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,,Funcţia de procuror este 
unică în felul ei şi cea mai 
amplă dintre toate profesiunile 
domeniului judiciar”

Profesia de procuror – 
,,E plăcut atunci cînd vii în 
ajutor oamenilor, cînd sînt 
găsite soluţii întru a restabili 
ordinea de drept”

Divinitatea a voit 
să veniţi în lu-

mea frumosului în una 
din zilele minunatului 
anotimp al fulgilor de 
nea. Astfel, deosebita 
sărbătoare a sufletului 
dumneavoastră, acum 
mai plină de sens decît 
oricînd, constituie vîrsta 
de la ale cărei înălţimi se 

pot contura mai bine şi mai clar realizările. Cu cea 
mai mare certitudine putem afirma că reuşitele ce 
vă aparţin sînt multe şi fac parte din cele meritorii, 
ele reprezentînd adevăraţi indici de performanţă, 
deoarece sînteţi un adept al perfecţiunii. Şi tocmai 
pentru că idealul este principiul de care vă condu-
ceţi în tot ceea ce faceţi, aceasta se răsfrînge, în cel 
mai pozitiv mod, în procesul de management al 
instituţiei pe care o administraţi – Universitatea de 
Stat din Moldova – plasînd-o pe primul loc în topul 
instituţiilor de învăţămînt superior de elită din ţară.  

Rămîneţi şi în continuare cultivatorul valorilor 
supreme ale umanităţii, acea forţă catalizatoare 
care  scoate în evidenţă notorietatea şi însemnul şti-
inţei autohtone.

Vă doresc, domnule profesor, ca eforturile depu-
se să vă fie răsplătite din plin. Să aveţi parte de mul-
tă sănătate, armonie sufletească, realizări şi bucurii 
alături de cei dragi inimii. 

La Mulţi Ani!
Gheorghe AvorNIc, 

doctor habilitat în drept, profesor 
universitar, preşedintele Consiliului de 

administraţie al UJM

P reşedintele în exerciţiu al OSCE, Leonid Kojara, chea-
mă conducerea Moldovei şi a regiunii transnistrene să 

folosească util timpul rămas pînă luna viitoare, cînd vor avea 
loc negocierile în formatul ,,5+2”, la Lvov, astfel încît acestea 
să înceapă pe o notă pozitivă cu progrese, potrivit unui comu-
nicat de presă al OSCE. 

Leonid Kojara, ministrul ucrainean de Externe, a accentuat 
faptul că Ucraina cunoaşte foarte bine aspectele complicate pe 
care le implică soluţionarea conflictului, atît în calitatea sa de 
mediator, cît şi în calitate de ţară vecină. „Sper că această expe-
rienţă va servi drept un catalizator pentru progrese ulterioare, în 
timpul prezidării de către Ucraina, în numele OSCE, a discuţii-
lor în formatul ,,5+2” din anul acesta”, a spus oficialul. 

Preşedintele în exerciţiu al OSCE a mai subliniat că cele 
57 de state participante ale OSCE, în cadrul şedinţei Consi-
liului Ministerial al OSCE din Dublin, în luna decembrie anul 

trecut, au oferit susţinerea politică deplină pentru procesul de 
reglementare. Aceste state au încurajat continuarea progrese-
lor în cadrul negocierilor privind toate trei coşuri de pe agenda 
convenită. 

Ca prim pas, Leonid Kojara a menţionat că deschiderea 
podului de la Gura Bîcului pentru circulaţie ar fi un semnal 
pozitiv în ceea ce priveşte angajamentul ambelor părţi în acest 
proces şi ar îmbunătăţi imediat vieţile locuitorilor de pe ambe-
le maluri ale rîului. 

Pe 21 ianuarie, preşedintele în exerciţiu al OSCE s-a          
întîlnit la Chişinău cu preşedintele Nicolae Timofti, prim-mi-
nistrul Vlad Filat, viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Eu-
gen Carpov, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europe-
ne, Iurie Leancă şi preşedintele Parlamentului, Marian Lupu. 
Pe 22 ianuarie, Leonid Kojara urma să aibă o întrevedere cu 
liderul de la Tiraspol, Evghenii Şevciuk. 

Șeful  APCE, Jean-
Claude Mignon, și-a 

confirmat interesul privind 
soluționarea conflictu-
lui transnistrean și speră 
la o întrevedere cu re-
prezentantul special al 
Federației Ruse (FR), 
Dmitri Rogozin în ca-
drul reglementării. Sesi-
unea de iarnă a Adunării 
Parlamentare a Consi-
liului Europei a avut loc, 
recent, la Strasbourg.   

Adunarea Parla-
mentară a Consiliului 
Europei este dispusă 
să participe mult mai 
activ în procesul de 
reglementare a con-
flictului transnistrean. 
În cadrul ședinței Biroului, 
șeful APCE, Jean-Claude 
Mignon, a acordat o atenție 
deosebită problemei trans-
nistrene, relatînd despre vi-

Preşedintele OSCE cheamă Chişinăul şi Tiraspolul 
să pregătească terenul pentru negocieri

zita sa recentă în Moldova. 
Mignon vrea să vadă APCE 
ca pe un participant mult mai 

activ al conflictului transnis-
trean și analizează posibili-
tatea extinderii formatului 

,,5+2” prin participarea APCE. 
În plus, Mignon a invitat 

președintele nerecunoscu-
tei RMN la negocieri și și-a 
anunțat intenția de a se întîl-

ni cu reprezentantul special 
al președintelui FR pentru 
Transnistria, Dmitri Rogozin. 

El a subliniat că ar vrea ca 
această întrevedere să fie cît 
mai curînd posibil, dar nu a 
menționat cînd anume va avea 
loc întîlnirea. ,,Sînt optimist 
în privința acestei probleme”, 
a concluzionat șeful APCE. 

,,Aș dori să mă întîlnesc cu 
persoanele interesate de re-
glementarea acestui conflict 
și să găsesc o soluție pentru 
acordarea unui impuls supli-
mentar formatului ,,5+2”, a 
spus Mignon la conferința de 
presă de la Strasbourg.

În cadrul negocierilor 
privind reglementarea trans-
nistreană participă Moldova 
și Transnistria în calitate de 
părți ale conflictului, FR, 
Ucraina și OSCE în calitate 
de mediatori, Uniunea Euro-
peană și SUA în calitate de 
observatori. 

Dreptatea, cinstea şi cugetul curat sînt cele mai bune calităţi ale omului.

Începe ziua cu DREPTUL!
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Șeful APCE susține 
necesitatea unui 

impuls suplimentar 
pentru reglementarea 

transnistreană

Mult stimate domnule rector
Gheorghe CioCanU,
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Mult stimaţi colegi din cadrul 
Procuraturii Republicii Moldova,

Sînt deosebit de onorat ca 
în această zi remarcabilă pentru 
întreg Corpul de procurori din 
ţara noastră – Ziua Lucrătoru-
lui Procuraturii – să vă adresez 
cele mai sincere şi calde felici-
tări.

 În general, misiunea de ju-
rist este una pe cît de nobilă, pe 
atît de dificilă, cu atît mai mult 
acum, cînd societatea este în 
continuă schimbare şi devine 
tot mai complexă. În aceste con-

diţii, procurorul joacă un rol determinant întru asigurarea 
Supremaţiei legii, ca în final, fiecare dintre noi, membrii 
acestei ţări, să ne putem bucura de tot ceea ce înglobează 
în sine un stat democratic, bazat pe drept. Aceasta im-
plică eforturi considerabile, devotament, responsabilitate, 
dar şi calităţi morale ireproşabile. Sînt ferm convins că 
fiecare membru ce aparţine acestui sitem de elită, pre-
cum este cel al Procuraturii, are simţul acut al dreptăţii şi 
tendinţa de a constata în toate cazurile adevărul. Trebuie 
să continuăm să luptăm ca lucrurile să meargă în acelaşi 
ritm, pentru că numai astfel vom reuşi să demonstrăm că 
sistemul căruia aparţinem constituie coloana durabilă de 
susţinere a acestei societăţi.

Ziua Lucrătorului Procuraturii constituie un act de 
recunoştinţă vizavi de tot ceea ce faceţi. Iată de ce este 
şi firesc ca în aceste momente remarcabile pentru dum-
neavoastră să fiţi copleşiţi de emoţii profunde, emoţii de 
împlinire, înălţare şi împăcare lăuntrică.

Îmi exprim, cu deosebită afecţiune şi ataşament, sen-
timentele mele cele mai cordiale de solidaritate colegială, 
sincere urări de bine şi mari realizări, cu prilejul acestei 
frumoase sărbători.

Succese mari!
Gheorghe AvorNIc, 

doctor habilitat în drept, profesor universitar, 
preşedintele Consiliului de administraţie al UJM

Stimaţi lucrători ai organelor 
Procuraturii,

Cu ocazia celebrării a 21 
de ani de la crearea Procura-
turii Republicii Moldova, îmi 
revine onoarea de a Vă adresa, 
în nume personal, precum şi al 
conducerii Procuraturii Gene-
rale, cele mai sincere felicitări 
însoţite de urări de ani mulţi, 
împliniri personale şi profesi-
onale. 

Menirea acestei sărbători 
este inclusiv de a marca recu-
noaşterea cuvenită a rolului şi 

importanţei profesiei de procuror în sistemul unui stat 
de drept.

Conducerea Procuraturii Generale este convinsă că 
lucrătorii Procuraturii sînt conştienţi de responsabilităţi-
le asumate şi sînt apţi de a realiza sarcinile ce le revin.

Cu ocazia sărbătorii profesionale, Vă doresc să fiţi 
apreciaţi pentru munca asiduă de zi cu zi în interesul 
cetăţenilor.

Dincolo de cuvintele de apreciere exprimate la 
adresa Dumneavoastră, Vă adresez îndemnul de a păs-
tra pasiunea care V-a determinat alegerea profesiei de 
procuror.

Cu profund respect,
andrei PâNteA,

procuror general interimar 
al Republicii Moldova

Stimaţi colaboratori 
ai Procuraturii,
Primiţi cele mai sincere fe-

licitări cu ocazia Zilei profesio-
nale, din numele meu personal 
şi al colectivului Curţii Supre-
me de Justiţie, dorindu-vă să-
nătate, prosperitate şi multiple 
succese în activitatea profesio-
nală şi viaţa personală.

Mihai PoaLELUnGi,
preşedintele Curţii Supreme de Justiţie

Stimaţi lucrători 
ai organelor 
Procuraturii,

Consiliul Superior al Ma-
gistraturii  felicită călduros 
colaboratorii Procuraturii cu 
prilejul sărbătorii lor profe-
sionale.  Ziua Lucrătorului 
Procuraturii se înscrie în isto-
ria Republicii Moldova ca un 
eveniment semnificativ, care 

reflectă importanţa deosebită a acestei profesii în soci-
etate, pentru asigurarea bunei convieţuiri a cetăţenilor, a 
drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime.

Totodată, funcţia de procuror impune o pregătire pro-
fesională temeinică, o mare responsabilitate, verticalitate, 
integritate, demnitate, calităţi care trebuie demonstrate în 
fiecare zi. Anume în felul acesta Ziua Lucrătorului Pro-
curaturii, deşi este o sărbătoare profesională, se afirmă în 
mijlocul întregii societăţi ca semn de înţelegere a rolului 
procurorului, de înţelegere a importanţei acestei funcţii, 
de apreciere a rezultatelor muncii.

Organele Procuraturii trec acum printr-o perioadă di-
ficilă în care trebuie să-şi întărească încrederea cetăţenilor, 
să-şi recupereze unele aspecte ale imaginii, fiind perma-
nent în atenţia comunităţii. Reformele care se produc şi se 
vor produce în continuare urmează să aducă în mijlocul 
oamenilor autoritatea cuvenită a procurorului.

Consiliul Superior al Magistraturii foloseşte această 
ocazie deosebită pentru a adresa membrilor Consiliului 
Superior al Procurorilor, tuturor colaboratorilor Procura-
turii Republicii Moldova sincere urări de sănătate, prospe-
ritate, succese memorabile, fiind sigur că prin activitatea 
lor, prin contribuţia lor de zi cu zi se afirmă şi se conso-
lidează principiile și valorile democratice ale statului de 
drept, fiind  în serviciul cetăţeanului.

nichifor corochII,
preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii

Stimaţi lucrători ai organelor 
Procuraturii,

29 ianuarie

ZiUa  LUCRătoRULUi  PRoCURatURii
l

(Mesaje de felicitare)

Persoanele care au avut de suferit traume din cauza 
gheții de pe străzile Capitalei vor primi ajutor de la 

două pînă la zece mii de lei, în funcție de gravitatea traumei. 
Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, a declarat că acor-

darea ajutorului material ar trebui efectuată în două nivele: 
de la două pînă la cinci mii de lei și de la trei pînă la zece mii 
de lei, în funcție de complexitatea traumei. Banii vor acoperi 
o parte din cheltuielile pentru tratament.

Potrivit Direcţiei Sănătate Publică din cadrul Primăriei, 

de despăgubiri ar trebui să beneficieze cele peste 400 de per-
soane, care în ultimele două luni au ajuns la spital cu diverse 
traumatisme.

Pînă la sfîrşitul acestei săptămîni se va stabili exact care 
va fi procedura de compensare a persoanelor cu fracturi. Ma-
joritatea pacienţilor au fost internaţi în spital cu traumatisme 
uşoare şi medii, în timp ce doar 37 de oameni se află în si-
tuaţii grave.

De la două pînă la zece mii de lei – ajutor pentru 
cei căzuți pe gheață

În cel mult jumătate 
de an, în Capitală va 
fi înălţat monumentul 

,,trenul Morţii”

Î n cel mult jumătate de an, în faţa Gării din Ca-
pitală va fi înalţat monumentul ,,Trenul Morţii”, 

în memoria victimelor deportărilor staliniste. Recent, 
lucrarea sculptată în ghips a fost trimisă la Minsk, Be-
larus, unde urmează să fie turnată în bronz. Sculptura 
are trei metri înălţime, 12 metri lungime, şi va cîntări 
peste 15 tone.

Monumentul este realizat de sculptorul Iurie          
Platon. Autorul lucrării spune că a folosit o nouă meto-
dă de sculptare a ghipsului.

,,Este un experiment al meu. Prima dată am făcut 
asta şi am riscat un pic. Important e să ajungi la etapa 
de sculptare a ghipsului, în caz contrar, este imposibilă 
transpunerea în bronz”, a menţionat sculptorul.

Monumentul va fi turnat la Minsk, în Belarus, în 
cinci luni. ,,Macheta în trei bucăţi va fi transportată în 
Belarus, acolo va fi sudată de specialist”, a explicat şe-
ful Direcţiei Construcţii Capitale, Roman Sofroni.

Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, spune că mo-
numentul evocă suferinţele basarabenilor, provocate de 
regimul sovietic. 

,,Nu este un tren. Este o chestiune aparentă. Este 
vorba despre cum oamenii, figurile umane sînt distruse 
de maşinăria respectivă”, a precizat edilul Capitalei.

Monumentul ,,Trenul Morţii” a costat bugetul mu-
nicipal 22 de milioane de lei. În anii 1941 şi 1949, au-
torităţile sovietice au deportat, în Rusia şi Kazakhstan, 
zeci de mii de moldoveni.

O nouă rundă de negocieri a Acordului de Asociere 
Republica Moldova - Uniunea Europeană a avut loc, 

recent, la Chişinău. Reprezentanţii delegaţiilor au discutat 
despre prevederile documentului, inclusiv justiţie şi afaceri 
interne, dar şi despre crearea Zonei de Comerţ Liber cu Uni-
unea Europeană. 

Acordul urmează să contribuie la apropierea politică şi 

economică a Republicii Moldova de Uniunea Europeană.
Negocierile au fost lansate în 2010, iar autorităţile speră că 

acestea vor fi finalizate pînă la următorul Summit al Parteneri-
atului Estic, care va avea loc în noiembrie curent.

Totodată, preşedintele României, Traian Băsescu, a decla-
rat că tratativele ar putea fi încheiate în această vară. Aceasta 
este cea de-a 14 rundă de negocieri şi prima din acest an.

La Chişinău s-a desfăşurat o nouă rundă de negocieri 
privind Acordul de Asociere cu UE 

Cu prilejul Zilei Lucrăto-
rului Procuraturii, Asociaţia 
Veteranilor Procuraturii vine cu 
sincere şi călduroase felicitări, 
însoţite de urări de sănătate, do-
rindu-vă multă rezistenţă în faţa 
schimbărilor pe care ni le aduce 
timpul, pentru că statul nostru 
tînăr – Republica Moldova – 
mizează pe competenţa ce vă 
caracterizează din plin.

În numele Asociaţiei Veteranilor Procuraturii, rea-
firmăm încrederea că veţi reuşi să întăriţi autoritatea şi 
prestigiul instituţiei, astfel încît Justiţia să devină unul 
dintre pilonii esenţiali ai statului de drept şi ai democra-
ţiei constituţionale.

Cu înaltă consideraţiune, 
nicolae URSU, 

preşedintele  asociaţiei Veteranilor
Procuraturii
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– Domnule Petru Bobu, 
ați reușit să deveniți un 
nume de notorietate în do-
meniul jurisprudenței. aș 
vrea să dau startul discuției 
noastre prin a vă întreba de 
unde vine pasiunea dum-
neavoastră pentru drept?

Această pasiune vine de 
la părinții mei. Ei au stăruit să 
altoiască în sufletul copiilor 
lor dragostea față de adevăr și 
i-au educat în spiritul echității. 
Îmi amintesc, cînd se coceau 
fructele, deși le aveam și pe 
ale noastre, însă nu de toate,  
copii fiind, mai trăgeam cu 
ochiul și pe la vecini. În aces-
te cazuri, eram aspru mustrați 
de către tata și mama, care ne 
interziceau să aducem fructe 
și legume acasă chiar și de 
la colhoz. Astfel părinții mei 
și-au manifestat grija de a ne 
direcționa pe calea corectă.

De asemenea, un factor 
care mi-a amplificat inte-
resul vizavi de domeniul 
jurisprudenței a fost nedrepta-
tea care a stat la baza deportă-
rii bunicii mele și surorii ei.

Școala unde am învățat 
și-a spus și ea cuvîntul în acest 
sens, prin promovarea binelui 
și a frumosului. Vreau să re-
marc faptul că nu am avut par-
te de lecții speciale de teoria 
statului și dreptului, cărți sau 
filme. Probabil că așa mi-a 
fost destinul, pentru că mi-am 
continuat studiile tot în acest 
domeniu. Prin urmare, după 
absolvirea școlii din satul 
natal, am depus actele la  In-
stitutul Agricol pe atunci, ca 
stipendiat al colhozului, unde 
se accepta și o reușită de în-
matriculare de nota trei. Însă, 
n-a fost să fie. S-a dovedit a 
fi departe de speranţele mele 
Facultatea de Zootehnie.  Am 
revenit în sat, unde am fost 
desemnat ca instructor spor-
tiv în colhozul natal, conco-
mitent fiind ales şi secretarul 
organizației comsomoliste 
respective. Mai apoi, în 1968 
am fost chemat la datorie, 
făcînd serviciul militar pe o 
submarină atomică, la Flota 
de nord. Acolo am frecventat 
așa numita școală de partid 
și totodată, am fost înscris și 
la niște cursuri de drept. Tot 
în cadrul serviciului militar, 
am avut ocazia să cunosc un 
anchetator al Procuraturii mi-
litare și mai cu seamă, să iau 
cunoștință mai amănunțit vi-
zavi de această muncă. Văzîn-
du-mi interesul, anchetatorul 
respectiv m-a invitat în cadrul 
procuraturii unde mă ocupam 
de sistematizarea legislației.

Fiind demobilizat, am 
revenit în patrie. Am decis 
să fac studii. Voiam să depun 
actele la Facultatea de Isto-
rie a Universității de Stat din 
Moldova. Prin urmare, am 
venit la Chișinău, am mers în 
blocul USM-ului unde se de-
puneau actele pentru admitere. 
Acolo, secretara responsabilă 
de Facultatea de Istorie  se 
grăbea undeva și mi-a zis să 
dau documentele colegului 
ei, care primea actele pentru 
înmatriculare la Facultatea de 

Drept. Aşa am şi procedat. La 
examene, am avut cîteva pro-
be. La unele m-am descurcat 
bine, la altele nu prea. Am 
luat nota patru la istorie, în 
rest am acumulat numai note 
de trei. Ținînd cont de această 
situație, eram sigur că nu am 
să fiu admis. Mai tîrziu, am 
primit înștiințare că am fost 
acceptat la studii în cadrul 
Facultății de Drept a USM. 
Nici astăzi nu îmi pot expli-
ca cum de am reușit să cîștig 
acel concurs numai cu o notă 
de patru și trei note de trei, pe 
cînd atunci era problematic să 
fii admis cu trei note de cinci 
și o notă de patru. Cu toate 
acestea, știu că mi-am justi-
ficat pe deplin meritul în ceea 
ce privește continuarea studi-
ilor la această prestigioasă fa-
cultate, pe care am absolvit-o 
cu menţiune.    

– Cine v-a deschis orizon-
tul pentru această lume, de-
loc ușoară, pentru profesia 
de procuror, care a devenit 
expresia sufletului dumnea-
voastră?

În perioada în care am 
învățat eu, studenții de la Fa-
cultatea de Drept erau obligați 
să fie implicați într-o acti-
vitate obștească, de regulă, 
educatori obștești la Camera 
pentru copii. Mi-am asumat 
această obligație chiar din 
primul an de studii. În anul 
doi am avut ocazia să merg 
la Procuratura republicii și să 
comunic cu anchetatorul pe 
cauze excepționale Simion 
Oloi, pentru care am tot res-
pectul și de la care am avut 
multe a învăța, deoarece era 
un om înzestrat cu calități de 
o moralitate înaltă. Astfel, din 
anul doi de facultate activam 
în calitate de ajutor obștesc 
la anchetatorul Oloi,   inte-
grîndu-mă în acest sistem al 
Procuraturii, considerîndu-
mă că făceam parte deja din 
el. Atunci mai era și o regulă, 
conform căreia, după absol-
vire, studenții eminenți aveau 
dreptul să aleagă unde își vor 
desfășura activitatea. Desigur, 
eu nu am putut renunța la Pro-
curatură.

Am avut oportunități să 
devin și avocat, și judecător, 
dar am considerat că misiu-
nea mea era să apăr interesele 
generale ale întregii societăți, 
devenind, în cele din urmă,  
ajutor de procuror, anchetator, 
procuror etc.

– Care sînt calitățile ine-
rente unui procuror profesi-
onist?

În opinia mea, un procu-
ror profesionist, în primul rînd 
trebuie să cunoască aspectul 
teoretic al acestei profesiuni. 
El mai trebuie să fie un bun 
organizator, pentru că perma-
nent apar multiple probleme, 
ce urmează a fi soluţionate 
prompt şi totodată, corect. Un 
procuror adevărat va adopta 
un comportament exigent față 
de sine, dînd dovadă de o dis-
ciplină interioară excepțională, 
lui nu i se permite – vorba 
adventiștilor – toate cele 
lumești. Limitarea, cumpăta-

rea, şi nu în ultimul rînd, ones-
titatea, trebuie să îl călăuzeas-
că pe adevăratul procuror în 
activitatea sa. Acestea sînt cî-
teva din obiectivele care m-au 
ghidat în activitatea mea de 
procuror și consider că sînt 
viabile și în prezent. 

De asemenea, un procuror 
profesionist va pune accentul 
mai întîi de toate pe valoa-
rea umană, iar în procesul 
exercitării funcţiilor sale, va 
lua în calcul că toţi cei care 
nimeresc în circuitul justiţiei, 

în primul rînd, sînt oameni, 
onoarea şi demnitatea cărora 
fiind protejate de Constituție.  

Probitatea, verticalitatea,  
obiectivitatea sînt alte calități 
pe care trebuie să le posede un 
procuror bun, grație cărora nu 
va fi tentat de acte coruptibile. 
De fapt, este foarte important 
ca procurorii să fie angajați 
mai departe de locurile lor 
de trai. Acesta este un factor 
anticorupțional al sistemului 
vizat, destul de eficient. 

Totodată, procurorul trebu-
ie să dea dovadă de o mare age-
rime a minții. El trebuie să își 
pună întrebări în toate cazurile, 
astfel încît să poată acționa cu 
promptitudine și să evite even-
tualele curse care i se pot întin-
de, şi, din nou, nu în ultimul 
rînd, să nu se lase influenţat 
în orice situaţie s-ar pomeni, 
conştientizînd fără echivocuri 
că în capul mesei trebuie să fie 
Sfînta Lege.

– Privind lucrurile 
prin prismă comparativă 
dar obiectivă, v-aș ruga 
să vă referiți la percepția 
societății vizavi de statutul 
procurorului. Cum era pri-
vit anterior procurorul în 
societate și care este statutul 
lui în prezent?

Referitor la prima parte a 
întrebării, aș spune că procu-
rorii nu prea erau lăudați nici 
atunci, lucru absolut firesc, 
însă erau apreciați mai mult 
pentru munca lor. Ei erau 
priviți ca un ultim colac de 
salvare, pentru că se apela la 
serviciile lor în ultimă instanță. 
Și aici imi amintesc de vorbe-
le lui Dumitru Postovan, pri-
mul procuror general al Re-
publicii Moldova, care spunea 

că ,,procurorul trebuie să fie 
apărătorul celor obijduiți și 
oropsiți şi, totodată, groaza 
pungaşilor”.  Confirm și eu 
acest adevăr, pentru că așa și 
era, la procuror, oamenii își 
găseau dreptatea atunci cînd 
deja nu mai aveau unde apela. 
O obligaţiune sfîntă a procu-
rorului consta în faptul că el 
trebuia să aplice toată forţa 
legii pentru ca cetățeanul să 
fie restabilit în drepturi, iar o 
condiţie imperativă era că în 
cazul cînd problema aborda-

tă de cetăţean nu 
făcea parte din 
atribuţiile procu-
rorului, acestuia 
urma să-i fie ex-
plicat cine şi cum 
poate interveni în 
cauză. Altfel spus, 
cetăţeanul nu pu-
tea să părăsească 
biroul procuro-
rului  fără să cu-
noască ce urmea-
ză să întreprindă 
mai departe întru 
soluţionarea pro-
blemei. Pe atunci, 
procurorul avea 
atribuții mai mari, 
care țineau de 
încălcările legis-
laţiei muncii, fun-
ciare etc. Îmi aduc 
aminte, în calitate 
de procuror fiind, 

personal audiam anual cîte 
600 de persoane dintre care 
400 erau numai din teritoriu, 
unde aveam un orar făcut pu-
blic din timp. 

Cît privește partea a doua 
a întrebării, am sa aplic în 
acest caz tehnica evreilor, 
limitîndu-mă să răspund la 
întrebare cu întrebare – Cum 
vreți să fie perceput astăzi 
procurorul, cînd lumea vede 
și înțelege ce se întîmplă? Și 
totuși, afirm cu cea mai mare 
certitudine că o bună parte 
dintre actualii procurori își 
fac datoria cu demnitate.

– Ce puteți spune des-
pre pregătirea procurorilor 
care vin să activeze actual-
mente  în procuratură?

Nu vreau să par lipsit de 
modestie, dar sub aspect com-
parativ, generațiile precedente 
de procurori erau mai bine 
pregătite. Actualmente, în ca-
litatea mea de avocat, îi per-
cep pe procurori ca pe opo-
nenţi în procesele de judecată, 
ceea ce imi permite să am o 
viziune mai mult sau mai pu-
ţin clară la capitolul respectiv. 
În acest context, menţionez, 
şi nu fără satisfacţie, că sînt  
procurori foarte bine pregătiți, 
înzestrați cu calități și abilități 
ireproșabile, dar am întîlnit și 
cazuri de agramatism juridic 
și aceasta tocmai atunci cînd 
în  faţa instanțelor de judecată 
procurorii reprezintă statul, şi 
întreaga societate. 

Anterior, procurorii erau 
mai responsabili, aceasta este 
poate pentru că timpurile erau 
altfel și noi eram mai puțini la 
număr.   

– Ce credeți că trebu-
ie de întreprins pentru a 

îmbunătăți imaginea pro-
curorului în societate? 

Nu pot să răspund la 
această întrebare decît prin 
prisma celor întîmplate. Prin 
urmare, este necesar de făcut 
ordine la nivelul superior al 
sistemului. Acolo trebuie să 
fie toate puse bine la punct. 
Aşa fiind, inferiorii vor lua 
exemplu şi neapărat se vor 
conforma. Iar cine nu va în-
ţelege, îi va fi foarte incomod, 
şi în cele din urmă va părăsi 
sistemul. Nu vreau să pun ac-
centul pe ceva anume, dar în 
această situație, un lucru este 
cert: Procuratura Generală tre-
buie să fie un exemplu în sis-
tem, iar sistemul Procuraturii 
trebuie să devină un exemplu 
în societate.

– Munca de procuror este  
pe cît de nobilă, pe atît de 
plină de responsabilități și 
chiar anevoioasă, dumnea-
voastră ați activat în această 
calitate timp de 26 de ani. 
Vi s-a întîmplat vreodată să 
simțiți că nu mai rezistați și 
că vreți să abandonați acti-
vitatea din sistemul dat?

Nu. Aceasta nu mi s-a 
întîmplat niciodată, deși am 
activat uneori în condiții li-
mită, făcînd naveta dintr-un 
punct cardinal al țării în altul. 
În acest sens, ar fi suficient să 
menţionez că am fost trans-
ferat şi am activat în patru 
raioane ale ţării, precum şi în 
municipiul Chişinău.  Nici pe 
departe nu am fost asigurat la 
timp cu condiţii de trai, opt 
ani de zile fiind fără familie, 
locuind prin cămine, ba chiar 
şi în garajele Procuraturii. Dar 
niciodată nu mi-a trăsnit prin 
cap să părăsesc sistemul. De 
altfel, niciodată nu am refuzat 
propunerile de a fi transferat 
la o altă funcţie, evident în alt 
raion, excepţie fiind atunci, în 
anul 1992, cînd am refuzat 
funcţia de Procuror General. 
Mi s-au propus funcţii mai 
bine plătite, ce implică mai 
puţină responsabilitate, dar 
am ales să rămîn procuror. 

– Despre care caz din 
practica dumneavoastră 
ați vrea să ne relatați, drept 
exemplu de urmat pentru 
generația actuală de procu-
rori?

Şi din nou nu aş vrea să 
nu mă credeţi lipsit de simţul 
modestiei. Am avut un caz 
cînd în timpul cald al anului 
am arestat un tînăr pentru  să-
vîrşirea unei infracţiuni grave. 
Era sfîrşitul toamnei, cînd am 
constatat că acest tînăr e îm-
brăcat în hainele în care a fost 
reţinut. Tot ce vreau să spun e 
ca i-am adus haine şi încălţă-
minte de-ale mele, iar de aici 
rămîne ca dumneavoastră să 
faceţi concluziile. 

Un alt caz, care m-a mar-
cat într-un fel sau altul, a avut 
loc în anul 1991, la Şoldăneşti, 
cînd în timpul unei ploi toren-
ţiale a fost inundată partea de 
jos a localităţii. S-a întîmplat 
aşa, că nimeni din cadrul au-
torităţilor publice locale nu 
se afla în teritoriu. Cetăţenii 
m-au telefonat pe mine, soli-

citînd ajutorul. M-am pomenit 
în situaţie şi mi-am asumat 
responsabilitatea de a organi-
za lucrările de salvare, ceea ce, 
de altfel, nu intra în atribuțiile 
directe ale procurorului, plus 
la toate, am scos personal trei 
băbuţe din apă şi era cît pe 
ce să mă înec. Dar asta deja 
nu mai contează. Ceea ce am 
vrut să remarc, prin evocarea 
acestor două cazuri, este prin-
cipiul umanismului de care 
trebuie să dea dovadă orice 
procuror, indiferent de locul 
şi timpul aflării sale. 

– Pentru că aveți o 
experiență vastă în acest 
domeniu și sînteți un exem-
plu demn de urmat, ce le-ați 
sugera celor tineri care vin 
să activeze în organele Pro-
curaturii?

Dîrzenie – aceasta este ca-
litatea de care trebuie să dea 
dovadă, în primul rînd, orice 
tînăr care doreşte să devină 
procuror. În pofida salarizării 
insuficiente, a condiţiilor de 
muncă nu tocmai bune, în si-
tuaţia în care mişună anumite 
interese extra-procesuale, ei 
să nu se lase ispitiţi. Să se ştie 
că deţin funcţia de procuror 
care este unică în felul ei şi 
cea mai amplă dintre toate 
profesiunile domeniului judi-
ciar, deoarece nimeni în stat 
nu are dreptul de a urmări 
penal şi de a trimite cauza în 
judecată. Spun aceste lucruri, 
avînd tot respectul faţă de ju-
decători, pentru că ei condam-
nă, ei nu dorm nopţile.  

Şi totuşi, funcţia de pro-
curor este unică în statul de 
drept şi are atribuţii excep-
ţionale. Anume din această 
perspectivă, este necesar ca 
tinerii să privească asupra lu-
crurilor, să se mîndrească de 
faptul că sînt procurori fără să 
aştepte mulţumiri, fără să aibă 
tendinţa de a conveni cuiva. 
Procurorul trebuie să convină 
numai legii, în caz contrar, el 
nu mai poate fi considerat ca 
atare. 

– Ce mesaj aveți pentru 
colegii dumneavoastră, cu 
ocazia Zilei Lucrătorului 
Procuraturii?

Cu prilejul Zilei Lucră-
torului Procuraturii, tuturor 
angajaţilor acestui sistem, 
foştilor mei colegi, le urez în 
primul rînd, sănătate că-i mai 
bună decît toate. Să se bucure 
întotdeauna de sprijinul fami-
liei, deoarece acest moment 
este foarte important pentru 
un procuror – să găsească aca-
să acel refugiu care vine să di-
minueze grijile ce le imprimă  
profesia pe care o deţin. Vor-
besc, în acest sens, din proprie 
experienţă şi profit de această 
ocazie, să  le mulţumesc celor 
apropiați, pentru că am fost 
înțeles și susținut.  

În corelaţie cu starea de 
astăzi a lucrurilor din sistem, 
le doresc procurorilor rezis-
tenţă, să îşi consolideze efor-
turile şi să nu se lase afectaţi 
de ingerinţe. Succese în acti-
vitatea anevoioasă, dar nobilă, 
noroc şi fericire. 

 Cor. DREPtUL

,,Funcţia de procuror este unică în felul ei şi cea mai amplă dintre toate 
profesiunile domeniului judiciar”

(Interviu cu Petru BoBu, ex-procuror al municipiului Chişinău, prim-vicepreşedinte al Consiliului Asociaţiei Veteranilor Procuraturii Republicii Moldova)
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Leonid GaGiU, 
procuror în Procuratura municipiului Bălţi   

      Profesia de procuror nu 
este un simplu serviciu. Este un 
stil de viaţă, o muncă şi o do-
rinţă de reuşită. Ea este o sumă 
a sarcinilor făcute şi a nopţilor 
nedormite, soldate în majoritate 
cu succes. Este o funcție, deloc 
uşoară, niciodată nu am aşteptat 
şi nu aştept să fie altfel.

În cinci ani am cunoscut mul-
ţi oameni extraordinari care şi-au 
consacrat întreaga viaţă acestei 
activități. De la ei am preluat 
multe lucruri bune care mă ajută 

să găsesc paşii de urmat spre succes.
Profesia de procuror, vin să precizez, m-a atras ca un mag-

net, înţelegînd mult mai bine ce presupune să fii procuror şi 
mai ales că nu e totul aşa cum este prezentat în multe filme.

E plăcut atunci cînd vii în ajutor oamenilor, cînd sînt găsi-
te soluţii întru a restabili ordinea de drept. Or, odată cu adera-
rea Republicii Moldova la Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, statul şi-a asumat responsabilitatea de a întreprinde 
toate măsurile necesare pentru apărarea, de facto, a drepturilor 
cetăţeanului, astfel învestind procurorul cu sarcina de a apăra 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Ludmila iaRMaLiUC, 
procuror în Procuratura raionului teleneşti

Pornind de la afirmaţia lui 
Aristotel că „Virtutea justiţiei 
constă în moderaţie, atunci cînd 
e reglementată cu înţelepciune”, 
simt că domeniul justiţiei îl are 
în centru pe om, adică vine în 
sprijinul ocrotirii drepturilor şi 
libertăţilor persoanei. 

Am ales să merg la facultatea 
de drept şi să-mi leg destinul de 
acest domeniu pentru că vreau 
să-i ajut pe oameni să-şi obţină 
dreptatea. Toate lucrurile fru-
moase se fac din dorinţă şi din 
plăcere. Justiţia pentru mine este 

acel lucru frumos. 
Prin faptul că sînt femeie şi am devenit procuror se mai 

dărîmă un mit, acela conform căruia femeile sînt mai slabe 
la caracter decît bărbaţii. Consider că femeile au ce căuta în 
Procuratură, chiar şi la funcţii de conducere. 

În perioada de timp în care am activat în calitate de procu-
ror nu am regretat nicio clipă vocaţia destinului meu. Dimpo-
trivă, tind să contribui nemijlocit la menţinerea şi perpetuarea 
legii şi a ordinii de drept, a obiectivităţii, servind doar intere-
sele cetăţenilor.   

În ultimă instanţă, să nu uităm că viitorul acestei ţări de-
pinde de felul şi modul în care organele statului, în esenţă cele 
care contribuie la înfăptuirea justiţiei, vor tinde spre perfecţiu-
ne şi vor lucra eficient întru prevenirea şi contracararea flage-
lului infracţionalităţii, sporind astfel bunăstarea şi securitatea 
cetăţenilor săi. 
       

Profesia de procuror – ,,E plăcut atunci cînd vii în ajutor oamenilor, 
cînd sînt găsite soluţii întru a restabili ordinea de drept”

Se spune că nu orice jurist este în stare 
să exercite atribuţiile procurorului, pen-
tru aceasta fiind necesare un mix de valori 
printre care: calităţi de înaltă moralitate și 
abilități menite să creeze acel echilibru, acea 

armonie între demnitatea umană şi supre-
maţia legii.  astfel, activitatea de procuror 
este interesantă nobilă, prestigioasă, dar şi 
foarte grea. 

De ce au ales totuşi acest destin, să devină 

procurori? – am încercat să aflăm răspunsul 
la această întrebare de la mai multe persona-
lităţi marcante din sistemul Procuraturii na-
ţionale, pe care vi-l oferim în cele ce urmează 
şi dumneavoastră – cititorii noştri.

Viorel PloPA, 
procuror în Secţia tehnologii informaţionale 
şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul 

informaticii a Procuraturii Generale
Am acordat prioritate disci-

plinei dreptului procesual penal 
în timpul studiilor la facultate. 
Unul din rolurile principale în 
procesul penal îi revine procu-
rorului, el se implică în procesul 
penal pe tot parcursul acestuia, 
de la momentul începerii urmă-
ririi penale, continuă ca acuzator 
de stat în instanţa de judecată şi 
ulterior, verifică legalitatea exe-
cutării pedepselor. Astfel, am 
considerat că activitatea în orga-
nele Procuraturii, în calitate de 
procuror, este cea mai potrivită 

şi datorită ei, voi putea implementa eficient în practică cu-
noştinţele teoretice acumulate.

Am fost angajat în organele Procuraturii Republicii Mol-
dova, ca procuror, în anul 2005. Am activat în mai multe sub-
diviziuni ale Procuraturii, la moment îmi îndeplinesc atribuţi-
ile în calitate de procuror în Secţia tehnologii informaţionale 
şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii a 
Procuraturii Generale.

În perioada vizată am fost implicat în diverse activităţi ce 
ţin de competenţa Procuraturii, dobîndind deprinderi prac-
tice şi cunoştinţe pe care le preţuiesc şi contribui la perfec-
ţionarea lor. Îmi face o deosebită plăcere să activez într-un 
colectiv de profesionişti, într-un domeniu de activitate nou 
pentru practica procesual penală naţională. 

Mihail CioBanU, 
procuror în Secţia judiciar-penală a 

Procuraturii Generale
Profesia de procuror îmi 

place mult şi ţin enorm la ea. 
După ani de zile de activitate 
în calitate de procuror, nici nu-
mi imaginez că aş fi ales o altă 
cale, decît cea de a deveni ceea 
ce sînt – procuror.

Unul din factorii care m-au 
impulsionat să devin procuror 
a fost, probabil, şi faptul că am 
crescut într-o familie de ţărani 
cu mulţi copii, părinţii educîn-
du-ne să iubim munca, să mun-
cim cinstit. 

Un alt stimulent care a con-
tribuit la alegerea profesiei a fost literatura artistică, citită şi 
recitită de mine în copilărie, în tinereţe, cum ar fi, romanele 
lui Conan Doyle, Agatha Christie şi alţii. Iar faptul că am 
fost educat de părinţi, învăţăcei, profesori, în spiritul valo-
rilor general umane, precum onestitatea, obiectivitatea, se-
riozitatea, respectul faţă de cei din jur, m-a ajutat enorm în 
activitatea mea de procuror.

Mariana CaZaCU, 
procuror în Procuratura sectorului Rîşcani, 

municipiul Chişinău
Procuratura reprezintă ve-

riga indispensabilă a justiţiei, 
filtrul de fiabilitate a actului de 
justiţie.

Profesia de procuror, pe 
lîngă faptul că este o profesie 
nobilă,  nu este una uşoară, 
necesită mult spirit de sacrifi-
ciu şi o înaltă responsabilitate. 
Această funcţie este una de 
demnitate publică care repre-
zintă echivalentul garanţiei 
respectării valorilor sociale şi 
de drept, un scut al dreptăţii 
într-un stat democratic,  unde 
drepturile şi libertăţile omului 

sînt plasate la nivel primordial.
Mă bucur să văd satisfacţia primită de persoanele care 

s-au adresat în apărarea drepturilor ce le-au fost lezate în mo-
mentul  înfăptuirii echităţii sociale, ştiind că am avut şi eu un 
aport la toate astea. Și chiar dacă nu întotdeauna se reuşeşte 
acest lucru, contribuţia pe care o aduc prin munca depusă nu 
rămîne fără rezultat.

Totodată, consider că din moment ce îţi place munca 
ce o faci, cînd realizezi cu succes sarcinile şi atingi scopul 
propus, de a contribui la înfăptuirea justiţiei, neajunsurile şi 
problemele ce pot apărea pe parcurs nu reuşesc să te deza-
măgească.   

Ion oBoRoCEanU, 
procurorul raionului Căuşeni

Am decis să activez în orga-
nele Procuraturii îndată după ab-
solvirea Academiei Juridice din 
Harkov, din dorinţa de a contribui 
la repunerea în drepturi a celor ce 
au avut de suferit în urma infracţi-
unilor şi contravenţiilor, altor fără-
delegi şi la penalizarea celor care 
au comis încălcări de lege.

Pe parcursul activităţii au fost 
diferite situaţii, dar afirm, totuşi, 
că depinde de fiecare persoană. 

Eu nu m-am dezamăgit de faptul că am ales să merg pe această 
cale, deşi, pe parcursul a 21 de ani de activitate, Procuratura 
a trecut prin mai multe reforme. Însă, nu s-a reuşit  aducerea 
la standardele şi principiile Consiliului Europei din mai multe 
motive, inclusiv pentru faptul că nu s-a adus claritate în proble-
ma locului şi rolului Procuraturii într-o societate democratică, 
guvernată de principiul supremaţiei legii.

Anul 2013 este unul crucial pentru Procuratura Repu-
blicii Moldova, important este ca noi, toţi procurorii, să fim 
promotorii schimbărilor şi implementării eficiente a Strate-
giei naţionale de reformă a sectorului justiţiei şi a Planului 
de acţiuni, respectînd drepturile omului şi a nu admite, sub 
nicio formă, influenţa asupra actului justiţiei.

„Avem obiectivul de a crea în Repu-
blica Moldova o piaţă a muncii com-
petitivă, flexibilă şi atrăgătoare pentru 
investitori”. Declaraţia aparţine minis-
trului Economiei Valeriu Lazăr şi a fost 
lansată în cadrul primei şedinţe comu-
ne a mai multor ministere şi instituţii, 
ce a avut drept scop ajustarea legisla-
ţiei muncii şi implementarea de politici 
ce vizează relaţia salariat-angajator.

În cadrul discuţiilor, au fost anali-
zate principalele prevederi legislative, 

constrîngeri administrative, ce 
constituie impedimente în des-
făşurarea activităţii de întreprin-
zător.

„Sîntem în competiţie foarte 
dură cu ţările din regiune pentru 
atragerea investiţiilor. De ace-
ea, pentru a deveni atractivi din 
punct de vedere investiţional tre-
buie să eliminăm cît mai rapid ba-
rierele administrative, să ajustăm 
legislaţia la rigorile vremii, să 

implementăm politici mai inteligente, ast-
fel încît să păstrăm în ţară capitalul uman”, 
a declarat V. Lazăr.

La finele şedinţei, participanţii au con-
venit asupra creării unui grup de lucru care 
urmează să elaboreze un set de politici 
ce ar viza creşterea competitivităţii pieţei 
forţei de muncă. Totodată, vor fi elaborate 
soluţii de susţinere a întreprinderilor care 
investesc în instruirea şi perfecţionarea ca-
drelor şi care creează locuri noi de muncă 
pentru tineri. 

Competitivitatea pe piaţa muncii – obiectivul unui grup de lucru nou creat
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Maia ZAsTAVniţChi, 
26 de ani, manager de oficiu, Chişinău 

În concepţia mea, oamenii continuă să se adreseze organelor Procuraturii 
pentru că nu au alte soluţii. În aceste condiţii, deşi mulţi dintre ei nu au încre-
dere, Procuratura rămîne a fi singurul colac de salvare în soluţionarea proble-
mei, ţinîndu-se cont că este instituţia menită să apere legalitatea în societate.     

Lilia DUMiniCa

Procuratura – instituţia menită să apere demnitatea umană 
legalitatea şi echitatea

De la proclamarea independenţei Republicii Moldova s-a dorit transformarea Procuraturii, ast-
fel încît aceasta să devină o instituţie menită să ocrotească normele de drept, legalitatea în societate, 
demnitatea umană şi echitatea. Prin urmare, au fost şi continuă să fie întreprinse mecanisme nece-
sare pentru a realiza dezideratul propus. totuşi, nu e secret că pe parcursul multor ani, încrederea 
populaţiei în organele de drept, inclusiv în Procuratură, este la un nivel redus. În pofida acestui 
fapt, datele statistice demonstrează că cetăţenii se adresează, în număr tot mai mare, acestui organ, 
pentru a-şi revendica şi proteja drepturile. or, în cazul în care se afirmă că nu se poate conta pe sis-
temul vizat, de ce se apelează la serviciile acestuia? – Este întrebarea la care am încercat să găsim 
răspunsul, pe care vi-l oferim în materialul ce urmează, pornind de la cei care acordă mandatul de 
încredere întregului sistem judiciar – cetăţenii de rînd.  

Angela sofRoni, 
45 de ani,  vînzătoare, Chişinău

În opinia mea, cetăţenii continuă să-şi ape-
re drepturile, începînd de acolo de unde cred 
că vor găsi adevărul, pentru că aceasta le ga-
rantează Constituţia. Și chiar dacă încrederea 
în justiţia din Moldova este la un nivel scăzut, 
undeva în subconştient, omul simplu are depo-
zitată informaţia că există un organ menit să su-
pravegheze respectarea, întocmai,  a legislaţiei 

– Procuratura. De ce am invocat aici motivul 
subconştientului? – Pentru că eu consider că 
încă în mentalitatea noastră se mai păstrează 
rămăşiţe din educaţia primită pînă în anii ʼ90. 
Şi de ce să nu recunoaştem că un moment pozi-
tiv al totalitarismului consta în respectarea, cu 
stricteţe, a tuturor regulilor impuse, şi probabil 
că aceasta se răsfrînge încă şi în prezent. Avem 
nevoie de o perioadă totalitară la capitolul res-
pectarea legii.

Elena VAsiLAChe, 
38 de ani, profesoară, ialoveni 

Cred că unul din motivele pentru care cetăţenii, deşi nu au încredere în 
sistemul Procuraturii, apelează la acest organ de drept, este şi nivelul scăzut 
al culturii juridice. Astfel, mulţi dintre oamenii de rînd nu cunosc că mai exis-
tă şi alternative pentru a-ți dobîndi dreptatea. Mă refer în acest caz la asocia-
ţiile obşteşti, antrenate în promovarea şi respectarea drepturilor omului, care 
acordă asistenţă juridică în mod gratuit. În acest context, devine necesară ela-
borarea unor măsuri, implementarea cărora să dea rezultate eficiente în ceea 
ce priveşte ridicarea nivelului de cunoştinţe juridice în rîndul populaţiei.

ion MACoVei, 
20 de ani, student, Chişinău

Nu m-am confruntat cu probleme de ordin juridic, însă, dacă aş avea o 
situație de acest gen, aş apela la serviciile Procuraturii, pentru că este orga-
nul împuternicit de stat să apere cu sfinţenie buchia legii.

Dumitru Rusu, 
33 de ani, antreprenor, Chişinău  

În cazul unei probleme cu caracter juridic, pentru a ajunge la soluţiona-
rea acesteia în instanţa de judecată, legea prevede sesizarea ei pornind de la 
celelalte structuri, printre acestea numărîndu-se şi Procuratura. Procurorul 
este actorul-cheie în asigurarea supremaţiei legii. 

Maria BoLogA, 
42 de ani, bibliotecar, Chişinău      

Anul trecut mi s-a întîmplat ceva îngrozitor. Fiica mea, în 
vîrstă de 20 de ani, a fost violată. Am depus imediat plîngere 
la poliţie şi era clar că în faţă mă aştepta un proces complicat. 
Sînt un om de cultură, care îşi cîştigă existenţa doar dintr-un 
salariu de bibliotecar şi atît.  Nu ştiu de ce, dar eram aproape 
sigură că nu voi izbuti în acest proces. Se adunaseră prea 
multe – vinovatul era bănos, avea un avocat atît de profesio-
nist, încît la un moment dat, aproape că o făcuse pe fiica mea 
înculpată, şi totuşi, în cele din urmă, am reuşit să obţinem 
cîştig de cauză. Aceasta se datorează, desigur şi avocatului 
care reprezenta interesele noastre în instanţă, dar în mod spe-
cial, aceasta se datorează procurorului, care a stăruit ca legea 
şi adevărul să triumfe. Prin urmare, există şi oameni care îşi 
îndeplinesc cu cinste datoria. 

    Nu am mai avut pînă acum şi sper să nu mai am astfel 
de probleme, dar în cazuri de acest fel ştiu că există un aliat 
care merge mînă în mînă cu Legea şi Dreptatea – procuro-
rul – un aliat al cetăţeanului simplu.  

M ai mulţi jurişti din R. 
Moldova s-au pronunţat 

împotriva vaccinării obligatorii 
a copiilor şi condiţionarea prin 
vaccinare a frecventării instituţii-
lor de învăţămînt de către aceştia. 
Într-o conferinţă de presă, Elena 
Bâtcă, jurista Mişcării Juriştilor Or-
todocşi, a menţionat că în prezent, 
Legea privind supravegherea de 

stat a sănătăţii publice prevede că, 
copiii din Moldova pot frecventa in-
stituţiile de învăţămînt numai dacă 
au fost vaccinaţi.

„Acest lucru însă, contravine 
Constituţiei Republicii Moldova 
care garantează tuturor cetăţenilor 
ţării dreptul la educaţie şi sănătate. 
Noi am adresat mai multe demer-
suri Parlamentului pentru a modifica 
articolul din lege care condiţionea-
ză frecventarea şcolii sau a grădini-
ţei cu vaccinarea, însă proiectul de 
lege în acest sens se prăfuieşte prin 
comisiile parlamentare. În această 
situaţie, avocatul parlamentar, Ana-

tolie Munteanu, a solicitat Curţii 
Constituţionale să examineze con-
stituţionalitatea acestui articol din 
lege”, a spus E. Bâtcă, precizînd că 
juriştii susţin iniţiativa ombudsma-
nului.

Juristul Teo Cârnaţ a apreciat 
că articolul respectiv vine în con-
tradicţie cu mai multe prevederi ale 
Constituţiei, în special cele prin 

care toţi cetăţenii sînt egali în faţa 
legii, precum şi cu articolele care 
garantează tuturor cetăţenilor drep-
tul la educaţie şi sănătate.

„În Constituţie nu este precizat 
nimic despre vaccinarea obligato-
rie, prin urmare, legislaţia în vigoa-
re contravine prevederilor constitu-
ţionale. Am primit sute de adresări 
din partea părinţilor care susţin că, 
copiii nu sînt primiţi la şcoală din 
cauza faptului că nu au fost vacci-
naţi. Acesta este un tratament discri-
minatoriu, pentru că părinţii sînt cei 
care garantează sănătatea copiilor. 
De cele mai multe ori, vaccinarea 

nu este conştientizată de către pă-
rinţi, care nu sînt informaţi de către 
medici asupra beneficiilor, dar şi 
riscurilor la care se supun atunci 
cînd acceptă vaccinarea copiilor. În 
urma informaţiilor oferite de medici, 
părinţii trebuie să aibă dreptul de a 
decide singuri dacă vor sau nu să-şi 
vaccineze copiii. Astfel se întîmplă 
în majoritatea ţărilor lumii, inclusiv 
SUA, Rusia, Ucraina sau ţările eu-
ropene, unde vaccinarea are caracter 
de recomandare, dar nu de obligati-
vitate. Odată ce în Moldova există 
stat de drept, nu putem adopta legi 
care limitează drepturile şi libertăţi-
le omului”, a menţionat juristul.

Avocatul Gheorghe Avornic a 
spus că pentru a ajunge la o vac-
cinare în proporţie de 90%-100%, 
medicii trebuie să ne convingă de 
necesitatea vaccinării şi calitatea 
vaccinului.  „Or, în prezent, există 
foarte mari semne de întrebare în 
ceea ce priveşte calitatea vaccină-
rii”, a mai menţionat Gh. Avornic. 

Marţi, Curtea Constituţională a 
examinat solicitarea avocatului par-
lamentar, Anatolie Munteanu, pri-
vind constituţionalitatea articolului 
controversat din Legea ce se referă 
la supravegherea de stat a sănătăţii 
publice.

Astfel, Curtea a decis că vacci-
narea obligatorie a copiilor nu con-
travine Legii Supreme a statului. 

,,Curtea Constituţională decide: 
se sistează procesul pentru contro-
lul constituţionalităţii articolului  52, 
alin.(6) al Legii nr. 10, din 3 februa-
rie 2009, privind supravegherea de 
stat a sănătăţii publice. Prezenta 
decizie este definitivă şi nu poate 
fi supusă nici unei căi de atac”, a 
declarat preşedintele Curţii Consti-
tuţionale, Alexandru Tănase.

Juriştii se pronunţă pentru excluderea din legislaţie 
a prevederii referitoare la vaccinarea obligatorie a 

copiilor. Ce spune Curtea Constituţională?

V icepreședinta Parlamen-
tului Republicii Moldova, 

Liliana Palihovici, a înregistrat o 
inițiativă legislativă prin care ti-
nerii și persoanele care participă 
la diverse activități artistice, cul-
turale, științifice și sportive și care 
reprezintă la aceste acțiuni Repu-
blica Moldova 
vor beneficia de 
scutiri de plată a 
drepturilor de im-
port, atunci cînd 
bunurile nu sînt 
destinate comerci-
alizării. 

Inițiativa legis-
lativă a proiectului 
de lege privind 
unele categorii 
de bunuri scutite 
de la plata drep-
turilor de import, 
înregistrată la Bi-
roul Permanent al 
Parlamentului, va 
susține persoanele 
care promovează 
bunul nume al Republicii Moldo-
va în străinătate, oamenii de știință 
premiați pentru invențiile lor și pre-
vede, de asemenea, reglementarea 
scutirii de plată a drepturilor de im-
port care se referă la bunuri speci-
ale destinate pregătirii educaționale, 
angajării sau adaptării sociale a per-
soanelor cu dizabilități.

,,Sînt mîndră de tinerii și oame-
nii de știință care muncesc mult și 
obțin trofee pentru merite deosebite 
la concursuri internaționale. Pentru 

mine este important să susținem 
prin mecanisme legislative oamenii 
care duc faima bună a Republicii 
Moldova peste hotarele țării”, a 
afirmat vicepreședinta Parlamentu-
lui, Liliana Palihovici.

Proiectul de lege propune scuti-
rea premiilor și decorațiilor onorifi-

ce (cupe, medalii, trofee și alte arti-
cole similare), care au fost acordate 
persoanelor rezidente în Republica 
Moldova într-un stat străin, drept 
recompensă adusă activității lor în 
domenii cum ar fi arta, știința, spor-
tul ori ca recunoaștere a unui merit 
la un eveniment internațional.

Liliana Palihovici accentuează 
și dimensiunea socială a acestui 
proiect de lege și impactul asupra 
mediului academic, cultural, spor-
tiv al țării. 

inițiativă legislativă de sprijin 
pentru tinerii și persoanele care 
duc faima bună a Moldovei în 

străinătate
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MoDRÎnGă

Conform articoului 18 
din Legea privind protecţia 
consumatorilor, dacă servi-
ciul se prestează (lucrarea se 
execută) integral sau parţial 
din materialul (cu obiectul) 
consumatorului, prestatorul 
(executantul) răspunde pentru 
integritatea acestui material 
(obiect) şi pentru utilizarea lui 
corectă.  Prestatorul (execu-
tantul) este obligat să prevină 
consumatorul că materialul 
(obiectul) transmis de acesta 
conţine defecte sau este neca-
litativ, fapt ce se consemnează 
în contract, precum şi să pre-
zinte un raport asupra utiliză-
rii materialului (obiectului) şi 
să-i restituie partea rămasă. 

În cazul pierderii (deterio-
rării) totale sau parţiale a ma-
terialului (obiectului) preluat 
de la consumator, prestatorul 
(executantul) este obligat, cu 
acordul consumatorului, să-l 
înlocuiască, în termen de 10 
zile, cu un material (obiect) 
similar, de aceeaşi calitate, iar 
dacă acesta lipseşte – să re-
stituie consumatorului costul 
dublu al materialului (obiec-
tului), precum şi cheltuielile 
suportate. Necunoaşterea de 
către prestator (executant) a 
proprietăţilor specifice ale 
materialului (obiectului) nu 
îl exonerează de răspundere. 
Costul materialului (obiec-
tului) predat prestatorului 

(executantului) se stabileş-
te de către consumator şi se 
consemnează în contractul de 
prestare a serviciului (execu-
tare a lucrării) sau într-un alt 
document (chitanţă, coman-
dă).  Prestatorul (executantul) 
nu răspunde de pierderea (de-
teriorarea) totală sau parţială 
a materialului (obiectului) 
preluat de la consumator dacă 
acesta a fost prevenit în scris 
referitor la proprietăţile spe-
cifice ale materialului (obiec-
tului), care pot determina 
pierderea (deteriorarea) lui 
totală sau parţială. Prestatorul 
(executantul) este obligat să 
informeze la timp consuma-
torul asupra circumstanţelor 
care pot influenţa calitatea 
serviciului prestat (lucrării 
executate). Prestatorul (exe-
cutantul) este în drept să re-
zilieze contractul de prestare 
a serviciului (executare a 
lucrării) şi să ceară compen-
sarea integrală a cheltuielilor 
suportate dacă consumatorul, 
deşi a fost informat la timp şi 
în modul corespunzător, nu 
va înlocui într-un termen re-
zonabil materialul cu defecte 
sau necalitativ, nu va modifi-
ca indicaţiile privind modul 
de prestare a serviciului (exe-
cutare a lucrării) sau nu va 
înlătura alte circumstanţe care 
pot reduce calitatea serviciului 
prestat (lucrării executate).

? Cum protejează legea consumatorul, în cazul 
în care i se prestează un serviciu din materialul 
lui?

 Dudău Maria
r-n străşeni

educaţie juridică

C ontractul individual 
de muncă se încheie 

în baza negocierilor dintre 
salariat şi angajator. Încheie-
rea contractului individual de 
muncă poate fi precedată de 
circumstanţe specifice (susţi-
nerea unui concurs, alegerea 
în funcţie etc.). Salariatul are 
dreptul să încheie contracte 
individuale de muncă, con-
comitent, şi cu alţi angajatori 
(munca prin cumul), dacă 
acest lucru nu este interzis 
de legislaţia în vigoare. Con-
tractul individual de muncă se 

întocmeşte în două exempla-
re, se semnează de către părţi 
şi i se atribuie un număr din 
registrul unităţii, aplicîndu-i-
se ştampila unităţii. Un exem-
plar al contractului individual 
de muncă se înmînează sala-
riatului, iar celălalt se păstrea-
ză la angajator.  La încheierea 
contractului individual de 
muncă, persoana care se an-
gajează prezintă angajatorului 
următoarele documente:

a) buletinul de identitate 
sau un alt act de identitate;

b) carnetul de muncă, cu 
excepţia cazurilor cînd per-
soana se încadrează în cîm-
pul muncii pentru prima dată 
sau se angajează la o muncă 
prin cumul;

c) documentele de evi-
denţă militară – pentru re-
cruţi şi rezervişti;

d) diploma de studii, 
certificatul de calificare ce 
confirmă pregătirea specială 

– pentru profesiile care cer cu-
noştinţe sau calităţi speciale;

e) certificatul medical, în 
cazurile prevăzute de legis-
laţia în vigoare. 

Legea  interzice angaja-
torilor să ceară de la persoa-
nele care se angajează alte 
documente decît cele men-
ţionate.

 Contractul  individual  
de  muncă se  încheie în for-
mă scrisă. Contractul  indivi-
dual de muncă încheiat  pînă 
la data  intrării  în vigoare a  
Codului muncii poate fi per-
fectat în formă scrisă numai 
cu acordul părţilor. Propu-
nerea angajatorului privind 
perfectarea contractului in-
dividual de muncă în formă 
scrisă se aduce la cunoştinţa 
salariatului, sub semnătură, 
prin ordinul (dispoziţia, deci-
zia, hotărîrea) angajatorului. 
Propunerea salariatului pri-
vind perfectarea contractului 
individual de muncă în for-
mă scrisă se aduce la cunoş-
tinţa angajatorului prin depu-
nerea şi înregistrarea cererii 

lui scrise. Refuzul motivat 
al uneia dintre părţi privind 
perfectarea contractului in-
dividual de muncă în formă 
scrisă se comunică celeilalte 
părţi prin răspunsul său scris 
în decurs de 5 zile lucrătoare. 
Contractul individual de 
muncă îşi produce efecte-
le din ziua semnării, dacă 
contractul nu prevede altfel. 
În cazul în care contractul 
individual de muncă nu a 
fost perfectat în formă scrisă, 
acesta este considerat a fi în-
cheiat pe o durată nedetermi-

nată şi îşi produce 
efectele din ziua 
în care salariatul 
a fost admis la 
muncă de către 
angajator sau de 
către o altă per-
soană cu funcţie 
de răspundere din 
unitate, abilitată 
cu angajarea per-
sonalului. Dacă 
salariatul dove-
deşte faptul ad-
miterii la muncă, 
perfectarea con-
tractului indivi-
dual de muncă în 
forma scrisă va fi 
efectuată de anga-

jator ulterior, în mod obliga-
toriu.  În cazul angajării fără 
respectarea formei scrise 
corespunzătoare, angajato-
rul este obligat, de asemenea, 
în baza procesului verbal de 
control al inspectorului de 
muncă, să perfecteze con-
tractul individual de muncă 
conform prevederilor Codu-
lui muncii. 

Drepturile şi obligaţiile 
legate de raporturile de mun-
că dintre angajator şi salariat 
sînt stabilite prin negocieri în 
contractul colectiv şi în cel 
individual de muncă, cu ex-
cepţia cazurilor prevăzute de 
lege. Salariaţii nu pot renunţa 
la drepturile ce le sînt recu-
noscute prin Codul muncii. 

Orice înţelegere prin care se 
urmăreşte renunţarea la drep-
turile recunoscute salariaţilor 
sau limitarea acestora este 
nulă. În caz de reorganizare 
sau de schimbare a propri-
etarului unităţii, succesorul 
preia toate drepturile şi obli-
gaţiile existente la momentul 
reorganizării sau schimbării 
proprietarului, ce decurg din 
contractul colectiv de muncă 
şi din contractele individuale 
de muncă. Concedierea sala-
riaţilor în aceste cazuri este 
posibilă numai cu condiţia 
reducerii numărului sau a sta-
telor de personal din unitate.    

Angajarea se legalizea-
ză prin ordinul (dispoziţia, 
decizia, hotărîrea) angajato-
rului, care este emis în baza 
contractului individual de 
muncă negociat şi semnat 
de părţi.  Ordinul (dispoziţia, 
decizia, hotărîrea) de angaja-
re trebuie adus la cunoştinţa 
salariatului, sub semnătură, 
în termen de 3 zile lucră-
toare de la data semnării de 
către părţi a contractului 
individual de muncă. La 
cererea scrisă a salariatului, 
angajatorul este obligat să-i 
elibereze acestuia o copie a 
ordinului (dispoziţiei, deci-
ziei, hotărîrii), legalizată în 
modul stabilit, în termen de 
3 zile lucrătoare. La angajare 
sau la transferare a salariatu-
lui la o altă muncă, conform 
prevederilor Codului muncii, 
angajatorul este obligat:

a) să-l pună la curent cu 
munca care i se încredinţea-
ză, cu condiţiile de muncă, cu 
drepturile şi obligaţiile sale;

 b) să-i aducă la cunoş-
tinţă regulamentul intern al 
unităţii şi contractul colectiv 
de muncă;

c) să-l familiarizeze cu 
tehnica securităţii, igiena 
muncii, măsurile de securi-
tate antiincendiară şi cu alte 
reguli de securitate şi sănăta-
te în muncă.

aspecte generale ce ţin de încheierea contractului 
individual de muncă 

Citaţii în judecată
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Arutiunean Arutiun, pentru data de 5 februarie 2013, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei la acţiu-
nea Saachean Armenac privind încasarea sumei.

Judecător  ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Iosip Andrei, pentru data de 13 februarie 2013, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Covaşniuc Marcel.

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

 Judecător  S. namaşco
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Şontea Dumitru, pentru data de 13 februarie 2013, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Covaşniuc Marcel.

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

 Judecător  S. namaşco

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 

reprezentantului Fondaţiei ,,Viitorul Moldovei”, pentru data 
de 28 februarie 2013, ora 8.30, la şedinţa de judecată (mun. 
Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 218, et.2) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă intentată de procurorul sectorului 
centru, SA ,,Apă-Canal Chişinău”.

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

Judecător  L. andriaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Buruşciuc Elena Vasile, Panfil Ina, Raileanu Ruslan, 
pentru data de 5 martie 2013, ora 15.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă la acţiunea ÎM OMF ,,Microinvest” SRL privind înca-
sarea datoriei.

Judecător  a. Catană 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Begde Iusuf, pentru data de 11 martie 2013, ora 11.45, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Kurukay Huseyin.

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

 Judecător  S. namaşco

 www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-

zentantului ,,Hipermedia-Com” SRL, pentru data de 15 martie 
2013, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
47) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SRL 
,,FCS-Contservice” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  i. Busuioc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,David Market” SRL, cu sediul: mun. Chişinău, 
str. Suceviţa, nr. 43, pentru data de 4 februarie 2013, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 611) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2E-1542/12, intentată de C.D. ,,Vladali-
na” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător  olga Cojocaru
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Marcenco 
Serghei Nicolae, născut pe data de 16.11.1958, Melnic Andrei 
Naum, născut pe data de 02.02.1950 şi Melnic Tamara Nicolae, 
născută pe data de 30.06.1954, cu ultimul domiciliu cunoscut: 
mun. Chişinău, str. L. Deleanu, nr. 9, apt. 2, pentru data de 14 
februarie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul 
nr. 2, bir. 605) în calitate de copîrîţi în cauza civilă intentată de 
ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA privind încasarea datoriei în sumă 
de 3946,60 lei.

Judecător  natalia Simciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎM ,,Italian Food Impex” SRL, pentru data de 4 
februarie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 15) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei la 
cererea SRL ,,Covoare Service” privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Micu
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www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Floricioiu Mirel, pentru data de 18 februarie 2013, ora 14.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. 
Floricioiu Ludmila privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Belton-Plus”, cu sediul: mun. Chişinău, str. 
N.Titulescu, nr. 22, apt. 34, pentru data de 18 februarie 2013, 
ora 16.45, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 8) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea ÎS ,,AIR 
Moldova” privind încasarea datoriei.

Judecător  Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Spălatu Andrei, pentru data de 20 februarie 2013, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui 
Cojocaru Eugeniu privind încasarea prejudiciului cauzat.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Omelcenco Sergiu, pentru data de 25 februarie 2013, ora 14.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, sala nr. 1) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,Euroasig Grup” 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Serghei Dimitriu
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Chirilov Veaceslav, cu domiciliul: satul Băcioi, mun. Chişinău, 
pentru data de 26 februarie 2013, ora 12.00, la şedinţa de jude-
cată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 8) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la acţiunea ÎCS ,,Easy Credit” SRL privind încasa-
rea datoriei.

Judecător  Virgiliu Buhnaci
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Gac Vladimir Pintilie, a.n. 11.03.1947, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: satul Caracui, Hînceşti, pentru data de 27 februarie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 
6) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civi-
le la acţiunea cet. Mihailova Natalia privind recuperarea daunei 
materiale şi morale.

Judecător  Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului Î.I. ,,Rusu Mihail”, cu ultimul sediu cunoscut: 
satul Pohoarna, Şoldăneşti, pentru data de 28 februarie 2013, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 6) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile nr. 
2e-1311/12, la cererea C.D, ,,Vladalina” SRL privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Svetlana Garştea-Bria
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Iliev Serghei, cu domiciliul: mun. Chişinău, or. Vatra, str. M. 
Eminescu, nr. 23/2, apt. 7, pentru data de 19 martie 2013, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 8) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Dub Rodica 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Moraru Dmitri 
Dmitri şi Bevziuc Alexandru Mircea, pentru data de 27 februarie 
2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 305) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de 
C.D. ,,Vladalina” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  ion tutunaru 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Luxorex Grup”, pentru data de 4 martie 2013, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 308) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎM ,,Glorinal-Grup” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător  alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Mereuţă Victor, 
născut pe data de 08.08.1981 şi Ispari Natalia, născută pe data de 
10.08.1981, pentru data de 11 martie 2013, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 308) în calitate de 
pîrîţi în cauza civilă intentată de ÎCS ,,Express Leasing” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător  S. Daguţa
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Muntean Andrei 
Anatolii, pentru data de 12 februarie 2013, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (or. Briceni, str. Independenţei, nr. 5, bir. 7,,A”) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
acţiunea lui Spînu Andrei privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Ghenadie Comerzan 

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Musica”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Chişinăului, nr. 104, of. 
1, pentru data de 8 februarie 2013, ora 8.40, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
cererea SRL ,,Auromex-Prim” privind încasarea datoriei.

Judecător  Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Guţu Sergiu, pentru 
data de 8 februarie 2013, ora 10.10, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea cet. Pepelea Viorica privind desfacerea căsătoriei şi 
încasarea pensiei alimentare.

Judecător  iurie Potînga 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Senser Prim”, pentru data de 20 februarie 
2013, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea ,,JLC-In-
vest” privind încasarea datoriei.

Judecător  E. Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ,,Scam-
Construct” SRL, cet. Ceban Sergiu, pentru data de 20 februarie 
2013, ora 16.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Şte-
fan cel Mare, nr. 73, bir. 221, et. 2) în calitate de pîrîţi la cererea 
ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător  aurica Us
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Drăgănel Ion, 
Drăgănel Gabriela, pentru data de 26 februarie 2013, ora 13.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 
73, bir. 221, et. 2) în calitate de pîrîţi la cererea lui Chicu Igor 
către: Drăgănel Ion, Drăgănel Gabriela, Maruseac Nicu privind 
declararea nulităţii tranzacţiei petrecute.

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

Judecător  aurica Us
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Geotir Info”, cu sediul: mun. Chişinău, str. 
N. Dimo, nr. 7/3, apt. (of.) 89, pentru data de 27 februarie 2013, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calita-
te de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Vitalcomus” privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Veronica negru 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mincev Cristina, 
pentru data de 26 martie 2013, ora 13.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea lui Braga Vladimir privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  iurie Potînga 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ungureanu Natalia, pentru data de 12 februarie 2013, ora 16.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui 
Nederiţă Nicolae privind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tutînina Tatiana, pentru data de 12 februarie 2013, ora 14.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
lui Cudinovici Alexandr privind declararea nulă a contractului 
de înstrăinare a apartamentului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, 
declararea nulă a testamentului.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Leneţ Igor, pentru 
data de 12 februarie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski, nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît, unde va avea loc 
examinarea cererii depusă de ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA pri-
vind încasarea datoriei.

Judecător  S. teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Crivciun Vladimir, 
pentru data de 13 februarie 2013, ora 10.10, la şedinţa de jude-
cată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît, unde va 
avea loc examinarea cererii depusă de SA Institutul de proiectări 
tehnologice ,,IPTEH” privind încasarea datoriei.

Judecător  S. teleucă

Citaţii în judecată anUnŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la 

Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat, 
la şedinţa din 17.01.2013, concurs pentru suplinirea func-
ţiei de procuror anticorupţie.

Termen de aplicare – pînă la 18.02.2013,  inclusiv.
 Cererile de participare la concurs se depun la secreta-

riatul Consiliului Superior al Procurorilor  (mun. Chişinău, 
str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr.26). 

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64

 www
Judecătoria Glodeni solicită prezentarea cet-lor: Cebotinca 

Natalia, domiciliată: or Glodeni, str. C. Stamati, nr. 19; Gherciu 
Oleg, domiciliat: r-n. Ungheni, satul Corneşti, str. G. Musicescu, 
nr. 3; Pripa Valeriu, domiciliat: satul Cuhneşti, Glodeni, pentru 
data de 13 februarie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. 
Glodeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 7, bir. 10) în calitate de pîrîţi 
în cauza civilă intentată de ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind 
încasarea datoriei în sumă de 2475,70 USD.

Judecător  V. nogai
www

Judecătoria Bălţi solicită prezentarea cet. Lazo Iurii, domi-
ciliat: or. Bălţi, str. I. Sereda, nr. 3, pentru data de 13 februarie 
2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (or. Bălţi, str. Hotinului, 
nr. 43, bir. 22) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea cet. Malic Adela privind încasarea forţată 
a datoriei.

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

Judecător  Svetlana Melnic 
 www

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea cet. Trofim Mihail 
Fiodor, născut pe data de 21.07.1970, în satul Codreanca, Stră-
şeni, cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str. Constantin Brîn-
cuşi, nr. 146, blocul 6, pentru data de 20 februarie 2013, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Străşeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 
98, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-190/13, inten-
tată  de Valac Viorica privind încasarea prejudiciului material şi 
moral.

Judecător  Veaceslav Lazari 
 www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet-lor: Cortac Roman, domiciliat: or. Orhei, 
str. Răzeşilor, nr. 37, în calitate de pîrît şi Gaidău Vasile, domici-
liat: satul Brînzeni, Edineţ în calitate de intervenient accesoriu în 
cauza civilă, pentru data de 21 februarie 2013, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) la acţiunea 
lui Brînzan Anatolie către Cortac Roman privind recunoaşterea 
actului juridic valabil, restituirea prejudiciului.

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

Judecător  Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Maristan Ion, domiciliat: or. Orhei, str. 
Unirii, nr. 2, apt. 14, pentru data de 21 februarie 2013, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Burdila Grigore 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Ecaterina Buzu
 www

Judecătoria Făleşti  solicită  prezentarea cet. Breazu Vasi-
le, domiciliat: satul Pîrliţa, Făleşti, pentru data de 18 februarie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Făleşti, str. 1 Mai, 
nr. 14, bir. 6) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea SRL ,,Bălţi-Gaz” privind încasarea da-
toriei.

Judecător    ion Ghizdari   
 www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM,  solicită  prezentarea cet. Verejan Lilia, domiciliată: or. 
Drochia, bdul Independenţei, nr. 8, apt. 57, pentru data de 18 
februarie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Drochia, str. 
31 August 1989, nr. 7, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea cet. Şchiopu Daniela privind evacuarea silită.

Judecător      ion Rusu
 www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Lungu Maria Gheorghe, cu ultimul 
domiciliu: satul Brăviceni, Orhei, pentru data de 21 februarie 
2013, ora 9.40, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu, nr. 
135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
lui Ceban Sergiu privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător     Viorelia Varaniţă



Dreptul8 VINerI, 25 IaNuarIe 2013

Oamenii se confruntă cu multe 
opţiuni în ceea ce priveşte stilul 

de viaţă, însă care sînt alegerile corecte? 
Iată cîteva sfaturi de la experţii în sănă-
tate.

Baie sau duş dimineaţa?
Specialiştii spun că 

duşul este recomandat 
dimineaţa pentru împros-
pătare şi revigorare, în 
timp ce baia este potrivi-
tă seara, pentru relaxare. 
După baie, temperatura 
corpului scade, fapt care 
semnalează că acesta este 
pregătit pentru somn.

Ceai sau cafea?
Ceaiul negru are, de 

obicei, mai puţină co-
feină decît cafeaua, iar 
ceaiul verde este plin de 
antioxidanţi, beneficii 
pentru inimă, spun spe-
cialiştii. Cafeaua influen-
ţează eliberarea hormo-
nului stresului, cortisolul. 
Nu este cea mai bună opţiune pentru a 
începe ziua, spun experţii.

Cîntar sau măsurare cu ajutorul 
metrului de croitorie?

Circumferinţa taliei este un indica-
tor mai bun în ceea ce priveşte riscul de 
maladii cardiace decît indicele de masă 
corporală, spun specialiştii. Asta pen-
tru că grăsimea abdominală, nu cea de 
pe şolduri sau fese, este cea mai peri-
culoasă pentru inimă şi artere. Bărbaţii 
cu circumferinţa taliei mai mare de 102 
cm şi femeile cu circumferinţa taliei de 
peste 88 cm au obezitate intraabdomi-
nală, ceea ce înseamnă că în jurul orga-

nelor interne din cavitatea abdominală 
s-a acumulat grăsime.

Perie de dinţi electrică sau manu-
ală?

Periile electrice înlătură, în medie, 
cu 17% mai mult din placa bacteriană 

decît cele manuale, spun experţii. Însă, 
mai importantă este tehnica, iar dacă nu 
sînteţi siguri, întrebaţi stomatologul.

Bomboane de mentă sau gumă de 
mestecat?

Bomboanele provoacă carii, de obi-
cei, la marginile gingiilor, unde dinţii 
sînt dificil de reparat. Se recomandă o 
apă de gură sau o gumă de mestecat fără 
zahăr (care însă în exces poate provoca 
diaree).

suc de fructe sau fructe?
Fibrele din fructe sînt mai consisten-

te şi conţin mai puţine calorii, în timp 
ce din suc au fost eliminate fibrele şi de 

obicei se îmbunătăţeşte gustul băuturii 
cu zahăr.

sandvici sau supă pentru prînz?
Concentraţi-vă asupra nutrimente-

lor, nu a caloriilor, spun specialiştii. Su-
pele şi sandviciurile de dietă nu satură. 

Alegeţi un sandvici cu pîine 
integrală şi proteine ,,bune” 
(ton, avocado, pui) sau o 
supă groasă cu leguminoase 
(linte) care oferă o senzaţie 
de saţietate pe termen lung.

sport dimineaţa sau sea-
ra?

Numeroase studii spun că 
oamenii tind mai degrabă să 
adopte o rutină în acest sens 
dacă o fac dimineaţa. De ase-
menea, obiceiurile zilnice pot 
deveni mai sănătoase, pentru 
că în timpul exerciţiilor fizi-
ce se eliberează endorfinele, 
care dau organismului o sen-
zaţie de bine. Sportul practi-
cat seara tîrziu poate influen-
ţa negativ somnul.

Masaj de relaxare sau tonifiere?
Scopul masajului nu este de a stimu-

la pielea, ci muşchii. În mod ideal, masa-
jul trebuie să elimine durerile, tensiunea, 
să crească circulaţia sîngelui şi nivelul 
de oxigen din muşchi, deci necesită miş-
cări medii spre ferme.

Ceară de epilat sau lamă?
Folosirea lamei de ras este o metodă 

rapidă de a elimina părul nedorit, însă 
procedeul trebuie repetat la două - trei 
zile, faţă de două săptămîni cum se       
întîmplă în cazul în care se apelează la 
epilare cu ceară. În plus, epilarea cu cea-
ră slăbeşte rădăcina firului de păr.

Unele activităţi sau obiecte pe care le considerăm neim-
portante pot, fiecare în parte şi mai ales împreună, să 

ne afecteze sănătatea şi felul în care arătăm.
Iată o serie de factori la care oamenii ar trebui să fie atenţi 

dacă îşi doresc o piele cu un aspect tînăr cît mai mult timp.
sauna
Se consideră că sauna este bună pentru piele, pentru că 

o purifică, deschizînd porii şi permiţînd eliminarea toxinelor 
prin transpiraţie. Însă, şedinţele dese la saună pot avea efecte 
adverse asupra pielii, făcînd-o să se lase în timp.

Telefonul mobil
Telefoanele mobile pot afecta pielea în mod negativ, dacă 

nu sîntem atenţi, cauzînd puncte negre sau coşuri în zona băr-
biei şi a obrajilor. Pentru a evita întîmplarea acestui lucru, este 
bine să vă ştergeţi cu o soluţie antibacteriană în aceste zone, 
de mai multe ori pe parcursul zilei.

Cafeaua
Cafeaua conţine antioxidanţi care previn îmbătrînirea pre-

matură a pielii, însă poate deshidrata organismul foarte rapid. 

Pentru a consuma în continuare acest energizant zilnic,fără 
să dăuneze pielii, este bine să beţi şi multă apă şi să evitaţi 
sucurile cu zahăr adăugat.

Problemele de vedere
Vederea slăbită se numără printre problemele care apar 

adesea pe măsura inaintării în vîrstă. Dacă nu mergeţi regulat 
la un control oftalmologic, problema se poate agrava şi poate 
duce, în plus, la apariţia ridurilor în jurul ochilor.

fumatul pasiv
Chiar dacă nu fumaţi sau aţi reuşit să vă lăsaţi de fumat, 

ar fi bine să evitaţi şi ocaziile în care va expuneţi la fumul 
altora, pentru că favorizaţi formarea ridurilor şi îmbătrînirea 
prematură a pielii.

Duşurile prelungite
Prea mult timp petrecut la duş înseamnă „curăţarea” pielii 

de uleiurile ei esenţiale şi, de asemenea, trebuie avute în vede-
re substanţele cu care este tratată apa curentă. Este recoman-
dată limitarea timpului petrecut sub duş, dar şi achiziţionarea 
unui filtru pentru apă.

telefonul mobil şi cafeaua dăunează pielii

ochii căprui inspiră mai multă încredere 
decît ochii albaştri

Ochii căprui inspiră mai multă încredere oamenilor 
decît ochii albaştri, cu excepţia cazului în care ochii albaş-
tri aparţin unui bărbat cu faţa lată, au stabilit într-un studiu 
cercetători de la Universitatea din Praga.

Studiul a încercat să răspundă unei întrebări mai ample: 
ce trăsături ale figurii unui om ne fac să avem încredere în 
respectiva persoană?

Autorii le-au cerut participanţilor la studiu să evalueze 
gradul de încredere pe care li-l transmiteau mai multe fi-
guri de bărbaţi şi femei, pornind de la doi factori: culoarea 
ochilor şi forma feţei.

Majoritatea participanţilor la studiu au declarat că ochii 

căprui le inspiră mai multă încredere decît ochii albaştri, la 
ambele sexe.

În ceea ce priveşte forma feţei, bărbaţii cu feţe mai 
rotunde, gură mare şi bărbie pronunţată erau percepuţi 
ca fiind mai de încredere decît acei cu formă îngustă a 
feţei. În cazul femeilor, forma feţei nu a influenţat per-
cepţia participanţilor la studiu.

Pentru a stabili care din cele două caracteristici este mai 
importantă, cercetătorii au făcut un al treilea test. Le-au arătat 
participanţilor fotografii cu bărbaţi identici, singura diferenţă 
fiind culoarea ochilor.

,,Am ajuns la concluzia că, deşi ochii căprui inspiră mai 
multă încredere decît cei albaştri, nu neapărat culoarea ochi-
lor induce nivelul de încredere, ci caracteristicile faciale aso-
ciate ochilor căprui”, au nuanţat cercetătorii cehi, conduşi de 
Karel Kleisner.

Mihail BURUian,
 judecător, Ca Chişinău

Mult stimate domnule Mihail Buruian,
În această zi marcantă pentru dumneavoastră vă adu-

cem alese cuvinte de admiraţie şi recunoştinţă, sincere 
felicitări, urări de bine şi sănătate.

Avansarea prin muncă, efort şi elan pe treptele ierar-
hice juridice, poartă amprentele unei ireproşabile perso-
nalităţi, care cu siguranţă poate fi considerată un model 
de profesionalism, inteligenţă, verticalitate, probitate, 
pentru noile generaţii de jurişti.

Cu prilejul acestei deosebite sărbători, vă dorim mul-
tă sănătate, realizări dintre cele mai notorii şi să nu vă 
îndepărtaţi, nici de acum încolo, de acel ideal al profesiei 
care a devenit expresia sufletului dumneavoastră.

La Mulţi Ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:  Dorina 
Gurev, magistru în drept, lector universitar, Facultatea 
de Drept, USM; natalia Marcova, lector universitar, Fa-
cultatea de Drept, USM; Radu Cotici,  doctor în drept, 
conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Lilian Platon, doctor în drept, conferenţiar universitar, 
Facultatea de Drept, USM; ion Malanciuc, magistru în 
drept, lector universitar, Facultatea de Drept, USM; Ma-
ria Ţurcan, judecător, Botanica; tamara anghel, jude-
cător, Rîbniţa; Zinaida talpalaru, preşedintele JEC; Ion 
Druţă, preşedintele Judecătoriei Botanica; iurie Silarin, 
preşedintele Judecătoriei Ştefan Vodă; anatolie Ţurcan, 
judecător, CA Chişinău; Fiodor Gonţa, judecător, Ane-
nii Noi; Vasile taban, judecător, Şoldăneşti. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să  
vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. Apreciem 
străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabilitatea cu 
care vă îndepliniţi obligaţiile, întru bunăstarea societăţii 
noastre.

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar de îm-
pliniri şi realizări care să vă întregească deplin fericirea.

La Mulţi Ani!
membrii Consiliului  de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul 

şi Revista naţională  de Drept

Alexandru BuRiAn,
doctor habilitat în drept, profesor 
universitar, Facultatea de Drept, 

USM – 60 de ani!
Cu ocazia celebrării onorabilei 

vîrste, Catedra Drept Internațional și 
Drept al Relațiilor Economice Exter-
ne, a Universității de Stat din Moldo-
va, adresează cele mai cordiale felici-
tări dlui Alexandru BURIAN, doctor 
habilitat în drept, profesor universitar. 

Aniversarea pe care o trăiţi în 
acest an semnifică vîrsta la care se 
împletesc, în cel mai fericit mod, rea-

lizările în muncă cu înţelepciunea vieţii, imprimînd sens 
existenţei.

Stimate domnule Alexandru BURIAN, în această 
zi importantă din viața dumneavoastră, vă sînt adresate 
cele mai luminoase gînduri și urări de bine. 

Vă dorim să fiţi, și în continuare, la fel de pasionat 
și dedicat activităţilor de jurist, diplomat şi pedagog, pe 
care le îmbrățișați cu entuziasm şi dăruire. 

La ceas de sărbătoare, stimate profesor, primiţi ura-
rea noastră de viaţă lungă,  trăită într-o perpetuă armonie 
sufletească alături de cei dragi. Sănătate, prosperare și 
realizări frumoase în continuare, iar marea dragoste de 
viață și de oameni să vă fie caracteristică și pentru viitor.

La Mulți Ani!
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Echipa redacţiei Vă adresează un apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

noi avem nevoie de acest ajutor şi vom   
rămîne alături de Dvs.

Divert is
Aniversări Ceai sau cafea? Baie sau duş? – Sfaturi pentru 

dilemele zilnice ale oamenilor


