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Săptămînal juridic

Ministrul Justiţiei a avut 
o întrevedere cu Înaltul 
Comisar al ONU pentru 
Drepturile Omului

Permisele de trecere 
a graniţei cu România şi... 
şmecherii din preajma 
Consulatului

(Napoleon Bonoparte)

,,Femeia jurist este 
în primul rînd 
Femeie”

Splendida primăvară ne încîntă deja 
cu farmecul său, cu frumoasele-i mărţi-
şoare şi miresmele îmbătătoare de ghiocei 
şi zambile. Această imagine feerică a re-
naşterii ne copleşeşte sufletele, ne inundă 
privirile pentru că în epicentrul ei se află 
cea mai minunată şi misterioasă creaţie e 
divinităţii – Femeia.

De la ea începe fiinţarea pămîntului, de 
la ea începe viaţa. Ea întruchipează sublimul, frumosul, optimis-
mul, devotamentul şi puterea, şi tot ea asigură continuitatea, in-
spiră poeţii şi pictorii, dînd sens întregului univers, facîndu-l mai 
bun, mai fascinant.

Ce-ar fi fost oare viaţa fără zîmbetul, căldura, gingăşia şi dra-
gostea pe care le emană femeia prin întreaga sa fiinţă? – un neant 
în care ar dăinui nefericirea, pustiul, tristeţea şi  nonsensul.

Mult stimate doamne şi domnişoare, Ziua Femeii este doar un 
strop de recunoştinţă şi închinare ce vi le datorăm, pentru că al-
toiţi în inimile noastre inegalabile valori ce creează candoarea şi 
veşnicia fiinţei umane, pentru că daţi sens şi culoare vieţii necon-
diţionat, deoarece ştiţi în permanenţă să fiţi frumoase, pline de 
feminitate şi seninătate.

Acest prilej îmi oferă oportunitatea de a-mi exprima stima şi 
aprecierea pentru tot ceea ce reprezentaţi. Să vă păstraţi deose-
bitele calităţi cu care v-a înzestrat bunul Dumnezeu, astfel încît 
doar ele să călăuzească lumea, apropiindu-ne prin aceasta şi mai 
mult de ideal.

Fie ca toate împlinirile frumoase, bucuriile şi spiritul acestei 
sărbători să vă însoţească pretutindeni, iar primăvara iubirii să 
vă umple sufletul cu lumina, căldura şi parfumul florilor.

Gheorghe Avornic,
redactor-şef al publicaţiei periodice „Dreptul”,                        

 Preşedinte al consiliului de Administraţie  
al UJM

Doar femeia 
 

Mai regină decît floarea, 
Doar femeia poate fi, 
Mai adîncă decît marea 
Doar femeia poate fi. 
 
Mai înaltă ca destinul, 
Doar femeia poate fi. 
Mai amară ca pelinul, 
Doar femeia poate fi. 
 
Mai frumoasă decît viaţa, 
Doar femeia poate fi. 
Mai deşteaptă ca povaţa, 
Doar femeia poate fi. 
 
Mai cuminte ca poemul, 
Doar femeia poate fi. 

Mai cumplită ca blestemul, 
Doar femeia poate fi. 
 
Mai aproape decît dorul, 
Doar femeia poate fi. 
Mai de şoaptă ca izvorul, 
Doar femeia poate fi. 
 
Mai de-april ca primăvara, 
Doar femeia poate fi. 
Şi mai dulce ca vioara, 
Doar femeia poate fi. 
 
Mai de taină ca misterul, 
Doar femeia poate fi. 
Şi mai tare decît fierul, 
Doar femeia poate fi. 
 
Mai bărbată ca bărbatul, 
Doar femeia poate fi. 

Mai amară ca oftatul, 
Doar femeia poate fi. 
 
Mai frumoasă decît Zeia, 
Doar femeia poate fi. 
Şi mai vie ca scînteia, 
Doar femeia poate fi. 
 
Mai fierbinte ca Sahara, 
Doar femeia poate fi. 
Şi mai dulce ca vioara, 
Doar femeia poate fi. 
 
Mai înaltă ca povaţa, 
Şi mai scumpă decît viaţa, 
Doar femeia poate fi.

D. Matcovschi

Dedicaţie femeii
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Mesajul cu prilejul Zilei de 8 Martie
Mult stimatele noastre doamne şi domnişoare,
Fiecare început de martie înseamnă pentru sufletul nos-

tru, înmiresmat de învierea naturii, un moment în care gîn-
durile ni se îndreaptă către Dumneavoastră.

În ajunul Zilei Internaţi-
onale a Femeilor, îmi face o 
deosebită plăcere ca în numele 
întregului colectiv de bărbaţi 
al Procuraturii Republicii Mol-
dova să vă adresez cele mai 
sincere cuvinte de felicitare şi 
urări de bine, care constituie 
doar o părticică din întreaga 
recunoştintă pe care o meritaţi 
pentru tot ceea ce faceţi ca via-
ţa să devină mai frumoasă. 

 Respectîndu-vă şi tratîn-
du-vă ca pe egalele noastre, re-

cunoaştem meritele şi eforturile pe care le depuneţi şi ne ex-
primăm admiraţia pentru faptul că, deopotrivă cu  misiunile 
complexe şi dificile care vă revin la serviciu, Dvs. reuşiţi să 
Vă păstraţi feminitatea, gingăşia, bunătatea sufletească.  

Dumneavoastră aţi jucat şi veţi juca şi de acum încolo 
un rol determinant în societate. Ştiu că sînteţi cel mai puter-
nic afectate de greutăţile vieţii, că luptaţi din răsputeri ca să 
asiguraţi o viaţă mai bună.

Fiinţă prin excelenţă sensibilă şi delicată, femeia se ara-
tă a fi, în momentele dificile, mai tare, mai realistă şi mai 
optimistă decît bărbatul. Ea, care dă viaţă, ştie să lupte pen-
tru viaţă, pentru bucuriile şi normalitatea vieţii.

Dumneavoastră, dragi femei, întruchipaţi originile vie-
ţii, transmiteţi copiilor tot ce aveţi mai bun de la Dumnezeu 
– căldura inimii şi gingăşia sufletului, sinceritatea gînduri-
lor şi acţiunilor, înţelepciunea, fidelitatea şi dragostea. 

Vă dorim ca niciodată grijile şi nevoile să nu vă um-
brească chipul, pentru a putea îndreptăţi menirea de a păs-
tra veşnic viu focul în căminul familial şi a privi cu încre-
dere în viitor. 

Fie ca această frumoasă sărbătoare a tinereţii veşnice a 
chipului feminin să  reverse în sufletele Dvs. prospeţimea 
primăverii, blîndeţea, freamătul şi culorile ei!

cu cele mai alese gînduri,
Valeriu ZUBCO,

Procurorul General al RM

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei 
de 8 Martie

Ziua Internaţională a Femeii îmi oferă deosebita plăcere 
de a vă adresa, doamnelor şi domnişoarelor, sincere felicitări 
şi urări de sănătate, fericire şi prosperitate. 

Această sărbătoare, plină de zîmbete şi căldură sufleteas-
că, constituie de fiecare dată un prilej în plus pentru a reitera 
însemnătatea şi rolul fiinţei gingaşe a femeii atît în societa-
te, cît şi în viaţa fiecăruia dintre noi în parte. Numeroasele 
exemple de fidelitate şi sacrificii personale ale femeii în nu-
mele idealurilor sfinte ne îndeamnă să privim cu încredere şi 
speranţă spre viitorul nostru şi al copiilor noştri.

Profit de acest prilej pentru a-mi exprima, în mod speci-
al, respectul profund şi gratitudinea pentru voi, doamnelor 
şi domnişoarelor, care, zi de zi, găsiţi resurse morale şi for-

ţa necesară pentru a asigura 
buna funcţionare a sistemu-
lui judecătoresc din Repu-
blica Moldova. Cu ocazia 
zilei de 8 martie, vă doresc 
multă inspiraţie şi curaj, 
performanţe remarcabile în 
activitatea cotidiană şi noi 
puteri creatoare, multe bu-
curii şi clipe de seninătate, 
iar împlinirile frumoase şi 
spiritul primăverii să vă în-
soţească pretutindeni.

Ion MURUIaNU,
preşedintele Curţii Supreme de Justiţie

Felicitări de Ziua Femeii

Astăzi, la Procuratura Ge-
nerală şi-a desfăşurat lucrări-
le prima şedinţă din acest an 
a Consiliului coordonator al 
organelor de drept cu atribuţii 
în domeniul combaterii trafi-
cului de fiinţe umane, la care 
au luat parte:

• Igor Serbinov – adjunct 
al Procurorului General;

• Eduard �ulat – procu-Eduard �ulat – procu-
ror, şef al secţiei prevenire şi 
combatere a traficului de fiin-
ţe umane, PG;

• Valeriu Hîncu – Director 
al Centrului pentru Combate-
rea Traficului de Persoane a 
MAI;

• Iurie Cheptănaru – vi-Iurie Cheptănaru – vi-
ceministru al Afacerilor In-
terne;

• Gheorghe Susarenco – 
viceministru al Justiţiei;

• Alexei Secrieru – vice-Alexei Secrieru – vice-
director al Centrului pentru 
Combaterea Crimelor Econo-
mice şi Corupţiei;

• Alexandru Popescu – şef 
al Direcţiei Generale, Servi-
ciul de Informaţii şi Securi-
tate,

• Mihai �ulat – şef al Di-Mihai �ulat – şef al Di-
recţiei Generale, Serviciul 
Grăniceri.

Principalele puncte de 
discuţii de pe agenda eveni-
mentului le-au constituit:

– activitatea organelor de 
drept în domeniul prevenirii 
şi combaterii traficului de fi-
inţe umane în anul 2009;

– deficienţele şi proble-
mele care apar la depistarea şi 

Procuratura Generală

Eforturi comune în combaterea traficului de persoane
investigarea cazurilor de tra-
fic de persoane, a conexiunii 
acestora cu crima organizată 
şi corupţia. 

Potrivit raportorilor, se 
resimte o reducere a cazurilor 
de trafic de fiinţe umane şi de 
copii, în comparaţie cu cazu-
rile de organizare a migraţiei 
ilegale, numărul cărora este 
în creştere. Această dinami-
că în descreştere a cazurilor 
de trafic de fiinţe umane şi 
de copii se datorează în mare 
parte şi eforturilor depuse de 
către  autorităţile competente 
naţionale în comun cu soci-
etatea civilă şi organizaţiile 
internaţionale.

Totodată, în cadrul şedin-
ţei au fost abordate unele as-
pecte care ar contribui la spo-
rirea eficienţei în activitatea 
organelor abilitate cu atribuţii 
în domeniul combaterii trafi-
cului de fiinţe, şi anume:

– sporirea eficienţei ac-
tivităţii operative de inves-
tigaţii la depistarea şi inves-
tigarea cazurilor de trafic de 
persoane;

– eficientizarea calităţii 
urmăriri penale, inclusiv asi-
gurarea respectării termene-
lor rezonabile la investigarea 
cazurilor;

– utilizarea activă a posi-
bilităţilor oferite de asistenţa 
juridică internaţională în ma-
terie penală la investigarea 
cazurilor de trafic de persoa-
ne; 

– perfecţionarea mecanis-

mului de monitorizare şi ana-
liză a activităţii de prevenire 
şi combatere a traficului de 
fiinţe umane;

– fortificarea capacităţilor 
profesionale ale persoanelor 
responsabile de prevenirea şi 
combaterea traficului de fi-
inţe umane ale organelor de 
drept;

– intensificarea activităţii 
privind transparenţa activită-
ţii de prevenire şi combatere a 
traficului de fiinţe umane.

– sporirea interacţiunii 
dintre Centrul pentru comba-
terea traficului de persoane a 
MAI şi Procuratura Generală, 
Serviciul Grăniceri, Serviciul 
Vamal, Centrul pentru Com-
baterea Crimelor Economice 
şi Corupţiei.

Potrivit participanţilor la 
şedinţă, Consiliul coordona-
tor va permite pe viitor luarea 
unor decizii operative şi coor-
donate direct cu conducătorii 
organelor de drept învestite 
cu atribuţii în domeniul res-
pectiv. 

Elemente de context
Consiliul coordonator a 

fost instituit prin ordinul Pro-
curorului General, în baza 
Legii privind combaterea tra-
ficului de fiinţe umane nr.241-
XVI din 20.10.2005 (alin.(7), 
art.11).

Este un organ consulta-
tiv interdepartamental care 
are ca sarcină consolidarea 
eforturilor organelor de drept 
învestite cu atribuţii ce ţin de 

combaterea traficului de fi-
inţe umane şi stabilirea unor 
obiective şi măsuri coordo-
nate în vederea prevenirii şi 
combaterii acestui flagel in-
fracţional, precum şi asigu-
rarea executării uniforme de 
către acestea, în limita com-
petenţelor, a prevederilor le-
gislaţiei în domeniu.

Din componenţa Consi-
liului coordonator fac parte 
Procurorul General, ministrul 
Justiţiei, ministrul Afacerilor 
Interne, directorul Centrului 
pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei, di-
rectorul Serviciului de Infor-
maţii şi Securitate, directorul 
general al Serviciului Gră-
niceri, directorul general al 
Serviciului Vamal, directorul 
Centrului pentru Combate-
rea Traficului de Persoane a 
MAI.

La şedinţele Consiliului 
coordonator, de asemenea, 
pot participa reprezentanţi 
ai mediului academic şi so-
cietăţii civile, alte persoane 
invitate cu excepţia cazurilor 
în care se discută chestiuni 
confidenţiale şi secrete. 

Preşedinte al Consiliului 
coordonator este Procurorul 
General. În calitate de se-
cretar responsabil este numit 
din oficiu şeful secţiei preve-
nire şi combatere a traficului 
de fiinţe umane din cadrul 
Direcţiei conducere a urmă-
rii penale a Procuraturii Ge-
nerale.

La Chişinău a avut loc prima vizită a misiunii 
de evaluare a Comisiei Europene privind 
liberalizarea regimului de vize
În zilele de 1-2 martie, la Chişinău s-a aflat o misiune de 

documentare a Comisiei Europene, care a purtat discuţii explo-
ratorii în problematica liberalizării regimului de vize cu Uniunea 
Europeană. Misiunea a fost organizată întru realizarea preve-
derilor Declaraţiei comune adoptată la Consiliul de Cooperare 
RM-UE din 21 decembrie 2009. potrivit Direcţiei mass-media 
şi relaţii cu publicul a MAEIE. 

Misiunea, în componenţa căreia au intrat experţi din cadrul 
Directoratului General Relaţii Externe şi Directoratului General 
Justiţie, Libertate şi Securitate ale Comisiei Europene, s-a infor-
mat în următoarele domenii ale dialogului cu UE privind vizele: 
securitatea documentelor; migraţia ilegală, inclusiv readmisia; 
ordinea publică şi securitatea; relaţii externe. Membrii delegaţiei 
au avut întrevederi cu conducerea MAEIE şi cu reprezentanţi ai 
tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniul vizelor. 

La finalul vizitei, membrii misiunii au fost primiţi de Vla-
dimir Filat, prim-ministrul Republicii Moldova, ocazie cu care 
au fost formulate unele concluzii preliminare. În particular, 
misiunea a menţionat că consideră posibilă lansarea dialogului 
privind liberalizarea regimului de vize către mijlocul lunii iunie 
2010, cu condiţia asigurării sprijinului statelor-membre ale UE 
în acest sens. De asemenea, a fost convenită structura viitorului 
dialog în care rolul de coordonator îi va reveni MAEIE. În linii 
mari, au fost specificate etapele activităţii pe viitor în vederea 
obţinerii regimului de călătorii fără vize ale cetăţenilor moldo-
veni în spaţiul Uniunii Europene.

Reguli mai dure în obţinerea permiselor 
de conducere 
Premierul Vlad Filat cere înăsprirea condiţiilor pentru obţi-

nerea permiselor de conducere. Şeful cabinetului de minştri nu 
se referă doar la obţinerea ilegală a actelor, ci şi la instructajul pe 
care îl primeşte viitorul şofer. 

Vlad Filat crede că această măsură, alături de verificarea mo-
dului în care se efectuează expertiza tehnică a automobilelor, va 
creşte nivelul siguranţei în trafic. 

,,Drumurile, procedurile care trebuie parcurse pentru a obţi-
ne un permis de conducere... dacă e să facem o analiză să vedem 
posesorii de premise şi calitatea acestora în a putea să circule pe 
durmurile noastre, marea majoritate sînt departe să aibă calităţi 
pentru a asigura siguranţa în trafic, plus, starea tehnică a unităţi-
lor de transport, care sînt pe drumurile noastre, lasă mult de do-
rit. Asta chiar dacă avem sisteme foarte performante, documente 
moderne, cu sisteme de securizare, staţii de testare tehnică la cea 
mai înaltă calitate”, a enumerat premierul cauzele care duc la 
producerea accidentelor rutiere. 

,,Drumurile nu avem cum să le reparăm foarte rapid, nu sînt 
resurse financiare, dar şi fizic nu este posibil. Dar trebuie să 
avem intervenţii acolo unde putem, cum ar fi calitatea studiilor 
şi condiţii dure de a obţine acest permis de conducere. La fel de 
important este şi sistemul de supraveghere” pe care urmează să-l 
implementăm, a identificat Vlad Filat şi soluţiile. 

Astfel, China este dispusă să ofere ţării noastre circa 6 mili-
oane de dolari pentru dotarea intersecţiilor principale din capita-
lă şi din ţară cu sisteme de supraveghere. 

Potrivit datelor Ministerului de Interne, doar în acest an s-au 
produs 250 de accidente rutiere, în care 30 de persoane au dece-
dat, iar 360 au fost traumatizate. 

Aceleaşi date arată că peste 80 la sută din accidentele inre-
gistrate în Moldova sînt comise din vina conducătorilor auto, şi 
anume, excesul de viteză, fiecare al 2-lea accident, neacordarea 
priorităţii pietonilor, fiecare al 7-lea, şofer în stare de ebrietate, 
fiecare al 11-lea accident, încălcarea regulilor de manevrare, fi-
ecare al 12-lea. 

Din vina pietonilor se produce fiecare al 10 -lea accident ru-
tier. 

Ministrul de Interne, Victor Catan, s-a plîns că şoferii beţi nu 
pot fi testaţi întotdeauna, întrucît procedura e costisitoare. 

,,Se plăteşte cîte 16 lei Ministerului Sănătăţii pentru exper-
tiza medicală şi 85 de lei pentru testare şi culegerea probelor 
biologice, cînd se ajunge la tragerea la raspundere penală”, a 
spus Catan. 

În plus, răspunderea penală pentru o astfel de încălcare nu 
este eficientă. 

,,Cu parere de rău, procurorii nu trimit aceste dosare în in-
stanţa de judecată, ci le clasează. Deci, acest articol în Codul 
penal nu a schimbat cu nimic situaţia”, a adăugat ministrul.

Nemulţumiri faţă de Legea cu privire 
la compensaţiile sociale 
Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective 

şi-a exprimat nemulţumirea vizavi de unele prevederi din legea 
cu privire la compensaţiile sociale. 

Legea cu privire la compensaţiile sociale, adoptată de par-
lament în două lecturi săptămîna trecută, împarte pe cei cărora 
le sînt prevăzute aceste compensaţii în 3 categorii. Fiecare are 
metodologia sa de calculare. 

Liderii sindicali sînt nemulţumiţi, în primul rînd din cauză că 
legea cu privire la compensaţiile sociale a fost adoptată fără con-
sultări prealabile cu sindicatele. Potrivit acestora, ei ar fi înaintat 
o cu totul alt fel de metodologie. 

Activiştii sindicali sînt nedumeriţi şi de suma totală de com-
pensaţii de 82 de milioane de lei, care este insuficientă chiar şi 
pentru o categorie. Sergiu Sainciuc a specificat că legea prevede 
compensaţii numai pentru perioada rece a anului. Compensaţiile 
vor fi oferite de filialele Casei naţionale de asigurare. Şi în aceas-
tă problemă, membrii comisiei au opinii diferite. S-a propus de 
a transfera compensaţiile pe conturile prestatorilor de servicii, 
care urmează să excludă compensaţiile din facturile de plată. Şi 
asta deoarece păturile cu venituri mici pot folosi compensaţiile 
pentru alte necesităţi. Sergiu Sainciuc a respins acest argument. 
Examinarea legii cu privire la compensaţiile sociale va continua 
la următoarea şedinţă a comisiei pentu consultări şi negocieri 
colective.
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Doamnă Cornelia Vicleanschi, 
dvs sînteţi şefa Secţiei generale. 
aş vrea să dau startul discuţiei 
noastre prin a vă întreba care sînt 
atribuţiile şi competenţele secţiei 
pe care o conduceţi?

Activez în această secţie din 
septembrie 2004. Practic, aş con-
sidera-o una dintre cele mai nume-
roase şi indispensabile subdiviziuni 
ale Procuraturii Generale, din atri-
buţiile căreia fac parte rcepţionarea, 
examinarea şi chiar soluţionarea 
petiţiilor parvenite de la cetăţeni 
precum şi audienţa acestora. Secţia 
noastră primeşte zilnic aproxima-
tiv 65 -75 de adresări în scris, pe 
care ulterior le repartizăm conform 
competenţelor organelor procuratu-
rii. Totodată, în audienţă vin de la 
35  la 50 de cetăţeni zilnic.

Vreau să subliniez faptul că, 
chiar  dacă avem şi petiţii, adresări 
orale de alt ordin, care nu ţin de ac-
tivitatea procuraturii (litigii civile, 
de muncă etc.), ele sînt remise or-
ganelor abilitate să le soluţioneze, 
cetăţenilor li se dau explicaţiile de 
rigoare. 

În cele ce urmează v-aş ruga 
să ne vorbiţi despre specificul re-
laţiilor de colaborare într-un co-
lectiv condus de o femeie.

Am în subordinea mea un co-
lectiv din 29 de persoane dintre 
care ca număr predomină femeile. 
Şi chiar dacă femeia pune în activi-
tatea ei mai multe emoţii, în cazul 
în care este vorba de femeia-condu-
cător, consider că devine necesar să 
se facă abstracţie de aceste emoţii, 
ghidîndu-ne doar de principiile de 
activitate. Prin urmare, atunci cînd 
situaţia mă determină să fac obser-
vaţii, să fac o analiză a activităţii, a 
capacităţii profesionale, o fac fără 
ezitări, conform principiului obiec-
tivităţii, indiferent dacă persoana 
e bărbat sau femeie. Nu utilizez 
cuvinte tari şi nu ridic vocea, dar 
sînt dură atunci cînd e cazul. De 
asemenea, pot fi şi înţelegătoare în 
anumite împrejurări legate de viaţă. 
Însă niciodată nu voi tolera negli-
jenţa în serviciu, pentru că există 
nişte norme care trebuie respecta-
te şi voi lua atitudine în funcţie de 
limitele pe care le prevede statutul 
meu profesional. 

Consider că facem o echipă de 
profesionişti destul de competen-
tă, de altfel şi credo-ul nostru sună 
cam aşa: ,,Sîntem o echipă, lucrăm 
în echipă”, ne ajutăm reciproc indi-
ferent că este vorba de femeie sau 
de bărbat.

Cum apreciaţi nivelul de pre-
gătire al tinerilor care vin să-şi 
desfăşoare activitatea în procu-
ratură? Ce propuneri / soluţii 
aveţi pentru redresarea situaţiei 
la capitolul dat?

Indiferent ce am întreprinde, 
întotdeauna au existat şi vor exista 
specialişti foarte buni şi mai puţin 
buni. 

Însă vreau să remarc faptul că 
tinerii specialişti care vin să active-
ze în procuratură au studii universi-
tare şi postuniversitare în domeniul 
dreptului, ceea ce deja e bine. Ce 
aş dori să văd eu la ei? – tendinţa 
permanentă de a cunoaşte cît mai 
multe, de a-şi perfecţiona capacită-
ţile prin instruire continuă. Cu si-
guranţă, ne dăm seama că în timpul 
studiilor din anumite motive nu toţi 
au excelat şi totuşi dorinţa de a cu-
noaşte, la om se simte. Atunci cînd 

îi intreb pe tineri de ce vor să se 
angajeze anume în procuratură şi ei 
îmi răspund ca a deveni procuror a 
fost dorinţa lor dintotdeauna, după 
o anumită  perioadă această afir-
maţie poate fi demonstrată printr-o 
atitudine specifică. În acest context, 
vreau să menţionez că există per-
soane care au 
început a lucra 
în procuratură 
de la cea mai 
joasă treaptă şi 
şi-au dorit să 
avanseze, dar, 
spre exemplu, 
nu le-a ajuns un 
punct pentru a 
fi admişi la In-
stitutul Naţio-
nal de Justiţie, 
cu toate acestea 
ei nu au dispe-
rat sau abando-
nat activitatea, 
ci continuă să 
lucreze în pro-
curatură, de-
monstrînd prin 
aceasta că pro-
fesia de  procu-
ror este vocaţia 
lor. Noi, pro-
curorii realizaţi 
deja din punct 
de vedere pro-
fesional, mizăm 
foarte mult anu-
me pe aceste 
persoane pentru 
că vedem în ele 
o dorinţă ne-
stăvilită de a fi 
procuror.

Care sînt 
calităţile care 
ne determinnă să spunem că un 
procuror este bun din punct de 
vedere profesional?

Putem afirma că un procuror 
este bun atunci cînd el dă dovadă 
de obiectivitate şi imparţialitate, 
adică atunci cînd îşi exercită func-
ţia pornind de la litera legii. Există 
unele situaţii care ne pun în dilemă, 
ne referim aici chiar şi la unele pre-
vederi legale care ne pot determi-
na să luăm o decizie interpretînd 
lucrurile din perspectiva proprie şi 
dacă omul are o convingere fermă 
şi bine argumentată nefiind influen-
ţat de anumiţi subiecţi, atunci pu-
tem afirma că el dă dovadă de verti-
calitate. Anume de această calitate 
trebuie să dea dovadă un procuror 
profesionist în activitatea ce o des-
făşoară pe tărîmul justiţiei. Un pro-
curor bun trebuie să dea dovadă de 
o poziţie de viaţă şi profesională la 
fel de fermă. Aceasta este o trăsătu-
ră de caracter înnăscută pe care nu 
toţi oamenii o posedă.

Nu pot să nu ating un subiect 
care încă ne mai doare –  feno-
menul corupţiei. Ştim că se între-
prind un şir de măsuri în vederea 
eradicării lui la care şi dumnea-
voastră luaţi parte. Care este si-
tuaţia în Republica Moldova la 
momentul actual în ceea ce pri-
veşte corupţia şi ce măsuri trebu-
ie întreprinse pentru îmbunătăţi-
rea stării de lucruri în domeniul 
respectiv?

 Am fost desemnată de organele 
abilitate în calitate de reprezentant 
al Republicii Moldova la Grupul de 
state  contra corupţiei (GRECO). 
Acesta este un comitet de experţi 

în cadrul Consiliului Europei care 
studiază, evaluează starea de lu-
cruri în domeniul preveniri şi com-
baterii corupţiei în statele membre 
(47 la număr). Ca urmare a acestor 
evaluări, experţii de la GRECO 
elaborează anumite recomandări 
pe care  statul supus evaluării este 

obligat să le pună în aplicare timp 
de 18 luni. Mai apoi, statul respec-
tiv trebuie să prezinte la GRECO 
un raport de conformitate privind 
implementarea recomandărilor. Re-
publica Moldova a avut deja două 
evaluări, a prezentat rapoartele 
despre implementarea recoman-
dărilor adresate şi aceste rapoarte 
sînt  publice. La ultima rundă de 
evaluare ţara noastră a avut de pus 
în aplicare 15 recomandări, dintre 
care 9 le-a executat pe deplin, iar 
6 parţial. Acestea vizează nemijlo-
cit cadrul legal, instituţional, orga-
nizaţional, instruirea profesională 
etc. Trebuie să remarc că cel puţin 
la GRECO statul nostru se prezintă 
drept un elev bun, şi aceasta nu este 
doar opinia mea, aceasta a declarat-
o chiar şi preşedintele GRECO slo-
venul Drago Kos, care a subliniat 
că Republica Moldova se străduie 
şi pune în aplicare recomandările 
care i-au fost făcute. 

Trebuie să remarc că recoman-
dările respective nu se referă la ca-
zuri concrete,  însă noi trebuie să le 
argumentăm prin cifre şi date con-
crete privind cazurile de corupţie,  
privind combaterea corupţiei în le-
gătură cu infracţiunile de crimă or-
ganizată, spălarea de bani, traficul 
de fiinţe umane etc.

Totodată, trebuie să menţionez 
că în statul nostru există o bază 
legală şi instituţională de preve-
nire şi combatere a corupţiei. Mai 
mult ca atît, noi avem nişte măsuri 
anticorupţie care nu există în alte 
state, spre exemplu, mecanismul  
de expertizare anticorupţie înainte 
de aprobarea  actelor normative. 

În acest sens, Centrul de analiză şi 
prevenire a corupţiei a elaborat o 
metodologie specială şi un soft care 
examinează proiectele de legi sub 
aspectul neadmiterii dublei inter-
pretări a unor norme, cu alte cuvin-
te, scoaterea elementelor corupţio-
nale dintr-u act normativ. O astfel 

de metodologie 
este o premieră 
pentru majoritatea 
statelor membre la 
GRECO, unde de 
fapt a şi fost pre-
zentată de autori. 

Proiectul de 
lege privind trans-
parenţa deciziona-
lă  sau implicarea 
societăţii civile în 
prevenirea şi com-
baterea corupţiei 
constituie, de ase-
menea, nişte nor-
me pe care nu le 
mai găsim în prac-
tica de prevenire 
a corupţiei a altor 
state.

Vreau să evi-
denţiez faptul că a 
combate corupţia 
nu este îndeajuns, 
noi avem nevo-
ie în primul rînd 
de prevenirea ei, 
avem nevoie de un 
sistem special de 
educare a maselor, 
fiindcă cetăţeanul 
nostru are o de-
prindere reflexivă 
de  a-şi soluţiona 
anumite probleme 
oferind mită. Prin 
urmare, el trebuie 

educat în spiritul intoleranţei faţă 
de actele de corupţie, ceea ce încer-
căm să facem acum printr-o diver-
sitate de activităţi adecvate acestei 
situaţii. Şi dacă cetăţenii nu vor 
oferi, funcţionarii nu vor avea de 
unde sa ia mită.

În urma implementărilor măsu-
rilor anticorupţie au fost puse un şir 
de bariere care împiedică răspîndi-
rea acestui flagel distructiv. Atîta 
doar că dacă toţi acei factori care 
au obligaţia de a preveni corupţia 
(funcţionarii publici, conducătorii 
instituţiilor publice etc.) şi-o vor 
îndeplini în mod conştiincios  şi la 
timp, eu cred că putem atinge un ni-
vel anticorupţie mult mai înalt.

Deşi s-au întreprins mulţi paşi, 
încă mai avem de lucrat mult în 
această direcţie şi nu putem afirma 
că fenomenul corupţiei în Republi-
ca Moldova a fost stopat. 

 Care este rolul procurorului 
în combaterea corupţiei?

Rolul primordial al procurorului 
constă în combaterea corupţiei, de-
oarece anume el este cel care con-
duce urmărirea penală, activitatea 
Centrului de prevenire şi combatere 
a corupţiei. Procuratura Anticorup-
ţie, care de altfel a fost instituită şi 
consolidată în baza recomandărilor 
GRECO, este bastionul căruia i s-a 
dat prin lege un şir de competenţe, 
obligaţii, drepturi în contracararea 
acestui viciu social.

 Procurorii nu combat doar 
acţiunile corupţionale externe in-
stituţiei, ci sînt pîrghii în vederea 
autoevalurării riscurilor de corupţie 
instituţionali, există norme de com-
portament, inscrise în Codul de Eti-

că, norme care au menirea de a con-
stitui un impediment în calea unor 
eventuale acţiuni, care ar putea fi 
interpretate ca unele corupţionale.

Totodată, colegii procurori din 
cadrul procuraturii anticorupţie în 
urma activităţii ce o desfăşoară ela-
borează anumite propuneri de mo-
dificare a legislaţiei, şi nu trebuie 
să negăm că sub auspiciul practic 
lacunele existente în cadrul legal se 
simt şi se  văd mai bine, astfel în-
cît propunerile făcute de ei pentru 
consolidarea rolului procurorilor şi 
activităţilor anticorupţie sînt mai 
eficiente  

Prin ce se deosebeşte femeia- 
jurist de celelalte femei din soci-
etate?

Cu cea mai mare certitudine,  
afirm şi confirm că femeia-jurist 
este în primul rînd femeie, femeie-
mamă, femeie-soţie. Avem femei în 
cadrul procuraturii care îmbină per-
fect activitatea profesională cu cea 
de părinte, ele merg la şcoli ca să le 
vorbească copiilor despre drepturi, 
libetrăţi, obligaţii etc.

În altă ordine de idei, este spe-
cific că omul se adresează la noi cu 
diverse probleme nerezolvate de 
alte instituţii. Şi chiar dacă proble-
mele cu care se prezintă el nu ţin 
întotdeauna de competenţa organe-
lor procuraturii, omul trebuie ascul-
tat. În această situaţie, anume acele 
calităşi feminine, precum răbdarea, 
compasiunea, înţelegerea etc. devin 
imperios necesare. Desigur că spe-
cificul profesiei îşi lasă amprenta 
asupra caracterului de femeie. Şi 
această se manifestă prin insisten-
ţă, printr-un nivel de toleranţă mai 
redus, pentru că sînt şi cazuri cînd 
oamenii dau dovadă de o anumită 
agresivitate, obrăznicie, şi în atare 
împrejurări femeia-jurist este deter-
minată să adopte un caracter mai dur 
pentru că nu trebuie să tolereze ile-
galitatea. Aceasta însă nu înseamnă 
că ele sînt mai puţin feminine.

Omul prin natura sa este o 
fiire emotivă. Pe dumneavoastră 
ce vă emoţionează cel mai mult în 
viaţă?

Ca femeie şi ca om în primul 
rînd, cel mai mult mă emoţionează 
copiii, pentru că îmi plac nespus de 
mult. Mă copleşesc emoţii puter-
nice atunci cînd văd copii cu diza-
bilităţi, traficaţi, maltrataţi etc. Mă 
emoţionează în cel mai pozitiv sens 
un film frumos, un cîntec, o poezie, 
cuvintele frumoase, picturile extra-
ordonare. Îmi place frumosul şi el 
mă înduioşează nespus.

Cine v-a deschis orizontul 
pentru profesia deloc uşoară de 
procuror?

Din copilărie încă mi-am dorit 
să devin jurist. Dar soarta a voit să-
şi spună altfel cuvîntul. Astfel, ca-
riera mea profesională se divide în 
două părţi. Jumătate din activitatea 
mea am activat în calitate de pro-
fesor universitar, deoarece prima 
dată am absolvit facultatea de limbi 
străine. Abia prin anii ’ 90 am venit 
să activez în Procuratura Generală 
nu în calitate de procuror. Cîţiva 
ani mai tîrziu am absolvit a doua 
facultate, şi anume cea de drept, a 
fost un concurs de împrejurări, în 
primul rînd, este vorba de dorinţa 
mea de a mă face jurist, la care s-a 
mai adăugat şi sfaturile colegilor 
lansaţi deja în acest domeniu. 

,,Femeia jurist este în primul rînd Femeie”
(Interviu cu, Cornelia VIClEAnSChI, procuror, şefa Secţiei generale din cadrul Procuraturii Generale) 

(continuare în p. 4)
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Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, 
în cadrul reuniunii Consiliului ONU pentru 
drepturile omului de la Geneva, a avut o în-
trevedere cu doamna Navanathem Pillay, Înalt 
Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

În cadrul dialogului dintre Alexandru Tă-
nase şi Navanathem Pillay s-a discutat despre 
activitatea desfăşurată de către Oficiul Înaltu-
lui Comisar al ONU pentru Drepturile Omu-
lui (ÎCDO) şi ale structurilor sale specializate 
în Republica Moldova. Ministrul Justiţiei i-a 
comunicat comisarului ONU despre faptul că 
Guvernul moldovenesc acordă o atenţie de-
osebită cooperării cu ONU şi apreciază înalt 
prezenţa şi activitatea unor instituţii speci-
alizate ale ONU în RM, inclusiv a Oficiului 
ÎCDO, care sprijină de o manieră substanţială 

Ministrul Justiţiei, Ale-
xandru Tănase, în timpul vi-
zitei sale la Geneva, unde a 
participat la reuniunea Consi-
liului ONU pentru Drepturile 
Omului, a avut o întrevedere 
cu diaspora moldovenilor din 
Elveţia. 

Alexandru Tănase s-a 
întîlnit cu diaspora moldo-
venilor din Elveţia, unde au 
făcut un schimb de opinii 

Ministrul Justiţiei s-a întîlnit la Geneva 
cu diaspora moldovenilor din Elveţia

privind cooperarea cu Uni-
unea Europeană, în special 
privind mecanismul de coo-
perare instituit între Confe-
deraţia Elveţiană şi Uniunea 
Europeană (UE).  Experien-
ţa Elveţiei cu UE este de-
osebit de valoroasă pentru 

Republica Moldova, avînd 
în vedere existenţa diverşi-
lor factorilor ce apropie Re-
publica Moldova de Elveţia: 

lipsa calităţii de membru al 
UE, dimensiunea teritorială, 
diversitatea etnică, statutul 
de neutralitate, apartenenţa 
la Francofonie. 

De asemenea, în cadrul 
dialogului cu moldovenii 
aflaţi în Elveţia, Alexandru 

Tănase a discutat despre aş-
teptările diasporei de la noua 
guvernare democratică de la 
Chişinău. 

Ministrul Justiţiei a avut 
o întrevedere cu Înaltul Comisar 
al ONU pentru Drepturile Omului

eforturile interne în diferite domenii, prin in-
termediul proiectelor sale.  

De asemenea, Alexandru Tănase a menţi-
onat că Guvernul Republicii Moldova atribuie 
un rol esenţial promovării şi protecţiei drep-

turilor omului, prioritate 
inclusă şi în Programul 
de activitate al noii gu-
vernări. Tot în acest 
context el a subliniat 
că pornind de la acest 
angajament, Republica 
Moldova doreşte să im-
prime o nouă valenţă a 
drepturilor omului  atît 
la nivel naţional, cît şi 
regional şi internaţional 
prin obţinerea statutului 
de membru al Consi-
liului pentru Drepturile 
Omului pentru perioada 
2010-2013. 

Ministrul Justiţiei a 
mai spus că Republica Moldova îşi asumă vo-
luntar angajamentele  în domeniul drepturilor 
omului, care vin să susţină candidatura ţării 
noastre, dar şi a aspiraţiilor de a fi o ţară activă 
în cadrul celui mai prestigios for mondial al 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

La final, Alexandru Tănase i-a comunicat 
doamnei Navanathem Pillay dorinţa Guvernu-
lui Republicii Moldova de a o vedea în cadrul 
unei vizite de lucru la Chişinău, care va oferi 
posibilitatea stabilirii perspectivelor de cola-
borare pentru viitor. 

Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, 
a participat pe data de 1-2 martie la lucrări-
le sesiunii a 13-a a Consiliului ONU pentru 
Drepturile Omului (CDO) care s-a desfăşurat 
la Geneva/Elveţia.   

În cadrul reuniunii Consiliului ONU pen-
tru Drepturile Omului, Ministrul Justiţiei ur-
mează să pledeze pentru acceptarea candida-
turii Republicii Moldova în cadrul Consiliului 
pentru Drepturile Omului pentru anii 2011-
2012. Ministrul Justiţiei va susţine o alocuţiu-
ne în cadrul reuniunii CDO şi va vorbi despre 
importanţa aderării Republicii Moldova la 
standardele reprezentate de Declaraţia Uni-

Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, a 
asistat la reuniunea Consiliului ONU pentru 
Drepturile Omului, care s-a desfăşurat la Ge-
neva, unde a avut o întrevedere cu dna Judith 
Kumin, Director �iroul pentru Europa al În-
altului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi 
(ICNUR). 

În cadrul bilateralei dintre cei doi oficiali, 
Alexandru Tănase a apreciat cooperarea po-
zitivă dintre ICNUR şi Republica Moldova, 
precum şi activitatea Oficiului ICNUR în Re-
publica Moldova, care pe parcursul ultimilor 
ani a acordat un esenţial suport logistic şi asis-
tenţă tehnică în managementul politicilor de 
azil conform angajamentelor asumate de către 
statul nostru. 

Tot în acest context, ministrul Justiţiei a 
comunicat oficialului ONU că Republica Mol-
dova a decis prezentarea candidaturii pentru 
obţinerea statutului de stat-parte la Comitetul 
Executiv al ICNUR, ceea ce ar permite în pre-
zent oportunitatea participării directe şi con-
tribuţiei la procesele de adoptare a deciziilor 
în domeniul umanitar.

Ministrul Justiţiei a avut o întrevedere 
cu Directorul Biroului pentru Europa al Înaltului 

Comisariat al ONU pentru Refugiaţi
De asemenea, Alexandru Tănase a salutat 

implementarea Proiectului regional pentru 
Moldova, �elarus şi Ucraina, intitulat ,,Pro-
iectul Regional de Susţinere a ,Protecţiei 
(RPSP)”. Noul proiect este finanţat de Uniu-
nea Europeană şi implementat de ICNUR.  

Referindu-se la legislaţia din domeniu, 
Ministrul Justiţiei a comunicat că Guvernul 
examinează repetat racordarea sistemului 
naţional la standardele internaţionale, inclu-
siv prin ratificarea cît de curînd posibilă a 
Convenţiilor ONU privind apatridia (Con-
venţia privind statutul persoanelor fără ce-
tăţenie din 1954 şi Convenţia privind redu-
cerea apatridiei din 1961). La etapa actuală, 
instituţiile naţionale vizate studiază toate as-
pectele de ordin economic, financiar, social 
etc. care se includ în actul aderării la aceste 
documente. 

La finalul discuţiei, Alexandru Tănase a 
invitat-o pe Judith Kumin în Republica Mol-
dova în cadrul unei vizite de lucru care va 
oferi posibilitatea stabilirii perspectivelor de 
colaborare pentru viitor.

Republica Moldova candidează pentru 
a deveni membră a Consiliului pentru 

Drepturile Omului
versală a Drepturilor Omului. 

De asemenea, ministrul Justiţiei a avut pe 
parcursul lucrărilor CDO întrevederi bilaterale 
cu dna Judith Kumin, Director �iroul pentru 
Europa al Înaltului Comisariat al ONU pentru 
Refugiaţi, şi dna Navanathem Pillay, Înalt Co-
misar al ONU pentru Drepturile Omului. Tot  
la Geneva Alexandru Tănase se s-a întîlnit cu 
diaspora moldovenilor aflaţi în Elveţia. 

Participarea delegaţiei Ministerului Justiţi-
ei la sesiunea Consiliului ONU pentru Dreptu-
rile Omului a avut loc cu sprijinul acordat de 
PNUD Moldova. 

Ministerul Justiţiei

Activînd în Procuratura Genera-
lă, am încercat să combin abilităţile 
mele din domeniul limbilor străine 
cu cele din drept. Astfel, mi-am în-
ceput munca de procuror în sfera 
asistenţei juridice internaţionale. 
Odată cu proclamarea independen-
ţei Republicii Moldova, cetăţenii 
noştri plecau peste hotare dar nu 
întotdeauna pentru a munci... În 
aceste condiţii a apărut necesitatea 
de a desfăşura  în cadrul Procuratu-
rii Generale activitatea de asistenţă 
juridică internaţională. Am stat la 
baza creării acestei secţii pe care am 
înfiinţat-o bazîndu-ne pe experienţa 
altor state, pe textele tratatelor in-
ternaţionale, apoi abia în 2003 apar 
reglementările naţionale. Acum mă 
simt o femeie împlinită din punct de 
vedere profesional şi nu numai.

Munca ce o desfăşuraţi cu si-
guranţă v-a scos în cale multe 
obstacole. aţi avut anumite situa-

ţii-limită cînd aţi simţit că vreţi să 
abandonaţi cariera de procuror?

Obstacole au existat şi vor exis-
ta întotdeauna, important e să ştim 
cum să le aplanăm. Eu sînt o fire 
optimistă şi atunci cînd nu am putut 
trece peste un obstacol, am făcut un 
pas înapoi. Mai sînt şi cazuri cînd 
obstacolele pot fi pur şi simplu evi-
tate. De ce să mergi înainte, să în-
frunţi acel obstacol cînd el poate fi 
ocolit cu uşurinţă? 

S-ar părea că sînteţi o femeie 
împlinită, în sufletul căreia nu-şi 
au loc regretele, şi totuşi...

Nu regret nimic altceva în afară 
de faptul că timpul trece prea repede 
şi mi-aş fi dorit să fi început cariera 
de jurist mai devreme. 

În rest, eu consider că omul nu 
trebuie să aibă regrete pentru ceea 
ce a făcut sau nu a făcut, deoarece 
regretele ne fac viaţa mai sumbră. 
Şi chiar dacă nu am reuşit să facem 
ceea ce ne-am pus drept scop, pentru 
că nu putem cuprinde imensitatea, în 

schimb, am reuşit să compensăm cu 
altceva, ceea ce oricum e bine. Iar 
la scopurile neatinse putem reveni 
oricînd pentru a le realiza.

V-a fost uşor să combinaţi ca-
riera cu familia?

Niciodată nu e uşor pentru o 
femeie să fie şi soţie, mamă şi pro-
fesionistă. Dar femeia prin natura 
sa munceşte mai mult şi dăruieşte 
mai mult. Şi astfel ea le reuşeşte pe 
toate. De asemenea, este foarte im-
portant pentru o femeie sprijinul fa-
miliei. Aici îmi amintesc de un mi-
nunat proverb chinezesc care sună 
cam aşa: ,,Iubeşte-mă cînd o merit 
cel mai puţin şi atunci cînd am ne-
voie cel mai mult”, şi eu mulţumesc 
Domnului pentru că mi-a dăruit o 
familie în care am găsit sprijin de-
plin şi mi-a fost mai uşor să fac faţă 
problemelor inerente.

Cum aţi caracteriza femeile 
din societatea moldavă?

În opinia mea, femeile din Re-
publica Moldova, pe lîngă multiple 

,,Femeia jurist este în primul rînd Femeie”
(continuare din p. 3) alte calităţi, posedă trei trăsături de 

bază, şi anume, sînt foarte energice, 
emancipate şi feminine. Ele ştiu să 
aibă grijă de exteriorul lor indiferent 
de domeniul în care activează, să fie 
cochete şi în acelaşi timp să fie bune 
mame, soţii şi gospodine – calităţi 
care trebuie păstrate.  Am avut opor-
tunitatea să cunosc femei-juriste şi 
nu numai, din diverse state pe care 
le găsesc la fel de energice şi profe-
sioniste însă lipsite de feminitate.

Care este mesajul dumnea-
voastră pentru cea mai spelndidă 
fiinţă  - Femeia, că tot sîntem în 
preajma zilei cînd o sărbătorim?

Le-aş sugera să recite cît mai des 
poezia ,,Doar femeia...” de Dumitru 
Matcovschi şi să se regăsească în ea 
pentru că acolo găsim toată esenţa 
femeii. De asemenea, le doresc să 
nu uite niciodată că sînt femei, că 
asigură continuitatea vieţii pe pă-
mînt. Femeia este viaţă!

Irina BUREa

CONSILIUL  
SUPERIOR 

aL 
MaGISTRaTURII

COMUNICaT  
INFORMaTIV

În conformitate cu prevede-
rile art. 17 din Legea cu privire 
la colegiul de calificare şi ates-
tare a judecătorilor, Colegiul de 
calificare de pe lîngă Consiliul 
Superior al Magistraturii aduce 
la cunoştinţă că examenul de 
capacitate pentru solicitanţii la 
funcţia de judecător şi judecător 
de instrucţie se va desfăşura la 
proba scrisă pe data de 25 martie 
2010, ora 1000, în incinta Curţii 
Supreme de Justiţie, str. Petru 
Rareş 18, mun. Chişinău, şi la 
proba orală pe data de 26 martie 
2010, ora 1000, în incinta Curţii 
Supreme de Justiţie, str. M. Ko-
gălniceanu nr. 70, mun. Chişi-
nău, sala de şedinţă a Consiliu-
lui Superior al Magistraturii.
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„Ni se face lehamite!”, asta este 
reacţia cetăţenilor în legătură cu 
procedurile impuse de autorităţile 
române pentru a obţine permise de 
trecere în ţara vecină, după ce 
a intrat în vigoare Acordul pri-
vind micul trafic la frontieră. 
Nu au trecut decît două zile 
de cînd s-a dat startul pentru 
primirea cererilor pentru astfel 
de permise, dar oameniii care 
stau la coadă spun că nu prea 
merită efortul. Asta deoarece 
nu au fost informaţi că, pentru 
a obţine permisul, au nevoie 
de un alt document care să le 
justifice călătoria, iar acesta 
din urmă trebuie să fie autenti-
ficat la un notar public din Ro-
mânia. Toate se fac fără prea 
multă trudă, dacă ai în buzunar 
de la 100 la 800 de lei. Atît so-
licită unii „businessmani” din 
preajma Consulatului Româ-
niei de la Chişinău, pentru per-
fectarea „fără bătaie de cap” a 
permisului. De altfel, cei care 
sprijină de cîteva zile pereţii 
Consulatului spun că acestea 
sînt aceleaşi persoane care fac 
rost de tot felul de acte pentru redo-
bîndirea cetăţeniei române pentru 
basarabeni.   

Oficialii strîng din umeri: Ri-
gorile sînt dictate de acest acord

„Am venit tocmai de la Cahul. 
Acum trebuie să fac cale întoarsă. 
Nu ştiu dacă mă vor mai ţine pute-
rile şi buzunarul să mai vin odată la 
Chişinău, pentru a solicita acest per-
mis. Mai degrabă va veni fiica mea 
din România acasă ”, susţine Tudor 
Ţopa, originar din raionul  Cahul. 
Oficialii de la Ambasada Romaniei 
strîng din umeri şi spun că aceste ri-
gori  sînt dictate de Acordul privind 

Permisele de trecere a graniţei cu România 
şi... şmecherii din preajma Consulatului

micul trafic la frontieră. Potrivit 
acestora, primul permis urmează să 
fie eliberat la 31 martie. Pentru ca să 
se convingă de nemulţumirea celor 

care stau sub pereţii Consulatului, 
premierul Vlad Filat a efectuat, de 
curînd, o vizită inopinată la secţia 
consulară a Ambasadei române la 
Chişinău pentru a discuta cu mol-
dovenii ce vor să obţină permisul de 
mic trafic. Oamenii s-au plîns pre-
mierului că nu au ştiut că trebuie să 
prezinte şi o scrisoare de motivaţie 
sau o invitaţie de peste Prut, pentru 
a putea obţine permisul.

„Nu avem scrisoare de motivaţie 
şi nici nu am ştiut că invitaţia trebu-
ie să fie de la Galaţi, de exemplu, şi 
nu de la �ucurelti. Nu am ştiut pînă 
acum că avem nevoie de actele aces-

tea. Avem în buletine că locuim în 
zona respectivă, de ce trebuie aceste 
motive?”, a întrebat o femeie.

„Vom negocia cu autorităţile 

române să simplificăm proceduri-
le de obţinere a tuturor documen-
tele necesare”

 „Se pare că există anumite defici-
enţe legate de actele necesare pentru 
obţinerea acestui permis. Am venit 
aici pentru a discuta despre această 
situaţie, urmînd ca ulterior să iden-
tificăm şi soluţii. Sînt nişte condiţii 
impuse de comunitatea europeană. 
La Guvern vom discuta  acest lucru, 
după care vom negocia cu autorită-
ţile române să simplificăm procedu-
rile de obţinere a tuturor documen-
telor necesare. În cel mai scurt timp 
sperăm să înlăturăm toate aceste ba-

riere. Săptămîna viitoare va merge 
la �ucureşti reprezentantul MAEIE, 
care va finaliza aceste discuţii. Sînt 
sigur că într-un viitor apropiat toate 

aceste măsuri tehni-
ce nu vor mai crea 
probleme pentru ce-
tăţenii moldoveni ce 
au dreptul să circule 
în zona de frontie-
ră a României fără 
vize”, a spus Vlad 
Filat. Premierul  a 
vizitat şi clădirea 
Secţiei consulare, 
unde a fost întîm-
pinat de  ministrul-
consilier Petru Liţiu, 
responsabil de per-
misele pentru mic 
trafic la frontieră din 
cadrul acestei sec-
ţii. Acesta  a spus 
că ştie de existenţa 
anumitor probleme 
la aplicarea dosare-
lor pentru obţinerea 
permisului de mic 
trafic, precizînd că 
acestea sînt condiţii-

le impuse de Uniunea Europeană. 
„Ne dorim foarte mult ca cetăţe-

nii moldoveni să poată obţine aceste 
permise mai uşor”, a precizat ofici-
alul. „Dacă se vizitează mormintele 
rudelor de peste Prut, atunci trebuie 
să faceţi dovadă ca sînteţi rudă cu 
decedatul. Aşa cer normele europe-
ne. Dacă vreţi să faceţi comerţ, tre-
buie să aveţi autorizaţie în acest sens 
de la autorităţile române. Dacă vreţi 
să vizitaţi mănăstirile din zona de 
frontieră, atunci trebuie să faceţi o 
declaraţie pe proprie răspundere că 
vizitaţi mănăstirile, în timpul anului, 
la fiecare sărbătoare religioasă – cred 

că este un motiv destul de întemeiat 
să obtineţi permisul de mic trafic”, a 
explicat diplomatul. 

Indicaţii pentru miniştri
 După vizita efectuată la Secţia 

Consulară, în debutul şedinţei Gu-
vernului, Vlad Filat a dat un şir de 
indicaţii cu scopul de a simplifica 
procedura de obţinere a permiselor 
de mic trafic. 

 Prim-ministrul a cerut ministru-
lui Afacerilor Interne, Victor Catan, 
şi ministrului Tehnologiilor Informa-
ţionale şi Comunicaţiilor, Alexandru 
Oleinic, să examineze problemele 
cu care se confruntă persoanele care 
beneficiază de prevederile Acordu-
lui privind micul trafic la frontieră 
şi, dacă va fi necesar, să instituie o 
comisie.

Cancelaria de Stat a primit indi-
caţia de a desfăşura o amplă campa-
nie de informare a populaţiei privind 
prevederile Acordului de mic trafic 
la frontieră şi procedura de obţinere 
a permiselor.

Premierul a anunţat că săptămî-
na viitoare viceministrul de Externe 
va merge la �ucureşti pentru a dis-
cuta despre obţinerea permiselor de 
mic trafic. Acordul de mic trafic la 
frontieră a fost semnat pe 13 noiem-
brie 2009 de către prim-ministrul 
moldovean, Vlad Filat, şi premierul 
român, Emil �oc. Acesta va fi pus în 
aplicare începînd cu 31 martie.

Permisele care vor permite mol-
dovenilor ce locuiesc la frontieră să 
intre în România fără vize, se per-
fectează gratis, în maxim 60 de zile. 
Cei care vor depăşi zona celor 50 de 
kilometri stipulaţi în Acord vor fi 
sancţionaţi, inclusiv prin retragerea 
permisului.

S. C.

Paşaport prin poştă. Foarte curînd, buletinul de identitate, pre-
cum şi alte acte vor fi solicitate la oficiile „Poşta Moldovei”. Ast-
fel se vor economisi şi bani şi timp. Ministerul Tehnologiilor Infor-
maţionale promite o diminuare a taxelor pentru perfectarea actelor.  
Să stai toată ziua în rînd la biroul de paşapoarte şi să te întorci acasă 
cu nimic. Puţini pot să spună că nu au trecut printr-o situaţie similară. 
Cauzele care apar în procesul de perfectare şi eliberare a documentelor 
nu sînt puţine: lucrul în grabă al angajaţilor de la „Registru”, schemele 
birocratice existente şi chiar neatenţia solicitantului. 

– De ce se formează cozi? Omul vine cu pachetul necesar de acte. 
La birou se constată că, de fapt, documentele pe care la are nu sînt su-
ficiente. El este nevoit să se întoarcă să facă rost de actele necesare, 

revine şi din nou ocupă loc în rînd, 
a menţionat Alexandru Oleinic, mi-
nistrul Tehnologiilor Informaţionale.  
 
Pentru a face faţă situaţiei de impas, 
s-a decis ca această prerogativă de 
eliberare a actelor să fie transmisă 
Întreprinderii de Stat „Poşta Moldo-
vei”. 

– Orice persoană din orice locali-
tate a ţării va putea comanda prin in-
termediul  „Poşta Moldovei” oricare 
act care este eliberat de „Registru”, a 
specificat Alexandru Oleinic.

Pentru aceasta este necesar să vă adresaţi la „Poşta Moldovei” pen-
tru a afla care este pachetul de documente necesare care vor fi trimise 
de colaboratorii poştei la oficiul „Registru”. Documentul perfectat va 
fi trimis prin banderolă. Deşi pentru aceste servicii se va achita o sumă 
respectivă, ministrul spune că în viitorul apropiat paşapoartele şi legiti-
maţiile vor costa mai puţin. 

– În viitorul apropiat, după ce vom analiza preţurile la serviciile pres-
tate, vom reduce costurile. Şi asta în decurs de două-trei luni, a conchis  
ministrul Tehnologiilor Informaţionale.

Vor putea profita de aceste servicii toţi cei care au fost incluşi anteri-
or în „Registru”. Iar aceasta înseamnă că prin oficiile „Poşta Moldovei” 
veţi putea primi numai cel de-al dolea paşaport şi duplicatele altor care 
nu necesită alte noi informaţii.

Moldova a ocupat locul 54 în topul statelor ,,fali-
mentare” ale lumii ,,Failed States Index 2009”, care 
reflectă capacitatea (şi incapacitatea) autorităţilor de 
a controla integritatea teritorială, precum şi situaţia 
demografică, politică şi economică din ţară.

Cunoscutele instituţii americane politologice – re-
vista ,,Foreign Policy” şi organizaţia obştească Fondul 
American pentru Pace (The Fund for Peace) – califică 
republica drept ,,Cel mai instabil stat din Europa”.

În analiza situaţiei în 177 de ţări primele locuri le-
au ocupat 38 de ţări cu o economie nefavorabilă, pe 
primul loc situîndu-se Somalia. În acelaşi timp, 13 ţări 
în frunte cu Norvegia formează zona bunăstării şi sta-
bilităţii instituţiilor de stat.

În grupa ,,neagră” dintre ţările din spaţiul postso-
vietic au intrat Uzbekistan (locul 31), Georgia (33), 

Paşapoarte prin poştă
Tadjikistan (37). Altfel se prezintă situaţia Estoniei 
şi Lituaniei, care au ocupat locurile 140 şi respectiv 
145.

Mai aproape de Moldova sînt Kîrgîzstan (42), 
Azerbaidjan (56), Turkmenistan (59). Mai jos de lo-
cul 100 s-au plasat Kazahstan, Armenia şi Ucraina.

Publicaţia menţionează unele trăsături caracteris-
tice unui stat instabil. În primul rînd, este vorba de 
incapacitatea sau lipsa de dorinţă a statului de a-şi 
proteja cetăţenii de violenţă şi chiar de moarte. În al 
doilea rînd, predilecţia conducerii de a se considera 
mai sus de lege – atît de cea naţională, cît şi de cea 
internaţională. În al treilea rînd, un asemenea stat su-
feră de un serios ,,deficit de democraţie, care privează 
instituţiile care formal activează democratic de con-
ţinutul real”.

Republica Moldova este cel mai instabil stat din Europa

Participanţii la reuniunea informală în format 5+2 
care a avut loc la Viena au adoptat o decizie comună 
de a fi depuse eforturi pentru a fi reluate negocierile 
oficiale pentru soluţionarea conflictului, a anunţat joi, 

Negocierile în formatul 5+2 ar putea fi reluate
4 martie, vicepremierul pentru reintegrare Victor 
Osipov.

Astfel, pînă la finele acestui an ar putea fi relu-
ate negocierile în formatul 5+2 în privinţa regle-
mentării transnistrene, întrerupte încă la finele lunii 
februarie 2006. 

Totodată, părţile au ajuns la înţelegerea ca în-
trevederile neformale să poarte un caracter periodic 
şi nu ocazional, cum era până acum. Astfel, după 
întrevederea de la Viena, pe parcursul acestui an ur-
mează să mai aibă loc încă trei întrevederi de acest 
gen – în lunile mai, iulie şi octombrie. Următoarea 
întrevedere va avea loc la finele lunii mai la Astana, 
Kazahstan.

Părţile au mai căzut de acord ca agenda acestor 
reuniuni să fie cît mai consistentă şi să conţină cel 
puţin un subiect a cărui soluţionare să permită reali-
zarea unor progrese în procesul de negocieri.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Dispun de grad de invaliditate dar nu pri-
mesc nici un ajutor de la stat. vreau să ştiu 
dacă legea  acordă alocaţii sociale şi dacă da, 
cui le acordă. 

Pelagheia cheptene,
criuleni

 

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Examinînd chestiunea despre anunţarea concursurilor 
pentru ocuparea posturilor vacante de procurori teritoriali, 
audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al 
Procurorilor, în baza art. art.36 alin.(3), 37, 38, 39, 82 alin.(1) 
lit.e), art.93 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, -

H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A anunţa concurs pentru promovarea în funcţia de pro-

curor teritorial în raioanele  Căuşeni, Comrat, Nisporeni, Re-
zina, Ungheni, sect.�uiucani mun. Chişinău.

2. Cererile de participare la concurs se depun la secreta-

    Conform Legii cu privire 
la ajutorul social, de drep-
tul la ajutor social benefi-
ciază familiile defavorizate 
în cazul în care toţi mem-
brii adulţi ai acesteia se în-
cadrează în cel puţin una 
dintre următoarele situaţii: 
    a) au atins vîrsta nece-
sară pentru stabilirea pen-
siei conform legislaţiei; 
    b) sînt  persoane încadrate în 
diferite grade de invaliditate; 
    c) sînt şomeri înregistraţi 
la agenţia teritorială pentru 
ocuparea forţei de muncă în a 
cărei rază teritorială îşi au do-
miciliul şi care nu refuză un 

loc de muncă sau participarea 
la servicii de stimulare a ocu-
pării forţei de muncă oferite 
de agenţii;

d) îngrijesc un copil mai 
mic de 3 ani;

e) îngrijesc un membr 
membri ai familiei încadraţi 
în gradul I de invaliditate care 
necesită îngrijire conform 
concluziei Consiliului de ex-
pertiză medicală a vitalităţii, 
îngrijesc un copil copii inva-
lizi din aceeaşi familie sau 
o persoană în vîrstă de peste 
75 de ani din aceeaşi familie 
conform concluziei Consiliu-
lui medical consultativ.

? M-am aflat în relaţii de concubinaj cu o per-
soană. În acest timp din relaţia noastră a rezultat 
un copil care cred că nu este al meu.  Aş vrea să 
ştiu care este modalitatea de contestare a pater-
nităţii. 

v. Mihăilă,
 Orhei

Conform art. 49 din Co-
dul familiei, paternitatea 
(maternitatea) poate fi con-
testată numai pe cale judecă-
torească de către persoanele 
înscrise drept tată sau mamă 
sau de către persoanele care 
sînt mama sau tatăl firesc al 
copilului, de către copil la 
atingerea majoratului, de că-
tre tutorele (curatorul) copi-
lului sau tutorele părintelui 
declarat incapabil.  Cererea 
privind contestarea pater-
nităţii (maternităţii) poate 
fi depusă timp de un an din 
momentul cînd una din per-
soanele menţionate  a aflat 
sau trebuia să fi aflat despre 

înscrierea privind paterni-
tatea (maternitatea) sau din 
momentul atingerii majora-
tului, în cazul unui minor. 

Articolul menţionat mai 
prevede că nu au dreptul să 
conteste paternitatea:

a) soţul care şi-a dat acor-
dul scris la fecundarea artifi-
cială sau implantarea embrio-
nului soţiei;

b) persoana care a fost în-
scrisă drept tată al copilului 
în baza declaraţiei comune a 
acesteia şi a mamei copilului 
sau în baza declaraţiei proprii, 
dacă în momentul depunerii 
acesteia ştia că nu este tatăl 
firesc al copilului.

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

barea Dvs., trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009, str. a. Mateevici nr. 60, bir. 222.

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

adresa:

(martie 2010,  nr. 7(314)

&

Regulament privind mo-
dul de calculare a perioadei 
de muncă în vederea acordării 
sporului pentru vechime 
în muncă angajaţilor în-
treprinderilor  din dome-
niul gospodăriei locativ-
comunale, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului 
nr. 169 din 16 februarie 
2009, determină modul 
de stabilire, calculare şi 
plată a sporului pentru 
vechime în muncă an-
gajaţilor întreprinderilor 
din domeniul gospodăriei 
locativ-comunale. Con-
form prevederilor Regu-
lamentului, în vechimea 
în muncă ce acordă drep-
tul de a primi sporul lunar 
pentru vechime în muncă 
se include perioada de 
muncă la întreprinderile 
din domeniul gospodăriei 
locativ-comunale, indife-
rent de tipul de proprieta-
te şi de  forma de orga-
nizare juridică. Vechimea 
în muncă se determină 
din momentul atingerii 
tranşei respective a vechimii 
în muncă ce acordă dreptul 
la sporul pentru vechime în 
muncă. Sporul corespunzător 
vechimii în muncă se plăteşte 
cu începere de la data de 1 a 
lunii următoare celei în care 
a fost determinată atingerea 
tranşei respective a vechimii 
în muncă. În vechimea în 
muncă ce acordă dreptul de a 
primi sporul pentru vechime 
în muncă se include, de ase-
menea :

1) perioada serviciului 
militar în termen, inclusiv pe-
rioada serviciului de alternati-
vă, dacă acestuia i-a precedat 
nemijlocit munca la întreprin-
derile din domeniul gospodă-
riei locativ-comunale,  iar 
după trecerea în rezervă s-a 
angajat la întreprinderile din 
domeniul respectiv;

2) perioada serviciului 
militar pe bază de contract 
al persoanelor din corpul de 
ofiţeri, care au fost trecute în 
rezervă sau în retragere din 
cauza vîrstei, bolii, reduce-
rii statelor de personal, dacă 
după aceasta nemijlocit a ur-
mat munca la întreprinderile 
din domeniul gospodăriei lo-
cativ-comunale;

3) perioada participării la 
acţiunile militare pentru apăra-
rea integrităţii şi independen-
ţei Republicii Moldova a mi-
litarilor, rezerviştilor chemaţi 
la concentrare, a efectivelor 
de ostaşi şi a corpului de co-

Modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării 
sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor  

din domeniul gospodăriei locativ-comunale
mandă ale organelor afacerilor 
interne, a persoanelor civile 
detaşate în interes de serviciu 

şi a voluntarilor care au parti-
cipat la acţiunile militare din 
zona conflictului armat;

4) perioada de studii  în 
instituţiile de învăţămînt din 
sistemul recalificării şi reci-
clării cadrelor, cu întrerupere 
de la serviciu, dacă acestui 
interval de timp  i-a precedat 
nemijlocit munca la între-
prinderile din domeniul gos-
podăriei locativ-comunale, 
iar după această perioadă a 
urmat lucrul la întreprinderile 
respective;

5) perioada de muncă 
peste hotare prin detaşare, 
dacă acestui interval de timp 
i-a precedat munca în cadrul 
întreprinderii locativ-comu-
nale, iar după aceasta a urmat 
munca la întreprinderile din 
acelaşi domeniu;

6) perioada de muncă în 
autorităţile administraţiei 
publice care efectuează ges-
tionarea gospodăriei locativ-
comunale;

7) perioada de muncă în 
funcţii elective şi în funcţii de 
conducere ale sindicatului de 
ramură;

8) concediul parţial plă-
tit  pentru îngrijirea copilului 
pînă la atingerea vîrstei de 3 
ani.

Întreruperile în muncă nu 
întrerup vechimea în mun-
că ce oferă dreptul la sporul 
pentru vechime în muncă, 
însă durata acestor întreruperi 
nu se include în vechimea în 

muncă. În stagiul de muncă 
care  acordă dreptul de a pri-
mi sporul pentru   vechime  în 

muncă nu se include  timpul 
aflării sub arest administrativ.

Vechimea în muncă care 
acordă dreptul de a primi spo-
rul lunar se stabileşte de către 
comisia respectivă în frunte 
cu conducătorul întreprinde-
rii. În componenţa comisiei se 
includ reprezentanţii servicii-
lor: resurse umane, economi-
co-financiar (contabilităţii), 
juridic şi ai comitetului sindi-
cal. Documente pentru stabili-
rea vechimii în muncă servesc 
carnetul de muncă, dosarul 
personal al angajatului şi alte 
documente care confirmă 
vechimea în muncă ce acor-
dă dreptul de a primi sporul 
pentru vechime în muncă. Nu 
se permite  confirmarea ve-
chimii în muncă care acordă 
dreptul de a primi sporul lu-
nar prin depoziţiile martori-
lor. Decizia comisiei privind 
stabilirea vechimii în muncă 
ce oferă dreptul de a primi 
sporul lunar se perfectează 
prin proces-verbal. Extrasele 
din procesul-verbal al şedin-
ţei comisiei se întocmesc în 
două exemplare, unul dintre 

care se transmite contabilităţii 
şi serveşte drept bază pentru 
calcularea sporului, al doilea, 
sub semnătura angajatului, se 
anexează la dosarul lui perso-
nal.  Hotărîrea comisiei poate 
fi contestată în instanţele ju-
decătoreşti, conform legislaţi-
ei în vigoare.

Sporul pentru vechime 
în muncă se determină pen-
tru fiecare angajat, în raport 
procentual faţă de salariul lui 
tarifar (salariul funcţiei). În 
timpul interimatului sporul 
pentru vechime în muncă se 
calculează din salariul func-
ţiei primit la locul de muncă 
de bază. Plata sporului pentru 
vechime în muncă se efectu-
ează proporţional timpului 
efectiv lucrat  în luna respec-
tivă.  Sporul pentru vechime 
în muncă se ia în considerare 
la calcularea salariului me-
diu, care i se menţine anga-
jatului, integral sau parţial, în 
toate cazurile în care aceasta 
este prevăzut de legislaţia în 
vigoare. În caz de concedie-
re, sporul pentru vechime în 
muncă se plăteşte pentru zile-
le lucrate efectiv pînă în ziua 
concedierii.  În caz de deces 
al salariatului, sporul pentru 
vechime în muncă cuvenit, 
dar rămas neplătit (din diferi-
te motive), se plăteşte soţului 
(soţiei), copiilor majori sau 
părinţilor defunctului, iar în 
lipsa acestora - altor moşteni-
tori, în conformitate cu legis-
laţia în vigoare. Plata sporu-
lui pentru vechime în muncă 
angajaţilor întreprinderilor 
din domeniul gospodăriei lo-
cativ-comunale se efectuează 
lunar, odată cu plata salariu-
lui pentru luna calendaristică, 
din contul fondului de salari-
zare. Dreptul de a primi spo-
rul pentru vechime în muncă 
îl au toţi angajaţii permanenţi 
care dispun de vechimea în 
muncă necesară.

Sporul pentru vechime 
în muncă se stabileşte an-
gajaţilor întreprinderilor din 
domeniul gospodăriei lo-
cativ-comunale în procente 
faţă de salariul tarifar (sala-
riul funcţiei),  în următoarele 
mărimi:

   Vechimea în muncă Mărimea sporului în % faţă de 
salariul tarifar

(salariul funcţiei)
de la 2 la 5 ani 10
de la 5 la 10 ani 15

 de la 10 la 15 ani 20
 de la 15 la 20 ani 25

peste 20 ani 30

riatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. Chişinău,         
str. Mitropolit G. �ănulescu-�odoni nr. 26, tel: 22-44-83,    
22-14-44) în termen de 60 zile de la publicarea anunţului.

3. Hotărîrea se publică în ziarul „Dreptul”, pe site-ul Pro-
curaturii Generale (www.procuratura.md) şi a Institutului 
Naţional al Justiţiei (www.inj.md).

Preşedintele Consiliului 
Superior al Procurorilor              Iurie GaRaBa 

H O T Ă R Î R E  nr.2-3d-41/10
privind anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror şef în unele procuraturi teritoriale

 02 martie 2010                                                                                                         mun.Chişinău

Procuratura Generală
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Clasicvin-Industrial”, pentru data de 17 martie 2010, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
230) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea SRL 
„Rodal-S”.

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

Judecător    al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Anaromastil”, cu sediul în Glodeni, str. Decebal nr. 59 
„A”, pentru data de 14 aprilie 2010, ora 10.30, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată la cererea SA „Red-Nord” �ălţi.

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

Judecător    al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Edcristis&CO”, pentru data de 14 aprilie 2010, ora 10.45, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea SA „Red-
Nord” �ălţi.

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

Judecător    al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-Сircumscripţie solicită prezenta-ircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SRL „F şi S Internazionale-M”, pentru data 
de 24 martie 2010, ora 8.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SRL „Gulevitr”.

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

Judecător   Liliana andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Tanolvir Com” în calitate de pîrît şi a reprezentantului 
SRL „Sanitrans&CO” în calitate de intervenient, pentru data de 
25 martie 2010, ora 14.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 207) pe cauza civilă intentată de ICS „Petrom 
Moldova”.

Judecător    N. Plugari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-Сircumscripţie solicită prezen-ircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Dini-Imobil”, pentru 
data de 26 martie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examinarea 
cauzei civile a SA „Enteh” privind încasarea datoriei.

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

Judecător   I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-Сircumscripţie solicită prezenta-ircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Dispo Grup” cu sediul 
în Chişinău, str. N. M. Spătaru nr. 2/1, pentru data de 29 martie 
2010, ora 8.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cer-
erea SRL . „Simar Auto”.

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

Judecător   Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-Сircumscripţie solicită prezenta-ircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului Î.I. „Trocin Oxana” cu sediul 
în �ălţi, str. Conev nr. 12, apt. (of. 61), pentru data de 29 martie 
2010, ora 10.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza civilă la cererea SRL 
„Drancor”.

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

Judecător   Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Artcost-Con”, pentru data de 29 martie 2010, ora 9.45, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît la cererea SRL ,,Redser-Grup” privind încasa-
rea sumei de 27 000 lei şi evacuarea din spaţiul locativ.

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

Judecător   Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Maxiviabil”, pentru data de 31 martie 2010, ora 9.45, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît la cererea SRL ,,Diatest-Med” privind încasa-
rea sumei de 2382 lei 41 bani.

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

Judecător   Ion Stepanov 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sanchin Rita, pentru data de 22 martie 2010, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. �ulgară nr. 43, bir. 49) în calitate de reclamat 
pe cauza civilă la acţiunea lui Muzica Vasile către Primăria or. 
Codru, Chiriac L., Chiriac A., Sanchin M., Sanchin R. privind 
recunoaşterea nulităţii contractelor de vînzare-cumpărare.

Judecător    N. Mazur

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Gavricenco Galina cu domiciliul în Chişinău, str. Grădinilor nr. 
25, apt. 157, pentru data de 23 martie 2010, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (str. �ulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de reclamat 
pe cauza civilă la acţiunea lui Pavlov Ion privind cererea de re-
vizuire.

Judecător    I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Makeev Nicolai, pentru data de 23 martie 2010, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. �ulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de 
reclamat pe cauza civilă la acţiunea lui Pavlov Ion către Gavri-
cenco Galina privind cererea de revizuire.

Judecător    I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Dîru Valeriu, pentru data de 23 martie 2010, ora 11.45, la şedinţa 
de judecată (str. �ulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît pe ca-
uza civilă la acţiunea reclamantei Dîru Nina privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător    Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SRL „Facta - Lux”, pentru data de 25 martie 2010, 
ora 8.50, la şedinţa de judecată (str. �ulgară nr. 43, bir. 43) în 
calitate de reclamat pe cauza civilă la acţiunea reclamantului 
Scurtu Andrei privind compensarea cheltuielilor.

Judecător    a. andronic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SC „Lids-Con” SRL, pentru data de 1 aprilie 2010, 
ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. �ulgară nr. 43, bir. 43) în 
calitate de reclamat pe cauza civilă la acţiunea reclamantului 
Galearschi Grigore privind încasarea sumei.

Judecător    a. andronic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gluh Iurie, cet. Sigalus Natalia şi a reprezentantului SC „Na-
talex-Prosper” SRL, pentru data de 26 martie 2010, ora 11.30, 
la şedinţa de judecată (str. �ulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
pîrîţi pe cauza civilă la acţiunea �C „Moldova-Agroindbank” 
SA către Gluh Iurie privind încasarea sumei.

Judecător    a. Catană
www

Judecătoria �uiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mardari Dmitrii, cet. 
Sigalus Natalia şi a reprezentantului SC „Natalex-Prosper” SRL, 
pentru data de 25 martie 2010, ora 8.40, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrîţi pe cauza ci-
vilă nr.2-1522/2010 la cererea �C „Moldova-Agroindbank”SA 
privind încasarea sumei.

Judecător                                           Galina Moscalciuc 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vtorov Victor, pentru 
data de 30 martie 2010, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea cet. 
Jinchina Antonina privind retragerea vizei de domiciliu.

Judecător                                                   Nina arabadji 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Lasicov Oleg Valerii, 
pentru data de 31 martie 2010, ora 13.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît pe cauza civilă la 
acţiunea cet. Pavlovscaia Libovi (Liubovi) privind încasarea 
prejudiciuliu material şi moral.

Judecător  Lilia Lupaşco 
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Astahov Vladimir, pentru data de 1 aprilie 2010, ora 9.15, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă la acţiunea cet. Astahov Carolina privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător   Ig. Vornicescu 
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Guţul Tudor cu domiciliul în or. Cricova, mun. Chişinău, str.
Minerilor nr. 11/3, apt. 3, pentru data de 20 aprilie 2010, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă la acţiunea cet. Guţul Ana privind pierderea 
dreptului la spaţiul locativ.

Judecător   Gh. V. Bîrnaz 
www 

Judecătoria �otanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gorceag Tatiana, pentru data de 16 martie 2010, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 15) în legătură cu 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Prigoreanu Alexandra 
către �ujor Iurie privind încasarea datoriei.

Juecător    Luiza Gafton
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sologub Tatiana, pen-
tru data de 22 martie 2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318.) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă intentată la cererea APLP 54/219 privind încasarea dato-
riei.

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

 Judecător    ala Malîi 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. �aciu Mihail, a.n. 
08.07.1958 cu domiciliul în Chişinău, str. Uzinelor nr. 154 „a”, 
pentru data de 22 martie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309.) în calitate de persoană in-
teresată pe cauza civilă la acţiunea cet. �aciu Evdochia privind 
constatarea faptului acceptării succesiunii.

 Judecător    Ion Bulhac 

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 

108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Nedelcu Ala Nico-
lai, a.n. 28.02.1974, pentru data de 26 martie 2010, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 317.) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Direcţia pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului sect. Ciocana privind decăde-
rea din drepturile părinteşti.

 Judecător    Cernei Ludmila 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Ciupercă Nico-
lai din satul Ciutuleşti, Floreşti, pentru data de 22 martie 2010, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (Soroca, str. Independenţei 
nr. 62, bir. 23) în calitate de pîrît la examinarea dosarului civil 
înaintat de Ciupercă Angela privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   D. Gherman 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Ursachi       
Gheorghe, pentru data de 22 martie 2010, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calita-
te de pîrît pe cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                             alexandru Negru
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Carazan Lilia, 
pentru data de 22 martie 2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate de pîrît pe  
cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                             alexandru Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Harcenco Oleg, 
reprezentantul SRL „Ledoimobil”, pentru data de 26 martie 
2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea SA „ÎM şi Compa-
nia Consulting Grup” privind revocarea bunurilor şi încasarea 
sumei.

Judecător    Stella Bleşceaga 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului I I „Percimlî Umut”, pentru data de 29 
martie 2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SA „I M şi Compania Consulting Grup”.

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

Judecător    Liliana andriaş
www

Judecătoria mun. �ender solicită prezentarea cet. Caisîn 
Andrei, pentru data de 26 martie 2010, ora 13.00, la şedinţa 
de judecată (Anenii Noi, satul Varniţa, str. Tighina nr. 66, sala 
de şedinţă nr. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă la cererea 
intentată de Înterprinderea cu Capital Străin Express Leasing 
SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător     aurelia Pleşca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Andruşcenco Andrei, 
a.n. 21.02.1980 şi Andruşcenco Olga, a.n. 12.07.1948, pentru 
data de 22 martie 2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 317.) în calitate de pîrîţi pe cauza 
civilă intentată de APLP 54/183 privind încasarea datoriei.

 Judecător     Cernei Ludmila 

citaţii în judecată

 Familiile social-vulnerabile 
şi persoanele cu un venit lunar mai mic 

de 700 de lei vor primi compensaţii 
Cîte 130 de lei lunar vor primi familiile nevoiaşe, dar şi 

persoanele cu un venit mai mic de 700 de lei, pentru com-
pensarea cheltuileilor la resursele energetice. Ajutorul va fi 
acordat de Guvern timp de 5 luni, în perioada rece a anului. 
Ministrul Protecţiei Sociale Valentina �uliga a spus că prime-
le compensaţii ar putea fi acordate începînd cu luna aprilie.

Proiectul aprobat de cabinetul de miniştri prevede acorda-
rea compensaţiilor sociale în valoare de 130 de lei pentru 5 
luni ale anului 2010. Este vorba de perioada rece a anului, şi 
anume lunile ianuarie, februarie, martie, noiembrie şi decem-
brie. La anul viitor proiectul ar putea fi modificat. 

 �eneficiarii de ajutor social sînt familiile vulnerabile, de-
favorizate care pe parcursul anului 2009-20101 primesc acel 
ajutor social ce reprezintă diferenţa dintre minimul garantat şi 
venitul global al familiei şi sînt înregistraţi în baza de date, a 
declarat Valentina �uliga, ministrul Muncii şi Protecţiei Soci-
ale. 

În total, de compensaţii sociale vor beneficia 40 de mii de 
familii nevoiaşe şi alte peste 180 de mii de persoane care au 
un venit lunar mai mic de 700 de lei. Listele vor fi stabilite de 
către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în baza informa-
ţiei oferite de la Casa Naţională de Asigurări şi Direcţiile de 
Asistenţă Socială. 

Salariaţii urmează să se adreseze la locul de trai în direc-
ţiile sau secţiile de asistenţă socială unde să prezinte cererea, 
buletinul de identitate şi certificatul de salariu. Am găsit astfel 
cel mai uşor mod pentru a evita rîndurile, a subliniat Valenti-
na �uliga, ministrul muncii şi protecţiei sociale.

Potrivit ministrului Protecţiei Sociale Valentina �uliga, 
primele compensaţii pentru lunile ianuarie şi februarie ar pu-
tea fi acordate în luna aprilie. Guvernul a stabilit salariul mi-
nim în sectorul real al economiei, pentru anul 2010. Începînd 
cu 1 mai, acesta va fi de cel puţin 1100 lei. În 2009 acesta a 
fost cu 200 de lei mai mic.
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andrei GUţU, 
judecător Sîngerei – 35 de ani
Mult stimate domnule Andrei Guţu,
Cu totul şi cu totul specială  este ziua dumnea-

voastră de naştere din acest an.
Sîntem onoraţi să vă adresăm cu ocazia fru-

moasei aniversări acest sincer mesaj de felicitare. 
Popasul aniversar la care aţi ajuns constituie o 
oportunitate de a pune pe cîntar succesele obţinu-
te. Astfel, avansarea prin muncă, responsabilitate, 
perseverenţă, devotament domeniului ce vi l-aţi 
ales ca destin – justiţia, vă determină inconfun-
dabilitatea.

Vă dorim viaţă îndelungată, plină de realizări 
şi bucurii, clipe cît mai durabile de satisfacţie şi 
înălţare sufletească.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 
Violeta Cojocaru, doctor habilitat în drept, con-
ferenţiar universitar, şeful catedrei Drept inter-
naţional şi Drept al relaţiilor economice externe 
din cadrul Facultăţii de Drept USM; Tudor Gu-
juman, magistru în drept, lector universitar Fa-
cultatea de drept USM; Valentin Mărgineanu, 
magistru în drept, lector universitar Facultatea de 
Drept USM; Sergiu Şcolinic, magistru în drept, 
lector universitar Facultatea de Drept USM; Na-
talia Simciuc, judecător �uiucani; Elena Cojo-
cari, judecător �uiucani; ana Panov, judecător 
�uiucani;  Xenofon Ulianovschi, judecător CA 
Chişinău; Constantin Stănilă, judecător Glo-
deni; Ghenadie Bîrnaz, judecător Rîşcani, Chi-
şinău; Vasile Gheţu, judecător Edineţ; Ion Dan-
dara, preşedinte interimar al judecătoriei Sînge-
rei; Ghenadie Mîţu, judecător Soroca; Tatiana 
andronic, procuror Soroca; Daniela Buinovski, 
procuror Străşeni; Tatiana Bicicovschi, specialist 
principal procuratura �riceni; Nadejda Frînea, 
specialist coordonator procuratura anticorupţie; 
Svetlana Scurtu, procuror Ştefan Vodă; Maria 
Mamalîga, consultant Secţia generală; Caroli-
na Bajurea, specialist coordonator procuratura 
Floreşti; Oleg Malai, procuror Secţie exercitare 
a urmăririi penale pe cauze excepţionale; aurel 
Burlacu, procuror Hînceşti; Ruslan Toma, pro-
curor, şef adjunct Secţia conducere a urmăririi pe-
nale în organele centrale ale MAI şi SV; aurelian 
Buzdugan, procuror Secţia nr.2; Marcel Cimbir, 
procuror, adjunct al procuraturii �otanica; an-
drei Maţco, procuror Secţia investigaţii generale; 
Octavian Pavlovschi, procuror �otanica.  

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 
pe nobilul tărîm al justiţiei.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar 
de împliniri şi realizări care să vă întregească pe 
deplin fericirea.

La mulţi ani!

Cu profund respect, 
membrii Consiliului de administraţie  

al Uniunii Juriştilor,
Echipa Dreptul şi revista naţională de drept

În fiecare an, pe 8 Martie 
se sărbătoreşte Ziua Femeii şi 
Ziua Mamei. Această zi este 
aşteptată de toate femeile de 
toate vîrstele şi încheie ciclul 
destinat ,,babelor” şi prin ur-
mare sfîrşitul mărţişorului.

Dragi bărbaţi şi dragi co-
pii, este timpul să acţionaţi 
pentru a le bucura pe soţiile / 
prietenele sau mamele voas-
tre.

Nu uitaţi să cumpăraţi 
flori. În această zi sînt permi-
se toate categoriile de flori, 
fie că sînt flori de grădină, de 
apartament, în ghivece sau 
aranjamente florale, de la nar-
cise, orhidee, iris, frezie, pînă 
la jerberă, trandafiri, crini, 
lalele.

Răsfătaţi-le pe femei de 8 
Martie, cu cadouri simbolice: 
bibelouri, vaze, eşarfe, sau cu 

cadouri ceva mai costisitoare: 
bijuterii, parfumuri, cosmeti-
ce, creme, sau chair vase din 
inox pentru uzul casnic.

Pentru cei care vor să iasă 
din tipar, cum am mai men-
ţionat şi în alte articole, ofe-
riţi-le o cină la un restaurant 
select sau o plimbare în locuri 
nevizitate, bineînţeles dacă 
timpul vă permite.

Puteţi să le oferiţi un mo-
ment dulce: comandaţi un 
tort special pentru această zi, 
cu mesajul ,,La mulţi ani de 
8 Martie”, prăjituri cu fructe, 
gustoasele bomboane de cio-
colată sau irezistibilele trufe.

Pe lîngă florile şi cadou-
rile oferite, trebuie să urmeze 
un mesaj. Iar mesajul de la noi 
este la mulţi ani de 8 Martie, 
tuturor femeilor şi mamelor, 
şi o primăvară frumoasă!

Oglinda le mănîncă femeilor aproximativ 136 de zile din 
viaţă, potrivit unui studiu britanic publicat de cotidianul „Daily 
Telegraph”.

În cele 3,276 de ore, atît cît se priveşte o femeie în oglin-
dă, un astronaut poate parcurge distanţa Pămînt-Lună de 22 
de ori. Comparativ, bărbaţii petrec de trei ori mai puţin timp 
– numai 1,092 de ore.

Din cele 1000 de femei chestionate, 67% consideră că o sim-
plă ieşire în oraş cu prietenii reprezintă o adevărată corvoadă. 

Doar pentru o treime dintre reprezentantele sexului slab 
activitatea mînuirii  pămătufului de obraz, a dermatografului, 
a plăcii de întins părul (şi a nervilor partenerului) ş.a.m.d re-
prezintă o reală plăcere. 

Timpii acordaţi înfrumuseţării sînt, în medie, următorii: 
jumătate de oră pentru spălarea şi coafarea părului, 20 de mi-
nute pentru aplicarea machiajului şi 15 minute pentru mani-
chiură.

Deşi trăim într-o lume industrializată, femeile au o viaţă cu 5-10 ani mai lungă decît bărbaţii. 
Dintre persoanele trecute de 100 de ani, 85% sînt femei. 

Bolile cardiovasculare
Un motiv important este faptul că în cazul femeilor bolile cardiovasculare apar mai tîrziu sau 

chiar mai rar. Femeile dezvoltă aceste probleme abia în jurul vîrstei de 70-80 de ani, adică mai 
tîrziu cu 10 ani decît bărbaţii.

Pentru mult timp doctorii au crezut că această diferenţă apare din cauza estrogenului. Dar 
studiile au arătat că estrogenul nu are nici o legătură, ba dimpotrivă, pentru femeile aflate la post-
menopauză poate fi chiar dăunător.

Fierul
Întîrzierea apariţiei bolilor cardiovasculare ar putea fi cauzată de faptul că femeile au un deficit 

de fier, în comparaţie cu bărbaţii. În special femeile tinere, aflate în jurul vîrstei de 20 de ani, din 
cauza menstruaţiei.

află de ce trăiesc femeile mai mult decît bărbaţii

Cel mai mare bebeluş din lume de 8,7 
kg s-a născut în Indonezia

O femeie din Indonezia a dat naştere celui mai mare 
bebeluş din istoria acestei ţări, ridicînd limita superioară 
a greutăţii unui nou-născut la spectaculoasa cifră de 8,7 
kilograme.

�ăieţelul care 
nu a primit încă 
un nume este per-
fect sănătos, cu 
o greutate de 8,7 
kilograme şi cu o 
înălţime de 62 de 
centimetri. Din ca-
uza dimensiunilor 
considerabile a sarcinii, a fost necesară naşterea prin ceza-
riană. Dr. �insar Sitanggang, care a făcut parte din echipa 
de medici, a declarat că operaţia nu a fost deloc uşoară. 
,,Greutatea bebeluşului a făcut ca operaţia să fie foarte 
complicată, mai ales în momentul în care am reuşit să-l 
scoatem din pîntecul mamei sale. Picioarele sale erau atît 
de mari!”

Cel mai tînăr fumător din lume are 
un an şi jumătate

Un băieţel în vîrstă de un an şi jumătate din oraşul Tian-
jin, China, ar putea fi cel mai tînăr fumător din lume China 
nu se dezminte şi îşi confirmă astfel aviditatea pentru recor-
durile mai puţin neobişnuite.

Copilul, identificat în persoana lui Tong Liangliang, 
acum în vîrstă de 41 de ani, a fost încurajat de tatăl său să 
fumeze încă de la vîrsta de 18 luni. Liangliang povesteşte că 
s-a născut cu hernie, dar că era prea tînăr pentru a putea fi 
operat. Exasperaţi de ţipetele mi-
cuţului, părinţii acestuia i-au ofe-
rit o ţigară pentru a-i calma dure-
rea. „Tatăl său nu a realizat cît de 
serios şi de grav va deveni acest 
obicei pentru fiul său. Atunci cînd 
copilul a început să crească şi să 
mărească numărul ţigărilor, era deja prea tîrziu. Liangliang 
fumează astăzi peste un pachet de ţigări pe zi şi refuză să 
renunţe la fumat. Ori de cîte ori vede pe cineva fumînd, el 
cere ţigări apropiaţilor şi devine nervos şi agitat dacă este 
refuzat”, anunţa postul de radio CRI.
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Aniversări

C a l e i d o s c o p

8 Martie – Ziua Femeii

Află cît timp stă o femeie în faţa oglinzii 


