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Combaterea 
delincvenţei 
juvenile – în atenţia 
autorităţilor

(M. Eminescu)

Rolul 
femeii 
în justiţie

,,Femeia judecător este în 
primul rînd femeia mamă – 
bună la suflet şi sensibilă”

pul renaşterii, ce ne învăluie întreaga fiinţă cu 
mireasma-i îmbătătoare de ghiocei şi zambile, 
aducîndu-ne în dar minunata Sărbătoare a Fe-
meii. Pe bună dreptate, primăvara este identifi-
cată cu cea mai fascinantă creaţie a Divinităţii 
– Femeia, pentru că ea, Femeia, prin esenţa ei, 
înseamnă viaţă. 

Ei îi datorăm, într-un fel sau altul, totul: 
dragostea, viaţa, educaţia, împlinirea, alinarea, 
succesul, pentru că este o sursă inepuizabilă de 
energie, forţă, optimism, un exemplu viu de cu-
raj, înţelepciune, indulgenţă şi inteligenţă. Par-
că nu ne-ar ajunge superlative, pentru a-i contu-
ra efigia şi totuşi, ceea ce îşi doreşte este atît de 
puţin – respect şi un pic de recunoştinţă, aces-
tea asigurîndu-i din plin echilibrul interior ca să 
emane atîta căldură, gingăşie şi fericire în jur.

Reuşeşte în toate, pentru că se autodepăşeşte 
prin muncă pînă la uitare de sine, iar atunci cînd 
îi este greu, o ia de la capăt, devenind şi mai ho-
tărîtă, mai ambiţioasă, mai puternică, mai res-
ponsabilă, aceasta apropiind-o şi mai mult de 
intangibila perfecţiune. Însă fără a o face să uite 
că este în primul rînd Femeie şi în acelaşi timp, 
ea şi mamă, ea şi soţie, ea şi bunică, ea şi soră, 
ea şi prietenă...

Mult stimate  doamne şi domnişoare, Ziua 

Femeii constituie doar un strop din recunoştinţa şi 
închinarea ce vi le datorăm, pentru că altoiţi în ini-
mile noastre inegalabile valori ce conferă veşnicie 
fiinţei umane, pentru că iubiţi sincer şi necondiţio-
nat, dînd sens şi consistenţă vieţii pe pămînt.

Acum, cînd în suflet se strecoară parfumul pri-
măverii, fiţi visătoare, la fel de bune şi suave, to-

lerante, încrezătoare, pline de viaţă şi demnitate.
Gîndurile luminoase să vă facă viaţa cît mai fru-

moasă, iar faptele bune să adune în preajmă cît mai 
multe fiinţe dragi inimii Dumneavoastră.

Să trăiţi în armonia bunăvoinţei şi a fericirii. Să 
aveţi o perpetuă primăvară în suflet, aducătoare de 
speranţe şi împliniri dintre cele mai alese.

Gheorghe AVORNIC,
doctor habilitat în drept,  

profesor universitar, 
decan al Facultăţii 

de drept a USM,  
preşedinte 

al Consiliului 
de administraţie al UJM

ult stimate doamne şi domnişoare,
Trăim un nou început din anotim-

Azi, adeseori femeia, ca şi lumea, e o şcoală. 
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Preamărind Femeia...
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Forumul s-a desfăşurat cu 
genericul „Informarea publi-
cului – aspecte de colaborare 
mass-media cu organele de 
drept în contextul dreptului 
constituţional”. Este prima 
conferinţă de acest fel, de la 
declararea independenţei Re-
publicii Moldova.  La eveni-
ment au participat magistraţii 
înaltei Curţi, preşedintele in-
terimar, Marian Lupu, repre-
zentanţi ai organelor de drept, 
precum şi reprezentanţi ai in-
stituţiilor media.

Preşedintele Curţii Con-
stituţionale, Dumitru Pulbere, 
a ţinut să menţioneze din start 
că iniţiativa unei conferinţe 
cu această tematică i-a venit 
după ce în mai multe rînduri, 
jurnaliştii scriau articole, care 
nu corespundeau subiectelor 
discutate în şedinţele institu-
ţiei. „Ne-am confruntat adesea 
la Curtea Constituţională cu 
cazuri cînd în media apăreau 
informaţii diferite de cele dis-
cutate în sala de şedinţe”, a 
precizat preşedintele CC. 

Magistratul a accentu-
at că scopul conferinţei nu 
constă în „a ne învăţa unii pe 
alţii, ci în a învăţa unii de la 
alţii”. Dumitru Pulbere şi-a 
exprimat speranţa în vederea 
unei conlucrări eficiente cu 
mass-media, astfel încît po-
pulaţia Republicii Moldova 
să fie informată corect. 

În cuvîntul de salut, pre-
şedintele interimar al ţării,     
Marian Lupu, a confirmat 
că relaţia presă - organele de 
drept, funcţionează încă ane-

Curtea Constituţională – 16 ani de la fondare
Curtea Constituţională a Republicii Moldo-

va a marcat recent, 16 ani de la fondare. Cu pri-
lejul acestui eveniment, instanţa judecătoreas-
că supremă a statului a organizat conferinţa 
naţională „Specificul interacţiunii mass-media 
şi structurilor de drept”. 

voios în Moldova. „Organe-
le de drept sînt nemulţumite 
de faptul că unii jurnalişti nu 
înţeleg procedurile juridice, 
ceea ce deformează mesajul 
juridic, publicînd informaţii 
eronate, şi astfel „ar exerci-
ta presiuni” asupra actului 
justiţiei”, a menţionat în 
discursul său preşedintele 
Parlamentului. „La rîndul 
lor, jurnaliştii reproşează 
organelor de drept că nu pot 
invoca la infinit pretextul 
presiunilor pentru a-şi scu-
za propriile greşeli”, a mai 
menţionat Marian Lupu. 

Potrivit sursei citate, 
activitatea organelor de 
drept, care se desfăşoară în 
condiţii de netransparenţă, 
duce inevitabil la încălcarea 
dreptului fundamental al ce-
tăţeanului la informaţie. ,,Atît 
mass-media, cît şi organele de 
drept, nu trebuie să uite nici 
pentru o clipă că sînt în servi-
ciul cetăţeanului şi au obligaţia 
de a veghea respectarea drep-
turilor şi libertăţilor acestuia, 
fiecare prin pîrghiile specifice 
activităţii sale”, a reiterat şeful 
interimar al statului. 

În această ordine de idei, 
oficialul a ţinut să sublinieze 
că o „cooperare efectivă dintre 
jurnalişti şi organele de drept, 
în vederea asigurării dreptului 
cetăţeanului la informaţie, ar 
fi cea mai elocventă dovadă a 
unei maturităţi decizionale şi a 
unei democraţii reale”.

De asemenea, Marian 
Lupu a dat asigurări că Par-
lamentul va fi receptiv la pro-

punerile mass-media, inclusiv 
privind perfecţionarea legis-
laţiei în domeniu. În acelaşi 
context Vasile Spinei, direc-
torul organizaţiei non-guver-
namentale „Acces-info”, care 
militează pentru sporirea ac-
cesului la informaţie, a decla-
rat că Moldova are suficiente 
acte legislative pentru a asi-
gura transparenţa decizională. 
„Mai rămîne aspectul aplicării 

legislaţiei”, a adăugat Spinei.
Prezent la eveniment, pre-

şedintele Consiliului Superi-
or al Magistraturii, Dumitru 
Visternicean, a evidenţiat că 
mass-media nu este un opo-
nent pentru sistemul judecă-
toresc. Dimpotrivă, este un 
partener, iar acest parteneriat 
trebuie să fie la maximum co-
rect.

La conferinţă a participat 
şi preşedintele Curţii Supreme 
de Justiţie, care a reamintit că 
şi reprezentanţii instituţiilor de 
presă, şi judecătorii, sînt fiin-
ţe vii şi le este caracteristic să 
greşească. Ion Muruianu şi-a 
exprimat regretul că, pînă în 
prezent, unii stăruie în a-i în-
văţa pe ceilalţi. Jurnaliştii în-
cearcă să-i înveţe pe judecători 
cum să înfăptuiască justiţia, 

judecătorii încearcă să-i înve-
ţe pe jurnalişti cum să publice 
materialele de interes public. 
„Calea aceasta este greşită şi 
noi trebuie să conştientizăm 
că fiecare trebuie să-şi ridice 
măiestria în domeniul pentru 
care este pregătit”, a specificat 
preşedintele CSJ.

Potrivit reprezentanţilor 
mijloacelor de informare în 
masă, reticenţa din partea ju-

decătorilor se datorează moş-
tenirii sovietice. ,,Totuşi, în 
ultimul timp s-a observat o 
deschidere spre colaborare din 
partea organelor de drept”, a 
subliniat Doina Costin, co-
ordonatorul Centrului pentru 
Jurnalism Independent.

Reprezentanţii Curţii Con-
stituţionale au promis că acest 
forum este doar unul din şirul 
de conferinţe ce vor fi organi-
zate pe parcursul anului. 

Conferinţa a fost organi-
zată în parteneriat cu Fundaţia 
Hanns Seidel. 

Reamintim că evenimentul 
a fost prilejuit de aniversarea a 
16-a de la formarea instanţei 
judecătoreşti supreme a Repu-
blicii Moldova.

Lilia DUMINICA

Consiliul Superior al Magistraturii exprimă sincere 
condoleanţe rudelor, prietenilor, celor apropiaţi, în legătu-
ră cu decesul ex-judecătorului Curţii Supreme de Justiţie, 
Antonina CojEvNICovA .

Dumnezeu s-o aibă în paza sa.

Consiliul Superior al Magistraturii este profund în-
durerat de trecerea în nefiinţă a lui Constantin URÎTU, 
judecător la Judecătoria Centru, mun. Chişinău, şi expri-
mă sincere condoleanţe familiei, rudelor, prietenilor şi 
colegilor.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Consiliul Superior al Magistraturii este profund îndure-
rat de trecerea în nefiinţă a lui vladimir ANESTE, judecă-
tor al Curţii de Apel Bender, şi exprimă sincere condolean-
ţe familiei, rudelor, prietenilor şi colegilor.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Moartea pentru noi, creştinii, 
este începutul vieţii veşnice…

Un suflet minunat, plin de 
dragoste şi credinţă, s-a înălţat 
la cer, departe de noi, dar mai 
aproape de Dumnezeu, lăsînd în 
urmă singurătate şi tristeţe. 

S-a stins puţin cîte puţin, sub 
privirile noastre neputincioase, 
plecînd prea devreme dintre 
noi. L-am iubit prea mult şi 
L-am pierdut. Azi nu mai este 
unde era, dar va fi întotdeau-

na în sufletele noastre. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace şi linişte pe cel care a fost colegul nostru - dom-
nul    vladimir ANESTE, judecător la Curtea de Apel 
Bender.

Colectivul Curţii de Apel Bender exprimă sincere 
condoleanţe familiei îndurerate.

Actul adiţional la acordul dintre Repu-
blica Moldova şi România a fost pro-
mulgat
Marian Lupu, preşedintele interimar al Republicii Moldo-

va a promulgat, la începutul acestei săptămîni, Protocolul adi-
ţional la acordul între Guvernele de la Bucureşti şi Chişinău.

Documentul prevede ca o parte din ajutorul de 100 mili-
oane de euro, promis de România Republicii Moldova, să fie 
acordat pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara 
trecută.

Conform Protocolului, semnat la Chişinău, la 23 septembrie 
2010, din cele 25 milioane de euro pentru anul 2010, prevăzute 
pentru infrastructura rutieră şi reabilitarea instituţiilor de învă-
ţămînt, România s-a obligat să asigure materiale de construcţie 
în valoare de circa opt milioane de euro pentru zonele afectate 
de inundaţii din Republica Moldova.

Guvernele României şi Republicii Moldova au semnat, la 
27 aprilie 2010, la Bucureşti, un acord prin care ţara vecină va 
acorda Republicii Moldova un ajutor financiar nerambursabil 
în valoare de 100 milioane de euro, în decurs de patru ani.

Guvernul britanic va opri ajutorul 
financiar acordat Republicii Moldova
Guvernul de la Londra a anunţat noul buget destinat dez-

voltării internaţionale, iar statele în care nivelul sărăciei se si-
tuează cu mult sub limită vor fi prioritare. Republica Moldova 
se numără printre cele 16 ţări care nu vor mai primi ajutor in-
ternaţional din partea Marii Britanii. 

Ministrul pentru Dezvoltare Internaţională, Andrew        
Mitchell, citat de BBC spune că motivul acestei decizii este in-
eficienţa unor programe derulate prin aceste acorduri. ,,În 2009 
China a primit peste 40 de milioane de lire sterline, iar Rusia 
190 000 de lire sterline”, susţine Andrew Mitchell. 

Noutatea a venit în ziua în care Rusia a anunţat că va îm-
prumuta Ucraina cu 4 miliarde de dolari, scrie reporterul BBC. 
Ţările care au fost excluse de pe lista ajutorului britanic sînt: 
Rusia, China, Vietnam, Serbia etc.

SIS, obligat să raporteze
Serviciul de Informaţii şi Securitate va prezenta, anual sau 

la cerere, rapoarte privind desfăşurarea activităţii sale. Şi asta 
după ce preşedintele interimar, Marian Lupu, a promulgat le-
gea pentru completarea articolului 20 din Legea privind Servi-
ciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.

Această modificare a legii privind SIS-ul vine să eficientize-
ze mecanismul de control democratic asupra SIS-ului şi să asi-
gure mai multă transparenţă în activitatea respectivei instituţii.

UE readuce în discuţii situaţia 
Republicii Moldova
Preşedintele UE atenţionează R. Moldova şi Ucraina des-

pre valorile şi libertăţile europene. ,,Este responsabilitatea 
noastră să le comunicăm, printre altele, cetăţenilor Ucrainei 
şi Moldovei viziunea şi modelul european, care sînt bazate pe 
valorile noastre de democraţie, drepturi ale omului, libertăţi 
fundamentale, precum şi rezolvarea pe cale paşnică a conflic-
telor”, a declarat Preşedintele Consiliului European, Herman 
van Rompuy, după întrevederile cu Preşedintele României, 
Traian Băsescu.

Oficialul a precizat că UE nu trebuie să-şi permită să ne-
glijeze vecinătatea de est a Uniunii Europene, referindu-se în 
acest context şi la R. Moldova.

„Mai tîrziu, în acest an, vom avea un summit împreună cu 
partenerii noştri din est. Trebuie să ne asigurăm că acest par-
teneriat, care a fost lansat la Praga acum doi ani, va fi din nou 
confirmat şi se va concentra pe chestiuni strategice, cum ar 
fi democraţia, o bună guvernare, precum şi evoluţii în cîteva 
dintre conflictele încă nesoluţionate. Acest parteneriat ne oferă 
o ocazie reală de a angaja nu doar guvernele, ci şi societăţile 
civile”, a subliniat Van Rompuy.

39 de milioane de euro pentru 
liberalizarea regimului de vize
Pentru realizarea Planului de acţiuni privind liberalizarea 

regimului de vize, Guvernul are nevoie de 39 de milioane de 
euro. Cifra a fost anunţată în cadrul audierilor din Comisia par-
lamentară de politică externă.

Potrivit viceministrului Afacerilor Externe, Natalia Gherman, 
o parte din aceşti bani vor fi alocaţi din bugetul de stat al Moldo-
vei, restul se aşteaptă să fie obţinuţi de la donatorii străini.

Cît timp Guvernul caută bani, Parlamentul trebuie să ajuste-
ze legislaţia la standardele europene. În particular, pînă la finele 
lunii martie, ar trebui să demareze discuţiile pe marginea proiec-
tului legii privind frontiera de stat, care nu a ajuns încă pe masa 
deputaţilor. 

Opoziţia afirmă că, pînă la finele anului 2012, Moldova nu 
va reuşi să liberalizeze regimul de vize cu Uniunea Europeană.

La 5 mai, Executivul urmează să prezinte oficialilor euro-
peni primul raport cu privire la îndeplinirea Planului de acţiuni 
privind liberalizarea regimului de vize.

20 de jurnalişti angajaţi în media scrisă, electronică şi on-line 
au participat între 24-26 februarie 2011, la un curs de instruire în 
domeniul legislaţiei, care le reglementează şi afectează munca, 
precum şi în domeniul eticii profesionale. Trainingul a avut loc 
în cadrul proiectului european „Dezvoltarea şi promovarea unui 
climat mediatic modern în Republica Moldova”, implementat 
de IDIS „Viitorul”.

Pe lîngă explicarea normelor legale în ceea ce priveşte ac-
cesul la informaţie, libertatea de exprimare, care permit breslei 
media să îşi facă meseria, au fost accentuate limitele dintre viaţa 
publică şi cea privată, precum şi protecţia datelor cu caracter 
personal. Asta pentru ca fiecare jurnalist să aibă cunoştinţele ne-
cesare pentru a putea discerne ce prevalează de la caz la caz: 
interesul public de a face o dezvăluire „şocantă” sau interesul 
persoanei vizate de a-şi proteja intimitatea.

„Sondajele media au arătat că jurnaliştii nu ştiu ce-i deon-
tologia sau încurcă deontologia cu reglementarea, lucru inac-
ceptabil. Astfel, asemenea cursuri de legislaţie şi deontologie 
sînt necesare pe întreaga activitate cît profesezi în domeniul 
jurnalismului, mai ales în realităţile moldoveneşti, unde nu 
doar jurnalistul, dar şi întreaga societate, e marcată de nihi-
lismul juridic”, a afirmat Ion Bunduchi, director executiv la 
Asociaţia Presei Electronice.

În cel mai scurt timp, IDIS „Viitorul” va lansa o publi-
caţie-simbol – „Cartea neagră a mass-media moldoveneşti”, 
culegere care cuprinde toate cazurile de atentate la libertatea 
mass-media. Cu această ocazie, va fi semnat un acord de ne-
implicare în politica editorială a mass-media, pentru a discu-
raja ingerinţele politicului în activitatea jurnaliştilor.

IDIS „Viitorul” a instruit 20 de jurnalişti în domeniul 
legislaţiei media şi a eticii profesionale
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Doamnă Maria    
Malanciuc, vreau să dau 
startul discuţiei noastre 
prin a vă întreba cine 
v-a deschis orizontul 
pentru această lume, 
pentru profesia deloc 
uşoară de judecător?
Consider că este imposi-

bil să îţi placă ceva fără ca să 
pătrunzi în esenţa lucrului în 
cauză, iar mie mi s-a întîm-
plat la fel. 

Aveam o pasiune pentru 
limbile străine. Astfel, după 
absolvirea Şcolii medii de 
cultură generală, am depus 
actele la Facultatea de limbi 
străine a Universităţii de Stat 
din Moldova (USM). Însă 
am înţeles că destinul îmi re-
zervase altceva.

În anul 1971 am fost an-
gajată, în calitate de grefier, 
în cadrul unei instanţe de 
judecată. Acolo am perceput 
gustul pentru domeniul juris-
prudenţei. Îmi plăcea mult 
ceea ce făceam, şi după 3 ani 
de activitate, am depus ac-
tele la Facultatea de drept a 
USM, pe care am absolvit-o 
ulterior. Iniţial, am activat ca 
avocat, iar mai apoi am decis 
să susţin examenele de cali-
ficare pentru a obţine statutul 
de judecător, ceea ce mi-a 
reuşit. Prin urmare, din anul 
2000 am activat în calitate 
de judecător, iar în 2004, în 
urma unui concurs riguros, 
am fost desemnată preşedin-
te al Judecătoriei Ungheni.

Pe parcursul activităţii 
mele am avut noroc de colegi 
de muncă deosebiţi, care mi-
au ghidat cariera profesiona-
lă. Şi nu pot să nu menţionez 
aici numele Valeriei Şterbeţ şi 
regretatului Grigore   Lavric 
– nume notorii în jurispru-
denţa naţională, care mi-au 
servit adevărate exemple de 
profesionalism.

Vreau să menţionez că 
mi-am desfăşurat activita-
tea cu plăcere, cu responsa-
bilitate şi demnitate, atît în 
calitate de avocat, cît şi de 
judecător.

 Aveţi o experienţă 
remarcabilă în dome-
niul jurisprudenţei şi 
consider că dumnea-
voastră sînteţi persoa-
na în drept să ne spună 
care sînt calităţile ine-
rente unui judecător? 
Cînd putem spune că un 
judecător este bun?
Un judecător este bun 

atunci cînd el dă dovadă, în 
primul rînd,  de o pregătire 
profesională foarte bună. Nu 
mai puţin importante sînt şi 
calităţile morale precum: co-
rectitudinea, modestia, ones-
titatea, principialitatea, seri-
ozitatea. Indiscutabil, aici se 
includ şi aşa numiţii ,,7 ani 
de acasă”, pentru că poţi să 
fii foarte bine pregătit din 
punct de vedere teoretic, însă 
să ai un comportament ce 
nu corespunde cerinţelor pe 
care le imprimă apartenenţa 

la statutul de judecător. Evi-
denţiez că unui judecător nu i 
se permite tot ce i se permite 
unui cetăţean de rînd. Indife-
rent de mediul în care se află, 
judecătorul nu trebuie să uite 
de statutul pe care îl deţine, 
adoptînd un stil mai rezervat 
faţă de anumite situaţii.

Tot la acest capitol vreau 
să mai fac o remarcă – con-
sider că un jurist trebuie să 
obţină calificarea de judecă-
tor la o vîrstă mai înaintată, 
deoarece experienţa de viaţă 
îşi spune şi ea cuvîntul atunci 
cînd  este vorba de profesio-
nalismul acestuia. Ea oferă 
oportunitatea de a percepe 
lucrurile mai profund.

Pe ce pune accen-
tul un judecător atunci 
cînd purcede la exami-
narea cauzei? 
Elementul definitoriu de 

la care judecătorul porneşte 
să examineze o cauză, desi-
gur că este supremaţia legii. 
Hotărîrea pe care o ia judecă-
torul trebuie să fie în strictă 
conformitate cu legea, deoa-
rece în faţa legii toţi sîntem 
egali, inclusiv judecătorul.

Nu pot să nu vă în-
treb în acest context, 
care este părerea dum-
neavoastră vizavi de in-
tenţia de a retrage imu-
nitatea judecătorului?
Cred că atingerea acestui 

deziderat ar genera o mulţi-
me de factori, care ar con-
duce la intimidarea judecă-
torului de a înfăptui justiţia. 
Totuşi, noi judecătorii avem 
nevoie de o protecţie, pentru 
că ne este pusă în pericol atît 
siguranţa personală, cît şi cea 
a familiei. În concepţia mea, 
ar fi necesar ca judecătorului 
să-i fie asigurate alte drepturi 
care ulterior ar oferi premise 
de a i se retrage această imu-
nitate.

În ce măsură avo-
catul sau procurorul 
influenţează decizia ju-
decătorului? 
Consider că avocatul sau 

procurorul nu influenţează 
în nici un fel decizia judecă-
torului. Cel puţin aşa ar tre-
bui să fie. Acestea sînt părţi 
contradictorii în proces şi în 
funcţie de cum îşi prezintă 
probele, de cît de argumen-
tate, din punct de vedere le-
gislativ, sînt aceste probe, va 
fi şi hotărîrea judecătorească. 
În acest caz, judecătorului îi 
revine rolul Femidei, de a 
cîntări bine, care probe sînt 
mai relevante  în conformita-
te cu legea.  

Cu ce probleme se 
confruntă un judecător 
din Moldova?
La acest capitol vreau să 

menţionez, mai întîi de toate, 
volumul mare de lucru, ceea 
ce afectează, într-un fel sau 
altul şi  calitatea actului jus-
tiţiei. În SUA, spre exemplu, 
un judecător are 4-5 ajutori, 
iar  noi ne limităm la un gre-
fier, care este supraîncărcat. 

O altă problemă vizează 
remunerarea necorespunză-
toare pentru o profesie care 
implică responsabilitate ma-
ximă şi stres.

Făcînd referire la condi-
ţiile de muncă, noi, cei care 
activăm în cadrul Judecători-
ei Ungheni nu ne putem plîn-
ge pe acest segment. Avem 
condiţii foarte bune, atîta 
doar că am avea nevoie de 

un sediu mai mare, pentru a 
respecta întocmai prevederi-
le legislaţiei. 

Cum apreciaţi nive-
lul de pregătire al jude-
cătorilor, în special al 
tinerilor care vin să-şi 
desfăşoare activitatea în 
instanţele de judecată? 
În colectivul pe care îl 

conduc, sîntem toţi oameni 
cu experienţă de 10-15 ani în 
domeniu. 

Totodată, trebuie să 
menţionez că atît Institutul 
Naţional al Justiţiei, cît şi 
Facultatea de drept a USM 
pregătesc cadre bune. Lucrez 
cu tineri, care din punct de 
vedere teoretic  sînt foarte 
bine pregătiţi. 

Avem specialişti tineri 
foarte buni, dar devine impe-
rios necesar ca ei să fie susţi-
nuţi şi promovaţi.   

V-aş ruga să vorbiţi 
despre specificul relaţi-
ilor de colaborare într-
un colectiv condus de o 
femeie. 
Din start vreau să menţi-

onez faptul că în colectivul 
pe care îl conduc predomină 
mai mult femeile. Nu îmi este 
uşor, dar împreună reuşim să 
învingem dificultăţile. 

În primul rînd îi tratez pe 
toţi în mod egal, fără nici un 
fel de discriminare, asemeni 
unei mame pe copiii ei. Îm-
preună, formăm o echipă 
unită, care stăruie să pună 
acentul pe profesionalism, 
calităţi morale, chiar şi es-
tetice, pentru că instanţa de 
judecată trebuie să fie o carte 
de vizită. Ţinem cont unul de 

părerea altuia. Ne respectăm 
reciproc, fără a face distinc-
ţie între statutele pe care le 
deţine fiecare dintre noi. 

Din experienţă proprie 
pot să spun că e foarte im-
portant ca omul să vină la 
lucru ca la sărbătoare, să se 
simtă liber, protejat şi ajutat 
în situaţii de criză. Consider 
că numai astfel e posibil să 
obţii succesul. 

Prin ce se distinge 
femeia judecător de ce-
lelalte femei? Ce calităţi 
posedă? Este ea oare cu 
adevărat o ,,doamnă de 
fier”?
Cu siguranţă în caracterul 

femeii judecător vom găsi o 
doză de duritate. De multe 
ori m-am convins, că atunci 
cînd venim la serviciu, par-
că am purta o mască. Nu ne 
prea permite statutul pe care 
îl avem să zîmbim pe culoar, 
chiar dacă am vrea să o fa-
cem uneori. Însă nu trebuie 
să se creadă că, fiind într-un 
proces, hotărîrea este influ-
enţată într-un fel sau altul de 
această duritate. Nu voi ezi-
ta să repet că adoptarea unei 
sentinţe se face în strictă 
conformitate cu buchia legii. 
Legea vorbeşte prin prisma 
judecătorului, şi nu durita-
tea. 

Cu toate acestea, femeia 
judecător este în primul rînd 
femeia mamă – bună la suflet 
şi sensibilă.

Ce vă emoţionează 
cel mai mult în viaţă? 
Aţi avut cazuri în care 
v-au copleşit emoţiile 
fiind într-un proces de 
judecată?
Ca femeie şi ca om în 

primul rînd, mă emoţionează 
foarte mult copiii. În special 
mă frămîntă soarta copiilor 
implicaţi în cauze penale sau 
alte cazuri în care părinţii în-
cearcă sa-şi împartă copiii. 
Sufăr foarte mult la acest ca-
pitol, deoarece trec prin mine 
aceste situaţii. De fapt, orice 
dosar îşi lasă amprenta asu-

pra judecătorului, indiferent 
de duritatea acestuia. Şi cre-
deţi-mă, că judecătorii sau 
chiar şi celelalte părţi par-
ticipante la proces (avocaţi, 
procurori) nu sînt indiferente 
faţă de soarta inculpatului. 
Uneori ne este foarte greu 
să luăm o decizie, pentru că 
circumstanţele spun una, iar 
legea, care trebuie respecta-
tă, vorbeşte altceva.    

Ce simţiţi atunci 
cînd inculpatul într-un 
proces este femeie?Aveţi 
cumva un discomfort lă-
untric, care vă generea-
ză o stare de toleranţă 
sau poate invers?
Nu aş spune că am astfel 

de simţăminte, în primul rînd 
pentru faptul că am examinat 
foarte puţine cauze în care 
inculpatul era femeie, iar în 
cazurile respective era vorba 
de avîntul acestora în luarea 
de credite şi imposibilitatea 
de rambursare a lor. Această 
categorie de crimă nu ne im-
presionează în vreun fel sau 
altul, în măsura în care să-mi 
provoace un anumit discom-
fort lăuntric. 

Indiferent de situaţie, 
oricum trebuie să acţionăm 
conform legii.

Fiind vorba de tole-
ranţă vi s-a cerut vreo-
dată (de către inculpat, 
rudele acestuia etc.) să 
fiţi mai îngăduitoare în 
proces?
De cînd am depus jură-

mîntul, nu am contactat ni-
ciodată, în afara procesului, 
cu inculpatul sau cu rudele 
acestuia. Astfel, în cazul în 
care inculpatul   vrea să co-
munice ceva, are posibili-
tatea să o facă în şedinţa de 
judecată. 

Vă simţiţi o femie 
împlinită din punct de 
vedere profesional?
Da. Afirm acest lucru cu 

cea mai mare certitudine. 
Am făcut şi fac lucrul în care 
depun sufletul, chiar dacă 
responsabilităţile mele în ca-

litate de judecător au crescut 
simţitor.

Dacă aţi avea posibi-
litatea, ce aţi schimba în 
viaţa dumneavoastră? 
Ce regrete aveţi?
Ca orice conducător de 

instituţie, regret că nu dis-
pun de mai mult timp ca să 
realizez şi mai multe lucruri 
frumoase. De asemenea, mi-
aş fi dorit să am oportunita-
tea de a face nişte studii mai 
aprofundate.

Ceea ce regret cel mai 
mult, e faptul că am numai 
un copil. Am pus accentul 
pe carieră, iar asta a influ-
enţat un pic asupra familiei. 
Totuşi, mereu am primit sa-
tisfacţie de la ceea ce fac, şi 
dacă aş lua viaţa de la capăt, 
tot acelaşi drum l-aş urma.

Munca ce o desfă-
şuraţi cu siguranţă v-a 
scos în cale multe ob-
stacole. vi s-a întîplat 
să simţiţi la un moment 
dat că nu mai rezistaţi 
şi că vreţi să abando-
naţi profesia pe care aţi 
ales-o? 
Nu cred ca există om care 

nu a avut momente dificile în 
viaţă, iar eu nu am fost o ex-
cepţie în acest sens. Însă am 
avut norocul ca în situaţiile de 
criză, să mă înconjoare doar 
oameni cu suflet mare, care 
m-au încurajat şi susţinut nu 
doar la nivel declarativ, ci în 
adevăratul sens al cuvîntului. 
Prin urmare, dacă undeva au 
existat gînduri de a abandona 
calea pe care o urmez, pînă 
în timpul de faţă, am reuşit 
să le spulber repede.

Cum aţi caracteriza 
femeile din societatea 
noastră?
Am avut ocazia să călăto-

resc mult, fapt ce mi-a oferit 
oportunitatea de a-mi face o 
imagine, pe cît e posibil de 
reală, vizavi de femeile din 
societatea noastră. Şi pot să 
afirm cu cea mai mare con-
vingere că femeile noastre 
sînt cele mai frumoase, au 
sufletul mare, sînt bune gos-
podine, răbdătoare, mereu 
gata să vină în ajutor. Cu si-
guranţă ele merită toată aten-
ţia, respectul şi un viitor mai 
bun. 

Care ar fi mesajul 
dumneavoastră pentru 
cea mai spelndidă fiinţă 
– Femeia, că tot sîntem 
în preajma sărbătorii 
ei?
Trăim un nou început 

de primăvară, iar primăva-
ră înseamnă în primul rînd, 
Femeie. Le doresc tuturor 
doamnelor şi domnişoarelor 
noastre, în primul rînd să-
nătate, pentru că e cel mai 
important lucru, să fie iubite, 
stimate şi să se simtă mereu 
Femei – ambasadoarele fru-
mosului, tandreţei, graţiei, 
eleganţei şi înţelepciunii.    

Va mulţumesc.
Irina BUREA

,,Femeia judecător este în primul rînd femeia mamă – bună la suflet şi sensibilă”
(Interviu cu Maria MAlANCIUC, preşedinte al Judecătoriei Ungheni)
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Filozoful german Karl 
Marx spunea: ,,Gradul de ci-
vilizaţie a unei societăţi este 
determinat de locul care este 
rezervat femeii”. Dincolo de 
circumstanţele în care a luat 
naştere această afirmaţie, tind 
să cred că se avea în vedere 
faptul că  abilitarea femeilor 
şi egalitatea dintre femei şi 
bărbaţi sînt premisele pentru 
realizarea securităţii tuturor 
oamenilor în domeniul po-
litic, social, economic, cul-
tural şi mediului înconjură-
tor. Acestea sînt doar cîteva 
gînduri... Nu pretind că pot, 
prin cîteva idei exprimate, să 
închei într-un mod exhaustiv 
subiectul acesta şi nici nu as-
pir să fiu infailibilă. 

Timp de secole, femeile 
au trăit într-o lume a bărba-
ţilor, neavînd nici un drept, 
ci doar datoria de a fi soţii 
şi mame bune. La rîndul lor, 
bărbaţii nu au ezitat să benefi-
cieze, într-un fel sau altul,  de 
slăbiciunea femeii, de inferi-
oritatea ei din punct de vede-
re fizic şi de fineţea şi sensi-
bilitatea acesteia. Dar lumea 
este schimbătoare, timpul îşi 
spune întotdeauna cuvîntul 
şi ca rezultat, se schimbă şi 
moravurile sociale. Dezvol-
tarea societăţii a făcut ca im-
portanţa femeii în societate să 
crească. Femeia s-a implicat 
şi a contribuit la rezolvarea 
problemelor sociale şi a luptat 
pentru recunoaşterea drepturi-
lor ei fireşti. Cu paşi mărunţi, 
discret dar eroic, condiţia fe-
minină emană  o energie din 
ce în ce mai puternică, ceea 
ce îi permite implicarea şi as-
censiunea pe multiple planuri, 
inclusiv pe cel al domeniului 
justiţiei. Faptul că astăzi fe-
meile au ajuns să facă parte 
din mediul justiţiei, oferind 
exemple unice de profesiona-
lism, este o dovadă a rezulta-
telor luptei acerbe pentru a-şi 
cuceri drepturile, iar aceasta 
îmi aminteşte de Ella Negru-
zzi, prima femeie avocat din 
România, de numele căreia 
se leagă acţiunea de acordare 
a drepturilor social-politice 
femeilor. Cînd absolventa de 
drept Ella Negruzzi a cerut, în 
1914, să fie admisă în Baroul 

Rolul femeii în justiţie
de avocaţi de la Iaşi, cererea 
i-a fost respinsă, pe motiv 
că nu are drept de vot. După 
şase ani de procese, această 
veritabilă luptătoare a reuşit 
să devină prima femeie avo-
cat din România, declarînd că 
femeile trebuie să aibă drept 
de vot, pentru că ele mun-
cesc, plătesc impozite şi este 
nedrept ca într-o ţară demo-
cratică, unde toţi cetăţenii iau 
parte la alegerea Guvernului, 
femeile să nu poată beneficia 

de acest drept.
În ultimele decenii, statu-

tul, situaţia şi numărul feme-
ilor care îşi aleg o carieră în 
justiţie a evoluat. În mod te-
oretic, posturile din universul 
juridic, din majoritatea state-
lor lumii, inclusiv Republi-
ca Moldova, sînt deschise şi 
pentru femei, fapt proclamat 
şi garantat şi de Constituţia 
Republicii Moldova şi alte 
legi, cum ar fi Legea cu pri-
vire la asigurarea egalităţii de 
şanse între bărbaţi şi femei. 
Cu toate acestea, în practică, 
accesul femeilor la anumite 
specializări este restricţionat. 
Totuşi, consider că nu intra-
rea femeilor în universul ju-
ridic este problema. Intrarea 
este liberă, în prezent nu pune 
nimeni jandarm la uşa aces-
tui ,,univers”. Este o opţiune 

personală şi acest lucru este 
demonstrat de un şir de femei 
(avocat, judecător, notar), 
care s-au impus în domeniul 
pe care-l profesează şi  au di-
minuat stereotipurile. 

Universul profesionişti-
lor din domeniul dreptului 
include în sine judecătorii, 
procurorii, grefierii, execu-
torii judiciari, ofiţerii de ur-
mărire penală, avocaţii, no-
tarii etc., angajaţi în diverse 
instituţii de stat şi nu numai. 

Astfel, la nivel general, fe-
meile reprezintă 77,9% din 
angajaţii Ministerului Jus-
tiţiei şi 61,3% din angajaţii 
altor instituţii subordonate 
acestuia. Însă  nu există date 
concrete despre repartizarea 
poziţiilor existente în cadrul 
Ministerului Justiţiei privind 
procesul decizional, compa-
rativ cu procesul de execuţie. 
Totuşi,  este bine cunoscut 
faptul că majoritatea femeilor 
lucrează în unităţi  executive 
şi mai puţin în cele de con-
ducere. Studiile demonstrea-
ză că, atît stilul masculin de 
conducere, cît şi cel feminin 
sînt la fel de eficiente. Dar 
analizate mai minuţios, s-a 
constatat că stilul feminin de 
conducere implică mai mul-
te avantaje: femeile sînt mai 
bune  în delegarea de sarcini 

şi autoritate; ele încurajează 
sinceritatea şi sînt mult mai 
deschise, răspund mult mai 
bine cererilor de asistenţă; 
sînt mult mai tolerante în 
ceea ce priveşte diferenţierile 
dintre oameni cu personali-
tăţi diferite, au capacitatea de 
a identifica problemele mai 
rapid şi mai exact, sînt mai 
bune în precizarea scopurilor 
şi dovedirea unei experienţe 
valabile. Aceste calităţi sînt 
absolut indispensabile unui 

jurist, luînd în consideraţie 
specificul lucrului, şi anume, 
contactul permanent cu cetă-
ţeanul, care are personalitate 
şi care crede întotdeauna că el 
are dreptate.

Deci,  rolul femeii nu în-
seamnă neapărat să conducă 
lumea sau să conducă ceva. 
Rolul femeii în justiţie mi 
se pare mult mai profund. 
Doar femeia poate juca un 
rol major în ceea ce priveşte 
ameliorarea condiţiei umane, 
îmbunătăţirea generală a vie-
ţii pe pămînt. Implicarea mai 
activă a femeii în diverse ac-
tivităţi poate duce la un mers 
mai bun al lucrurilor, care 
ulterior, poate conduce spre 
progres general. 

Spre exemplu, în cadrul 
procuraturii, femeile  îmbină 
perfect activitatea profesi-

onală cu cea de părinte, ele 
merg la şcoli ca să le vorbeas-
că copiilor despre drepturi, 
libertăţi, obligaţii etc. 

În altă ordine de idei, este 
specific că omul se adresea-
ză lor  cu diverse probleme 
nesoluţionate de alte institu-
ţii. Şi chiar dacă problemele 
cu care se prezintă el nu ţin 
întotdeauna de competenţa 
organelor procuraturii, omul 
trebuie ascultat. În această 
situaţie, anume acele calităţi 
feminine, precum răbdarea, 
compasiunea, înţelegerea etc., 
devin imperios necesare. 

Desigur că specificul 
profesiei îşi lasă amprenta 
asupra caracterului femeii. 
Şi aceasta se manifestă prin 
insistenţă, printr-un nivel de 
toleranţă mai redus, pentru 
că sînt şi cazuri cînd oame-
nii dau dovadă de o anumită 
agresivitate, obrăznicie, şi în 
atare împrejurări, femeia ju-
rist este determinată să adop-
te un caracter mai dur, pentru 
că nu trebuie să tolereze ile-
galitatea. Aceasta însă nu în-
seamnă că ele sînt mai puţin 
feminine. 

Un avocat are nevoie de 
intuiţie şi imaginaţie pentru a 
contura şi crea un întreg esa-
fodaj juridic, de foarte bune 
aptitudini de comunicare cu 
clientul, care poate avea o 
personalitate dificilă, dar şi 
de aptitudini de negociere cu 
partea adversă. Şi pentru ca 
rezultatul să fie de cea mai 
bună calitate, în aceste situa-
ţii, ingeniozitatea ar trebui să 
se îmbine în mod obligatoriu 
cu pasiunea – pasiunea fiind 
omniprezentă  în activităţile 
cu amprentă feminină.  

Rolul juristului în soci-
etate depinde de cele mai 
multe ori de calitatea actului 
justiţiei şi de promovarea cu-
noştinţelor juridice în masă. 
Cunoaşterea standardelor 
unanim recunoscute este o 
condiţie absolut necesară 
pentru realizarea normelor de 
drept. Şi aici apar  întrebările 
retorice: cum poţi să respecţi 
ceea ce nu cunoşti? Cum te 
poţi proteja de abuzuri dacă 
nu-ţi cunoşti drepturile? Nu 
doar aderarea ţării noastre 

la standardele dreptului in-
ternaţional, ci chiar rigorile 
naţionale ale statului ce şi-a 
ales vectorul european al de-
mocraţiei avansate, impun 
implicarea plenară a juristu-
lui în procesul de promovare 
a culturii juridice în rîndurile 
populaţiei în materie de drept. 
Şi acest lucru este realizat cu 
precădere de femeile juriste,  
în calitatea lor de profesoare 
sau de activiste în cadrul unor   
ONG-uri de profil, care abor-
dează probleme sociale cu un 
grad sporit de vulnerabilitate, 
cum ar fi pe de o parte corup-
ţia, iar pe de altă parte, trafi-
cul de fiinţe umane, violenţa 
în familie, exploatarea sexu-
ală a copiilor etc. – domenii 
care n-ar putea fi suficient ex-
plorate fără implicarea activă 
a femeilor.  

Consider că devine nece-
sară organizarea mai multor 
acţiuni prin care femeile  de 
carieră juridică să se facă mai 
bine cunoscute. Cu cît vom 
promova mai multe femei de 
succes, care au reuşit să se re-
alizeze prin obiective impor-
tante, cu atît vom putea crea 
acele modele de care are atîta 
nevoie astăzi societatea noas-
tră. Nu e cazul să negăm fru-
mosul de pe scena unei pre-
zentări de modă, dar marea şi 
adevărata frumuseţe a vieţii 
o reprezintă acele femei care 
pot dărui ceva mai mult celor 
din jur decît simpla frumuseţe 
fizică.

Regret că în justiţia mol-
dovenească, în acest sens, nu 
se reuşeşte să se depăşească 
acest nivel critic al discrimi-
nării, societatea noastră fiind 
în continuare mult mai con-
servatoare şi îndepărtată de 
standardele europene. Cînd 
ne întrebăm de ce nu trăim 
ca în majoritatea ţărilor UE, 
cred că trebuie să ne punem 
şi problema dacă facem ceea 
ce trebuie pentru a ne alinia 
nivelului european în toate 
privinţele, inclusiv din punc-
tul de vedere al reprezentării 
femeilor.

Alina MoRGoCI, 
studentă an. IV, 

Facultatea de drept, USM

40% din populaţia Republi-
cii Moldova ar prefera unirea ţării 
cu Federaţia Rusă, iar 28% cu Uniu-
nea Europeană, în timp ce alte 28% 
doresc o ţară independentă, potrivit 
rezultatelor unui studiu sociologic 
prezentat marţi de Centrul de In-
vestigaţii Sociologice şi Marketing 
,,CBS-AXA”.

Potrivit aceluiaşi sondaj, 7% 
din intervievaţi ar dori o uniune cu 
Ucraina, 5% - cu România, iar 4% 
cu Belarus.

Deşi 40% din participanţii la 
sondaj au declarat că doresc unirea 
cu Rusia, doar jumătate dintre aceş-
tia ar dori să trăiască în această ţară. 
Cei mai mulţi respondenţi - peste 
29% ar dori să trăiască în UE, iar 
28% - în Republica Moldova. Peste 
8% au declarat că ar dori să locuias-
că în Uniunea Sovietică.

Sondajul arată un decalaj consi-

Unirea cu România dorită de 5% dintre moldoveni
derabil între preferinţele populaţiei 
majoritare şi ale etniilor minoritare 
din Republica Moldova. Astfel, peste 
40% dintre bulgari şi găgăuzi ar pre-
fera să locuiască în Rusia, ca şi 30% 
dintre ruşi. În acelaşi timp, moldove-
nii preferă să trăiască în UE (34%) şi 
în Republica Moldova (30%).

În ceea ce priveşte încrederea în 
personalităţile politice, acelaşi son-
daj indică faptul că prim-ministrul 
Republicii Moldova Vlad Filat se 
află pe primul loc, urmat de lide-
rul comuniştilor Vladimir Voronin 
şi preşedintele parlamentului, pre-
şedintele interimar al ţării Marian 
Lupu. Filat se bucură de încrede-
rea a 20% din respondenţi, Voronin 
- 18%, iar Lupu - 13%, ratingurile 
acestora fiind în creştere cu 1-3 
puncte procentuale în comparaţie 
cu ultimul sondaj realizat de aceeaşi 
companie în noiembrie 2010.

Partidul Comuniştilor continuă 
să fie cea mai bine cotată formaţiu-
ne politică din Republica Moldova, 
intenţia de vot în favoarea acesteia 
fiind de 29%, în uşoară creştere în 
comparaţie cu datele unui sondaj re-
alizat în noiembrie 2010, în ajunul 
alegerilor parlamentare anticipate. 
Comuniştii sînt urmaţi de Partidul 
Liberal Democrat, condus de Filat 
- 24%, Partidul Democrat - 12% şi 
Partidul Liberal - 6%, ultimele două 
fiind în uşoară scădere în compara-
ţie cu ultimul sondaj.

Sondajul a fost realizat pe un 
eşantion de 1030 de persoane în 
perioada 28 ianuarie - 8 februarie. 
Studiul a fost realizat în cadrul Mo-
nitorului Euro-asiatic, care reprezin-
tă o asociaţie benevolă de servicii 
sociologice din spaţiul postsovietic, 
inclusiv ţările baltice, cu excepţia 
Turkmeniei.

Aproape 30 de milioane de 
copii, privaţi de educaţie

Aproape 30 de milioane de copii din întreaga lume erau privaţi de 
educaţie în 2008, din cauza conflictelor armate. Acestea sînt datele 
unui raport realizat de UNESCO şi dat publicităţii. 

Raportul întitulat ,,Criza ascunsă: conflictele armate şi educaţia” 
arată că principalele ţinte ale părţilor aflate în conflict sînt copiii, pro-
fesorii şi şcolile.

Din 67 de milioane de copii, care ar trebui să frecventeze şcoala 
primară, dar sînt neşcolarizaţi, peste 40 la sută, adică în jur de 28 de 
milioane, trăiesc în ţări sărace, afectate de războaie. 35 de ţări au fost 
lovite de conflicte armate din 1999 pînă în 2008, iar în ultimii doi ani 
numărul atacurilor asupra şcolilor, în majoritatea acestor state, este 
în creştere.

Numai în Afganistan au fost înregistrate, în 2009, peste 600 de 
atacuri asupra şcolilor, de două ori mai multe faţă de anul 2008. De 
asemenea, războaiele forţează autorităţile să cheltuiască mai mulţi 
bani din bugetul naţional pentru domeniul militar, se mai arată în ra-
port.

21 de state ar putea asigura educaţia de bază pentru aproape 10 
milioane de copii dacă ar renunţa la 10 la sută din cheltuielile alocate 
armatei.

Tribuna viitorilor juriştil
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Fenomenul infracţional în rîn-
durile minorilor îngrijorează auto-
rităţile naţionale, dar şi organizaţi-
ile internaţionale, acreditate în Re-
publica Moldova. Şi organizaţiile 
non-guvernamentale bat alarma cu 
privire la necesitatea de a coagu-
la eforturile în vederea diminuării 
unui aspect care riscă să se transfor-
me într-unul extrem de periculos.

În acest sens, recent, la sediul 
Ministerului Afacerilor Interne s-a 
desfăşurat masa rotundă cu gene-
ricul „Combaterea delincvenţei 
juvenile – cauzele şi motivele ce 
favorizează fenomenul infracţio-
nal”. Pe lîngă reprezentanţii MAI, 
la eveniment au participat şi avo-
catul parlamentar pentru protecţia 
drepturilor copilului, reprezentanţii 
OSCE şi UNICEF în Moldova, pre-
cum şi specialişti din cadrul Procu-
raturii Generale, Curţii Supreme 
de Justiţie, Ministerului Justiţiei, 
Ministerului Educaţiei, Ministeru-
lui Sănătăţii, Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei. Din 
partea societăţii civile, la întrunire 
au luat parte reprezentanţi ai Con-
siliului Naţional pentru protecţia 
drepturilor copilului, Institutului de 
Reforme Penale, Asociaţiei ONG-
urilor din Moldova, Centrului Na-
ţional de Prevenire a Abuzului faţă 
de Copii, precum şi ai Centrului 
„Armonia”.

În cadrul întrunirii, experţii 
în domeniu au pus în dezbatere 
problemele ce ţin de infracţiuni-
le săvîrşite de către minori, starea 
accidentară în rîndurile minorilor, 
activitatea asistenţilor sociali co-
munitari cu familiile vulnerabile şi 

Combaterea delincvenţei juvenile – în atenţia autorităţilor
Tot mai mulţi minori din ţara noastră săvîrşesc infracţiuni. Nu 

este o simplă afirmaţie, ci informaţii confirmate oficial prin date 
statistice. Astfel, potrivit Ministerului de Interne, pe parcursul 
anului precedent, 1702 minori au încălcat legea. Într-un singur an, 
numărul copiilor care au comis fapte ilicite s-a majorat cu peste 20 
la sută comparativ cu perioada analogică a anului 2009.

conlucrarea cu ONG-urile de profil. 
Unul din aspectele puse în discuţie 
a fost şi respectarea, în procesul 
justiţiei, de către părţile implicate, 
a prevederilor Convenţiei cu privi-
re la drepturile copilului.

Specialiştii atenţionează că de-
lincvenţa juvenilă ridică probleme 
specifice de prevenire şi de com-
batere, datorită unei multitudini de 
factori care conduc la adoptarea 
unui comportament infracţional de 
către minori. Şi asta, deoarece copi-
ii prezintă un segment al populaţiei 
deosebit de vulnerabil, aflat în etapa 
formării personalităţii, uşor influen-
ţabil, şi receptiv la stimulentele ex-
terne, fie ele pozitive sau negative.

Potrivit experţilor, situaţia so-
cial-economică şi materială preca-
ră a familiilor din mediul din care 
provin copiii constituie principala 
cauză care contribuie la adoptarea 
de către aceştia a unei conduite ne-
corespunzătoare normelor legale şi 
de convieţuire socială. Un alt factor 

care favorizează fenomenul infrac-
ţional în rîndurile minorilor este 
plecarea unuia sau a ambilor părinţi 
la muncă peste hotarele ţării pe pe-
rioade îndelungate. Printre factorii 
ce duc la comiterea ilegalităţilor de 
către cei mici se numără: 

• Neangajarea în cîmpul muncii 
a părinţilor;

• Retragerea acestora din ro-
lurile tradiţionale de educaţie, in-
struire, îngrijire şi supraveghere a 
copiilor;

• Lipsa autorităţii morale a adul-
ţilor, cauzată de unele vicii (alcoo-
lismul, depresiile etc.);

• Incapacitatea părinţilor de a le 
oferi modele pozitive prin propriul 
său exemplu de comportare;

• Lipsa de responsabilitate a pă-
rinţilor privind educaţia şi suprave-
gherea copiilor.

Şi şcoala poate prezenta un fac-
tor de risc pentru copii, dacă în ca-
drul instituţiei se utilizează acte de 
violenţă în calitate de metode edu-
caţionale.

Alţi factori ce determină comi-
terea diverselor abateri sînt tendinţa 
pronunţată spre mimetism pe care 
o au tinerii în procesul de formare 
a personalităţii lor, tulburările de 

personalitate asociate cu consumul 
de alcool şi droguri. Mijloacele de 
informare în masă şi paginile de 
Internet prezintă involuntar sau in-
tenţionat chiar, uneori, modele de 
violenţă absurdă, excesivă si nejus-
tificată, care conduc la banalizarea 
violenţei, şi ulterior, la răspîndirea 
fenomenului infracţional în rîndu-
rile minorilor.

„Deşi activitatea de prevenire şi 
combatere a delincvenţei juvenile 
este un obiectiv al politicii naţio-
nale de ocrotire şi sprijinire a co-
piilor, obiectiv care a fost şi rămîne 
permanent în vizorul Ministerului 
Afacerilor Interne, fără o conlucra-
re eficientă dintre autorităţile publi-
ce locale, societatea civilă şi fieca-
re persoană în parte, acest flagel nu 
poate fi diminuat”, au ţinut să ac-

centueze cei prezenţi la eveniment.
Conform datelor făcute publice 

de reprezentanţii MAI, pe parcur-
sul anului 2010, în cadrul acţiuni-
lor complexe întreprinse în vederea 
prevenirii şi combaterii delincven-
ţei juvenile, subdiviziunile respon-
sabile ale instituţiei au desfăşurat 

circa 6600 de razii specializate şi 
10 000 de lecţii şi convorbiri cu 
elevii instituţiilor preuniversitare.

De asemenea, a fost evaluată si-
tuaţia copiilor rămaşi fără ocrotire 
părintească, condiţiile de trai şi cli-
matul moral-psihologic în familiile 
social-vulnerabile, au fost identifi-
caţi copii ajunşi în dificultate şi ex-
puşi riscului de disociere.

Astfel, în comun cu asistenţii so-
ciali comunitari din cadrul primări-
ilor, managerii instituţiilor de învă-
ţămînt şi reprezentanţii administra-
ţiei publice locale, au fost evaluate 
condiţiile de trai a circa 27 500 de 
familii social-vulnerabile, în care se 
educă aproape 63 000 de copii.

La finalul întrunirii, experţii în 
domeniu au căzut de comun acord 
asupra faptului că prevenirea cu 

succes a fenomenului infracţional în 
rîndurile minorilor este responsabi-
litatea comună a tuturor organelor 
abilitate în domeniul protecţiei drep-
turilor copilului şi necesită eforturi 
din partea întregii societăţi.

Lilia DUMINICA

Cetăţenii străini aflaţi pe teritoriul R. Moldova îşi vor putea perfecta 
documentele de şedere (permisul de şedere, buletinul de identitate pentru 
apatrizi sau paşaportul pentru apatrizi) la Ghişeul unic, care a fost deschis 
în incinta Biroului Migraţie şi Azil din cadrul Ministerului Afacerilor In-
terne. Documentele vor putea fi eliberate în termen de 15-30 de zile, ceea 
ce este de trei ori mai puţin decît pînă în prezent.

Ministrul de Interne, Alexei Roibu, a menţionat în cadrul evenimentului 
de deschidere a Ghişeului că aceasta reprezintă o acţiune de implementare 
a practicii europene de documentare a străinilor, fiind un pas important în 
direcţia realizării angajamentelor asumate în procesul integrării europene.

,,Acţiunea are drept scop simplificarea procedurii de documentare a stră-
inilor. Acest lucru va diminua barierele birocratice şi va conduce la creşterea 
calităţii serviciilor prestate. Astfel, se va economisi din timpul solicitanţilor 
şi se va crea o imagine pozitivă Republicii Moldova”, a spus Roibu.

Şeful Misiunii Organizaţiei Internaţionale a Migraţiei, Martin Wiss, a 
menţionat că deschiderea Ghişeului ,,constituie o realizare importantă a 
Guvernului R. Moldova în ascensiunea sa spre Europa”. 

,,Noul Ghişeu va facilita documentarea cetăţenilor străini, fapt ce va 
îmbunătăţi imaginea investiţională a republicii, prin atragerea investiţii-
lor şi a cadrelor calificate necesare pentru modernizarea ţării”, consideră 
oficialul.

Şeful Biroului Migraţie şi Azil, Liviu Prodan, a precizat că de acum 
înainte solicitantul de obţinere a dreptului de şedere pe teritoriul RM, se 
va adresa doar la Ghişeul unic al Biroului Migraţie şi Azil, fiind scutit de 
perfectarea documentelor la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă a Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei şi la subdivi-
ziunile Î.S. ,,Registru”.

De serviciile Ghişeului unic de documentare vor putea beneficia re-
patriaţii, apatrizii, imigranţii la muncă, străinii sosiţi pentru reîntregirea 
familiei, studii, activităţi umanitare şi religioase, tratament medical, pre-
cum şi străinii care au primit statut de refugiat sau străinii beneficiari de 
protecţie umanitară.

Străinii aflaţi pe teritoriul 
R. Moldova îşi vor putea perfecta 

documentele la Ghişeul unic
340 de copii de la casele de tip familie din republi-

că vor avea acces la tehnologii moderne de comunicare. 
Cele 66 de case de acest fel au primit în dar calculatoare, 
în cadrul unui proiect social. 

Valentina Buliga, ministru al Muncii, Protecţiei So-
ciale şi Familiei, a precizat că proiectul a fost lansat în 
noiembrie anul trecut, de către o companie de telefonie 
mobilă, în colaborare cu ministerul de resort. Ministerul 
a pus la dispoziţie informaţia oficială referitor la minorii 
care sînt educaţi în casele de tip familie. 

,,Pe parcursul anilor, multe familii din republică au 
fost afectate de migraţie, sărăcie, iar mulţi copii au ră-
mas fără îngrijire părintească. Astfel, au fost create case-
le de tip familie, a menţionat Buliga. Potrivit ministrului, 
într-o casă de acest fel pot creşte de la trei la şapte copii, 
pînă ei ating vîrsta de 14 ani. 

Liuba Roşca, părinte-educator într-o casă de tip fa-

Copiii din casele de tip familie vor 
avea acces la tehnologii moderne de comunicare

milie din satul Fîrlădeni, raionul Căuşeni a spus că în 
20 de ani a crescut în casa sa 26 de copii, iar în prezent 
educă şapte minori. ,,Un astfel de cadou, calculator, nu 
am mai primit niciodată”, a subliniat Liuba Roşca. 

Valeria Perjanov, un copil de 12 ani, care creşte în casa 
de tip familie, Croitoru, din satul Cîrneşti, Nisporeni a spe-
cificat că prin intermediul computerului îşi face mai uşor 
temele pentru acasă, mai ales la istorie, unde părinţilor le 
vine greu să o ajute. Totodată, am învăţat la calculator să 
scriu, să desenez, ascult muzică, a mai spus Valeria. 

Rodica Verbeniuc, şef Serviciu comunicare al com-
paniei care a organizat proiectul a precizat că la realiza-
rea campaniei au avut aport şi clienţii operatorului. 10 
lei din fiecare conectare efectuată în noiembrie 2010, au 
fost folosiţi pentru a facilita accesul la educaţie. Potrivit 
lui Verbeniuc, toate computerele donate urmează a fi co-
nectate în scurt timp la Internet.

Republica Moldova şi Serbia au semnat acordul pri-
vind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere 
ilegală, precum şi protocolul de implementare a acestu-
ia. Documentele au fost semnate de miniştrii Afacerilor 
Interne, Alexei Roibu şi Ivica Dacic, în cadrul celei de-a 
V-a Reuniuni a conducătorilor organelor Afacerilor In-
terne ale Convenţiei de cooperare poliţienească în Euro-
pa de Sud-Est, care s-a desfăşurat în capitala Sloveniei, 
oraşul Ljubljana. 

Acordul prevede extinderea cadrului normativ-juri-
dic bilateral în domeniul readmisiei persoanelor aflate în 
situaţie de şedere ilegală, contracararea migraţiei ilegale, 
precum şi crearea unui mecanism viabil de schimb de in-
formaţii referitor la migranţii ilegali moldoveni şi sîrbi. 

În cursul reuniunii, care a fost prezidată de ministrul 
Afacerilor Interne al R. Moldova, Alexei Roibu, au fost 
evaluate rezultatele obţinute în domeniul cooperării po-
liţieneşti în ultima perioadă de timp şi discutate acţiunile 
ulterioare de implementare a convenţiei. În cadrul reu-
niunii, conducătorii organelor Afacerilor Interne din 10 
state, au semnat Memorandumul privind stabilirea crite-
riilor pentru crearea echipelor comune de investigare în 
combaterea traficului de persoane în Europa de Sud-Est. 

La Ljubljana a fost discutată şi posibilitatea organi-
zării unei întrevederi a miniştrilor de interne ai UE cu 
cei din regiunea Balcanilor de Vest, în vederea abordării 
subiectelor de dezvoltare pentru viitor a colaborării regi-
onale pe segmentul Afacerilor Interne. 

Republica Moldova şi Serbia au semnat acordul privind 
readmisia persoanelor cu şedere ilegală
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Educaţie juridică

Сonform prevederilor 
Statutului executării pedepsei 
de către condamnaţi aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului              
nr.583 din 26.05.2006, deţinu-
tul are dreptul să primească şi 
să expedieze din cont propriu 
scrisori, telegrame şi petiţii, 
fără a se limita numărul lor, în 
modul şi în condiţiile stabilite 
de Codul de executare. Deţi-
nuţilor li se permite, în modul 
stabilit, să expedieze rudelor 
mandate poştale, iar cu per-

misiunea administraţiei - şi 
altor persoane. Expedierea şi 
primirea mandatelor poştale 
şi telegramelor de către deţi-
nuţi se efectuează numai prin 
administraţia penitenciarului. 
Serviciile poştale pentru ex-
pedierea şi/sau readresarea 
corespondenţei sînt suporta-
te integral de către deţinuţi, 
reţinerile fiind efectuate de 
pe conturile lor de peculiu. 
Expedierea către destinatari 
a scrisorilor cu plată adăugă-
toare se efectuează conform 
tabelului, în baza căruia con-
tabilitatea va reţine cheltuie-
lile pentru serviciile poştale 
din contul de peculiu al deţi-
nutului. Din lipsa mijloacelor 
băneşti pe contul de peculiu 
al deţinutului, astfel de scri-
sori nu sînt expediate, fapt 
care se aduce la cunoştinţa 
deţinutului.

Primirea corespondenţei 
recomandate şi de valoare 
din oficiul poştal, precum şi 
predarea ei spre expediere 
se efectuează în bază de re-
gistru, în care corespondenţa 

Modul de expediere şi primire
a mandatelor poştale, a scrisorilor şi a telegramelor

recomandată şi de valoare se 
înscrie separat.  Corespon-
denţa dintre deţinuţii diferi-
telor penitenciare care nu au 
legături de rudenie este per-
misă numai cu autorizaţia ad-
ministraţiei penitenciarului.  
Corespondenţa deţinuţilor cu 
rudele şi alte persoane fizice 
sau juridice este supusă con-
trolului sau cenzurii doar în 
cazurile prevăzute de lege şi 
dacă constituie o măsură care, 
într-o societate democratică, 

este necesară pentru apărarea 
ordinii, prevenirea infracţiu-
nilor penale, protecţia mora-
lei şi protecţia drepturilor şi 
libertăţii altor persoane. Co-
respondenţa deţinuţilor este 
supusă controlului sau cenzu-
rii dacă administraţia institu-
ţiei penitenciare consideră că 
prin conţinutul scrisorii poate 
fi ameninţată securitatea sta-
tului, securitatea instituţiei, 
colaboratorilor acesteia sau 
a altor persoane, a bunurilor 
acestora ori că scrisoarea con-
ţine informaţii despre unele 
fapte ce ar putea avea un ca-
racter infracţional, precum şi 
dacă există presupuneri că în 
aceasta există un element ili-
cit. Corespondenţa deţinuţilor 
poate fi supusă controlului sau 
cenzurii în condiţiile stipulate 
în Codul de procedură penală 
sau în Legea privind activita-
tea operativă de investigaţii.

 Nu poate fi supusă contro-
lului corespondenţa deţinutu-
lui cu avocatul său, Comitetul 
pentru plîngeri, organele de 
urmărire penală, procuratura, 

instanţa de judecată, autori-
tăţile administraţiei publice 
centrale, cu organele naţio-
nale sau internaţionale care 
asigură protecţia drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale 
ale omului. Corespondenţa 
deţinuţilor penitenciarelor 
de tip deschis nu este supusă 
controlului. În cazul în care 
imixtiunea este autorizată 
prin prevederile legale, co-
respondenţa deţinuţilor este 
examinată de persoana împu-
ternicită prin ordinul şefului 
penitenciarului. Pentru activi-
tatea persoanei împuternicite 
în penitenciare sînt amenajate 
încăperi separate, în care nu 
au acces alte persoane.

Corespondenţa se expedi-
ază sau se transmite destina-
tarului de către administraţia 
locului de deţinere în decurs 
de 24 de ore de la depunerea 
sau primirea ei.     Pentru zile-
le de odihnă şi cele de sărbă-
toare, termenul începe să cur-
gă din ziua imediat următoare 
acestora. Corespondenţa in-
trată în penitenciare adresată 
deţinuţilor este înregistrată de 
persoana împuternicită într-
un registru special. Eviden-
ţa corespondenţei de intrare 
şi ieşire este ţinută separat.  
Corespondenţa parvenită pe 
numele deţinuţilor eliberaţi 
sau decedaţi, în termen de trei 
zile, fără a fi cenzurată, este 
predată în oficiul poştal pen-
tru remitere expeditorului cu 
inscripţia: ,,Destinatarul este 
ieşit, a se remite expedito-
rului” şi semnătura persoa-
nei împuternicite. Scrisorile 
recomandate şi de valoare, 
precum şi avizele transferu-
rilor de bani la remitere ex-
peditorului sînt înregistrate 
în registru. Corespondenţa 
parvenită în penitenciar pe 
numele deţinutului transferat 
în altă subdiviziune este re-
adresată şi predată în oficiul 
poştal pentru expedierea ulte-
rioară la noua adresă. În caz 
de evadare a deţinutului, toată 
corespondenţa intrată în adre-
sa lui se transmite în serviciul 
securitate al penitenciarului.

În penitenciare scrisorile 
simple, de regulă, sînt înmî-
nate de şefii de detaşamente 
(sectoare), în penitenciarele 
pentru minori - de educatori, 
iar corespondenţa recomanda-
tă şi de valoare este înmînată 
de persoana împuternicită. 

În izolatoarele de urmă-
rire penală şi în toate tipurile 
de penitenciare în regim iniţi-
al de deţinere, scrisorile sînt 
înmînate de persoana împu-
ternicită.

 Pentru expedierea scriso-
rilor, pe teritoriul penitencia-
rului (în fiecare sector izolat) 
se instalează cutii poştale, la 
care au acces deţinuţii. În izo-
latoarele de urmărire penală 
şi toate tipurile de penitenci-
are la condiţii iniţiale de deţi-
nere, scrisorile sînt transmise 
reprezentanţilor administraţi-
ei, pentru a fi expediate. Scri-
sorile se pun în cutiile poştale 
sau se transmit reprezentan-
ţilor administraţiei în plicuri 
închise. Extragerea corespon-
denţei deţinuţilor din cutiile 
poştale se efectuează de către 
lucrătorii oficiului poştal din 
raza de circumscripţie a pe-
nitenciarului. Pentru accesul 
pe teritoriul penitenciarului, 
lucrătorului oficiului poştal i 
se întocmeşte, în conformita-
te cu prevederile legislaţiei în 
vigoare, un permis de acces 
în penitenciar. Pentru asigu-
rarea securităţii personale a 
lucrătorului oficiului poştal, 
accesul pe teritoriul peniten-
ciarului se efectuează numai 
cu însoţirea colaboratorului 
penitenciarului, împuternicit 
prin ordinul şefului instituţiei 
penitenciare. Pentru accesul 
lucrătorului oficiului poştal 
şi efectuarea extragerii co-
respondenţei, administraţia 
penitenciarului trebuie să 
instaleze cutiile poştale şi să 
elaboreze un itinerar pentru a 
reduce la minim contactarea 
lucrătorului oficiului poştal 
cu deţinuţii. Regulile şi or-
dinea de corespondare trebu-
iesc tipărite cu litere mari şi 
afişate în locuri vizibile.

Viceprim-ministrul Mihai Moldovanu a prezidat şedinţa 
Comisiei interdepartamentale de control pentru asigurarea 
securităţii asistenţei farmaceutice şi contracararea importu-
lui ilicit de medicamente, a relatat Direcţia comunicare şi 
relaţii cu presa a Guvernului. 

În cadrul şedinţei, directorul Agenţiei Medicamentului, 
Maria Cojocaru-Toma a menţionat că pînă în prezent, în Ca-
talogul naţional de preţuri la medicamente, au fost înregis-
trate peste 5000 de produse. Totodată, Maria Cojocaru-Toma 
a menţionat că, în primele două luni ale anului, importul 
medicamentelor a scăzut cu 36%, în comparaţie cu aceeaşi 
perioadă a anului trecut. Potrivit ei, scăderea a avut loc din 
cauză că la sfîrşitul anului trecut importatorii şi-au făcut sto-
curi mari, dar şi pentru că în ianuarie şi februarie catalogul 

nu era complet şi nu au fost oferite autorizaţii de import. Maria 
Cojocaru-Toma afirmă că în partea a doua a lunii februarie a.c. 
lucrurile au început să revină la situaţia din anii precedenţi şi 
nu există pericolul să avem un deficit de medicamente. 

Directorul Agenţiei Medicamentului susţine că, după lan-
sarea Catalogului naţional de preţuri, medicamentele s-au 
ieftinit în medie cu 14,7%. 

În cadrul aceleiaşi şedinţe, vicedirectorul Centrului pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Alexei   Secrieru 
a menţionat că ofiţerii CCCEC au verificat, în primele 2 luni 
ale anului, peste 300 de farmacii şi au întocmit 15 procese-
verbale pentru depăşirea adaosului comercial. 

Cît priveşte calitatea medicamentelor, potrivit Mariei   
Cojocaru-Toma, anul trecut au fost testate în laboratoare pes-

te 39 mii de produse şi au fost rebutate 170. Este vorba în 
mare parte de produse importate din India. Directorul Agen-
ţiei Medicamentului susţine că în anul 2010, în Republica 
Moldova nu au fost depistate medicamente contrafăcute. 

Viceministrul Sănătăţii, Viorel Soltan a declarat că şi în 
acest an Ministerul Sănătăţii a prevăzut bani în buget pentru 
asigurarea cu medicamente gratuite a mai multor categorii 
de pacienţi, cum ar fi cei cu diabet sau cancer. 

Viceprim-ministrul Mihai Moldovanu a cerut membri-
lor comisiei ca în perioada imediat următoare să vină cu 
propuneri la capitolul preţurilor la medicamente. Totodată, 
vicepremierul a solicitat şi elaborarea unor proiecte pentru 
ajustarea legislaţiei la normele europene. 

Comisia interdepartamentală de control pentru asigu-
rarea securităţii asistenţei farmaceutice şi contracararea 
importului ilicit de medicamente este formată din repre-
zentanţii Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Medicamentului, 
CCCEC, SIS, Serviciului Vamal şi ai altor instituţii.

După lansarea Catalogului naţional de preţuri, medicamentele 
s-au ieftinit în medie cu 14,7%

Tarifele la telefonia fixă rămîn aceleaşi 
cel puţin pînă în luna mai

Agenţia pentru Reglementare în Telecomunicaţii a anunţat 
că timp de trei luni va investiga activitatea întreprinderii şi apoi 
se va discuta despre modificarea tarifelor. Directorul ,,Moldtele-
com” a anunţat că decizia de a majora tarifele a venit din partea 
Consiliului de administraţie al companiei, pentru că situaţia fi-
nanciară a întreprinderii era una precară.

Directorul ,,Moldtelecom” a reacţionat şi la afirmaţiile pri-
marului Dorin Chirtoacă, care consideră că intenţia de a majora 
tarifele este una nejustificată în condiţiile în care întreprinderea 
a cumpărat anul trecut maşini în valoare de 400 de mii de euro. 
Vitalie Iurcu a reacţionat şi la afirmaţiile privind venitul său de 
circa 42 de mii de lei. El susţine că salariul său era deja stabilit în 
2009, cînd a fost numit în funcţie şi constituie 17 mii 600 de lei.

Agenţia pentru Reglementare în Telecomunicaţii a anunţat 
că în trei luni va stabili dacă ,,Moldtelecom”-ul deţine monopo-
lul pe piaţă.

Am intrat într-un conflict cu administraţia insti-
tuţiei în care activez. Vreau să ştiu care este terme-
nul în care aş putea să o chem în judecată şi cît de 
repede poate fi examinată cauza. 

Melinte Vitalie,
r-n Orhei 

Conform art.355 din Co-
dul muncii cererea privind so-
luţionarea litigiului individual 
de muncă se depune în instan-
ţa de judecată:

a) în termen de 3 luni de la 
data cînd salariatul a aflat sau 
trebuia să afle despre încălca-
rea dreptului său;

 b) în termen de 3 ani de la 
data apariţiei dreptului respec-
tiv al salariatului, în situaţia în 
care obiectul litigiului constă 
în plata unor drepturi salariale 
sau de altă natură, ce i se cuvin 
salariatului.

Cererile depuse cu omite-
rea, din motive întemeiate, a 
termenelor menţionate pot fi 

repuse în termen de instanţa 
de judecată.

Conform prevederilor ace-
luiaşi articol, instanţa de ju-
decată urmează să  convoace 
părţile litigiului în timp de 10 
zile lucrătoare de la data înre-
gistrării cererii. 

Instanţa de judecată va exa-
mina cererea de soluţionare a 
litigiului individual de muncă 
în termen de cel mult 30 de zile 
lucrătoare de la data înregistră-
rii acesteia şi va emite o hotă-
rîre cu drept de atac conform 
Codului de procedură civilă. 

Instanţa de judecată trebuie 
să  remită hotărîrea sa părţilor 
în termen de 3 zile lucrătoare 
de la data emiterii.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Normand”, pentru 
data de 18 martie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la exami-
narea cauzei civile a SRL „Vitalcomus” privind încasarea a 
2917,25 lei.

Judecător   I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Hazar Construct”, Chişinău, pen-
tru data de 21 martie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de SA „Drumeţul” – SRL „Maremba” 
privind recunoaşterea dreptului de proprietate.

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

Judecător  S. Namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Socorenco Grup”, 
pentru data de 4 aprilie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SRL „Olmosdon” privind încasarea 
a 4424 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Sanitrans&Co”, mun. Chişinău, 
pentru data de 12 aprilie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 224) unde va avea loc exami-
narea cererii SRL „Rexal” către SRL „Sanitrans&Co” privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător  Gh. Muntean 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Omelico Vladimir, pentru data de 21 martie 2011, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) în calitate de 
reclamat în cauza civilă intentată de Rusu Lolita către Omelico 
Vladimir şi Notarul Privat Victoria Iftodi privind declararea 
nulă a contractului.

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

Judecător   I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Catană Pavel, pentru data de 23 martie 2011, ora 11.40, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Chira Constantin privind încasarea 
prejudiciului.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Calcatinge Tudor, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, or. Codru, str. Sf. Nicolae nr. 4/1. MD-2019, pentru data 
de 25 martie 2011, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bul-
gară nr. 43, bir. 49) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea lui Lupu Ion privind încasarea sumei.

Judecător   Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lemeşcova Elena, Cheptinari Irina, pentru data de 6 aprilie 
2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
45) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. 
Vîlcu Profira privind anularea contractului.

Judecător   Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pliuhaeva Natalia, pentru data de 13 aprilie 2011, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Doibani Natalia 
către Pliuhaeva Irina şi Pliuhaeva Natalia privind recunoaşte-
rea dreptului de proprietate pierdut.

Judecător   Daria Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pliuhaeva Irina, pentru data de 13 aprilie 2011, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Doibani Natalia 
către Pliuhaeva Irina şi Pliuhaeva Natalia privind recunoaşte-
rea dreptului de proprietate pierdut.

Judecător   Daria Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SA „Vincom Company”, Chişinău, str. 31 Au-
gust 1989 nr. 79/1, pentru data de 21 aprilie 2011, ora 8.50, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Popa Nicolai pri-
vind încasarea sumei.

Judecător  V. Braşoveanu 

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Balan Andrei, pentru data de 17 martie 2011, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Balan Irina privind partajarea aparta-
mentului.

Judecător  Gh. Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Camarţ Mariana, a.n. 21.08.1987, pentru data de 31 martie 
2011, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Şavriev Filip 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Kelsa Stepan, pentru data de 11 martie 2011, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Kelsa Olga privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  Elena Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Stratan Liliana, pentru data de 18 aprilie 2011, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea lui Cotovici Sergiu privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Elena Cobzac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cravcenco Elena, 
a.n. 28.12.1988, domiciliată în Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn 
nr. 31/2, apt. 148, pentru data de 23 martie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 308) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Direcţia pentru Pro-
tecţia Drepturilor Copilului mun Chişinău privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

Judecător    S. Daguţa
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Verejan Lilia şi Verejan Iurie, do-
mociliaţi în Drochia, bdul Independenţei nr. 8/57, pentru data 
de 23 martie 2011, ora 10.30, la şedinţa de judecată (Drochia, 
str. 31 August 1989 nr. 7, bir. 6) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă intentată la cererea cet. Gorobeţchi Liudmila privind în-
casarea datoriei.

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

Judecător  V. Ghedreuţan 
 www

 Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Puşcă Ana, a.n. 
27.12.1984, cu domiciliul în satul Hiliuţi, Făleşti, pentru data 
de 28 martie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 
1 Mai nr. 14, bir. 4-5) în calitate de pîrît în cauza civilă intenta-
tă de Puşcă Serghei Vasile privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  L. Trocin 
www 

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Margin             
Grigore, a.n. 23.08.1955, cu domiciliul în satul Călugăr, Fă-
leşti, pentru data de 31 martie 2011, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 4-5) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de cet. Margin Nina, a.n. 1958 privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător  L. Trocin 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Burunciuc    
Boris Vasile, a.n. 1970, cu domiciliul în satul Făgădău, Făleşti, 
pentru data de 31 martie 2011, ora 14.30, la şedinţa de judecată 
(Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de reclamanta Burunciuc Emilia privind des-
facerea căsătoriei.

Judecător  Valentin Trişnevschi
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Corolenco Alexandr, domiciliat: 
or. Drochia, str. 31 August 1989 nr. 11/27, pentru data de 24 
martie 2011, ora 13.30, la şedinţa de judecată (Drochia, str. 
31 August 1989 nr. 7, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă intentată de ÎCS „Express Leasing” SRL privind rezilierea 
contractului de leasing nr. 0169/2009/COR din 17.12.2009, 
revendicarea bunului şi încasarea datoriei în sumă de 5009,68 
USD.

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

Judecător  V. Ghedreuţan 
www

 Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Vîrlan    
Victoria Dumitru, domiciliată în satul Mileşti, Nisporeni, pen-
tru data de 30 martie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 6) în calitate de reclamat în 
cauza civilă nr. 2-130/2011 privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător    Diana Cristian

Citaţii în judecată

www
 Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Al-Sulaiman 

Samer, cu ultimul domciliu în or. Orhei, s. Jeloboc, pentru data 
de 21 martie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Ciloci Ala privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător    V. Vişanu
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SA „Dorinţa”, cu sediul: MD-2068, mun. 
Chişinău, str. Kiev nr. 16, pentru data de 11 martie 2011, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
218, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Gîrneţ 
Valentina privind anularea procesului verbal şi a contractului 
de vînzare-cumpărare.

Judecător    L. Andriaş 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Coliban Alexan-
dru, pentru data de 30 martie 2011, ora 14.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de 
intervenient accesoriu în cauza civilă intentată de Moraru Ghe-
orghe privind încasarea prejudiciului.

Judecător    Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Muntean Sergiu, 
născut la 30.05.1966 şi cet. Muntean Ala, născută la 21.07.1970 
ambii domiciliaţi: mun. Chişinău, str. I. Vieru nr. 16, apt. 74, 
pentru data de 21 martie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate de pîrîţi în ca-
uza civilă la acţiunea Serviciului Stare Civilă, mun. Chişinău 
privind anularea actului de divorţ.

Judecător     Ion Bulhac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Munteanu Nata-
lia, a.n. 20.03.1982, cu ultimul domiciliu  mun. Chişinău, str. 
I. Vieru nr. 16, bl. 2, apt. 28, pentru data de 25 martie 2011, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, 
bir. 313) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Movilă 
Alexandru privind desfacerea căsătoriei.

Judecător     Ludmila Ouş

ANUNŢ
Universitatea de Studii Politice şi Economice Eu-
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Declaraţia de Independenţă a fost 
afişată în sediul SIS

O copie a Declaraţiei de Independenţă, restabilită în 2010, 
a fost afişată în sediul Serviciului de Informaţii şi Securitate. 

La evenimentul festiv de amplasare a copiei a fost prezentă 
conducerea SIS dar şi deputaţi ai Parlamentului de legislatu-
ra a XII-a, primul for legislativ ales în mod democratic în R. 
Moldova. 

Gheorghe Mihai, director SIS, a menţionat că această co-
pie a declaraţiei instalată solemn, va servi drept cadru legal 
pentru activitatea SIS. ,,Declaraţia de Independenţă este un 
paşaport al statului nostru, din acest motiv am decis insta-
larea copiei, alături de însemnul instituţiei noastre şi de dra-
pel”, a spus Mihai. 

Pantelei Sandulachi, deputat al primului Legislativ, preşe-
dinte al Asociaţiei ,,Parlamentul-90” a menţionat că plasarea 
unei copii a Declaraţiei de Independenţă într-o instituţie de stat 
este un act semnificativ, asta după ce ani de-a rîndul declaraţia 
a fost ignorată şi uitată. 

Copii ale Declaraţiei de Independenţă, restabilită la 26 
aprilie 2010, au fost afişate şi la Ministerul Afacerilor Inter-
ne şi urmează a fi instalate în sediul Procuraturii Generale, la 
Consiliul Superior al Magistraturii şi în mai multe instanţe ju-
decătoreşti. De asemenea, copii similare ale declaraţiei au fost 
instalate în mai multe primării şi consilii raionale. 

Declaraţia de Independenţă a fost adoptată la 27 august 
1991, însemnînd pentru Republica Moldova începutul edifi-
cării unei societăţi democratice. Originalul Declaraţiei de In-
dependenţă a fost distrus în timpul evenimentelor din aprilie 
2009, iar actul a fost restabilit la 26 aprilie 2010, în cadrul 
unei şedinţe festive, fiind semnat de majoritatea deputaţilor din 
primul Parlament. Copia declaraţiei este păstrată la trezoreria 
Băncii Naţionale.
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Ziua de 8 Martie este re-
cunoscută pe întreg mapa-
mondul ca sărbătoarea inter-
naţională a Femeii. 

Luna martie este prima 
lună a primăverii, cînd toată 
natura renaşte şi razele soare-

lui încep să ne mîngîie uşor. 
Pură coincidenţă sau nu, în 
acestă lună se sărbătoreşte, 
pe lîngă mărţişor şi Ziua Fe-
meii, a Mamelor. Femeia este 
cea mai importantă fiinţă din 
lume, mamă şi iubită –  ele-
mente fără de care întregul 
univers nu ar exista. 

Ziua Mamei se sărbătorea 
încă de pe vremea zeilor din 
Olimp, cînd exista un festival 
dedicat mamei tuturor zeilor 
şi zeiţelor, pe nume Rhea, în 

Grecia Antică. În 1910, la 
Copenhaga apare pentru pri-
ma dată ideea Zilei Femeii 
cînd se sărbătorea mişcarea 
femeilor pentru egalitate în 
drepturi şi egalitate de şan-
se. 7 ani mai tîrziu se naşte 

şi ziua de 8 Martie cu prilejul 
grevei muncitoarelor din San-
kt Petersburg. Ziua Femeii a 
fost recunoscută ca sărbătoare 
internaţională în 1977, deve-
nind o tradiţie în majoritatea 
ţărilor din Europa şi în SUA, 
fiecare sărbătorind-o aşa cum 
o simte. 

Ziua de 8 Martie este 
pe plan internaţional Ziua 
Femeilor militante, a ce-
lor datorită cărora, femeile 
au dreptul la vot, dreptul la 

proprietate, la educaţie, la 
divorţ, la asistenţă medicală, 
la contracepţie, dreptul de a 
alege şi de a spune Nu! 

Una dintre aceste ţări este 
Anglia, unde pe 8 Martie au 
loc marşuri şi întruniri în 
memoria acestor femei.

Orice femeie aşteaptă cu 
nerăbdare Ziua Femeii – zi 
în care îşi doreşte să fie răs-
făţată atît de iubit, soţ, cît şi 
de copii, rude şi chiar colegi. 
Este ziua în care femeia este 
sau ar trebui să fie ridicată 
pe piedestalul unei regine, 
să primească flori în semn de 
respect şi mulţumire. 

Democraţia şi tranziţia au 
făcut ca pretenţiile să creas-
că. Şi de la flori s-a ajuns la 
cadouri cît mai costisitoare 
şi mai extravagante: bijuterii, 
parfumuri, excursii şi sejururi 
în străinătate, prin care băr-
baţii încearcă să-şi exprime 
dragostea faţă de femeia din 
viaţă lor. Şi dacă ne gîndim 
mai bine, numai alături de ei 
ne putem simţi femei şi deve-
ni mame, într-un cuvînt să ne 
împlinim menirea noastră pe 
acestă lume. Căci, ce poate fi 
mai înălţător decît să urmă-
reşti fiecare etapa a evoluţiei, 
să vezi cum viaţa se dezvoltă 
şi cum o mică părticică din 
tine devine un propriu uni-

vers. Un lucru extraordinar 
care te transformă şi te face să 
vezi numai lumină şi soare... 
Acesta este cel mai de preţ 
motiv pentru care ar trebui 
celebrată Femeia, acest mi-
racol şi mister despre care un 
mare gînditor francez spunea 
ca este ,,cea mai frumoasă ju-
mătate a lumii”.

Răspîndiţi căldură şi iubi-
re de Ziua Femeii şi nu uitaţi 
că iubirea înnobilează şi face 
viaţă mai frumoasă alături de 
cel lîngă care vreţi să trăiţi.

O, mamă!
Fără de tine nu e viaţă,
Cu farmec dar şi cu dulceaţă.
Pe palma ei, o mamă,
De veacuri ne răsfaţă.

Putere, dragoste şi zîmbet,
Ai pentru toţi întotdeauna,
Acest izvor de viaţă curge,
O, mamă, luminezi întruna.

O, mamă, numai tu,
Te-asemeni cu un soare,
O, mamă, numai tu,
Ştii inima cum doare.

O văd ca pe o floare,
Şi este un izvor,
Noi ştim că numai mama,
Dă viaţă tuturor.

Iulia DRUŢĂ

Femeile sînt mai vulnerabile decît băr-
baţii în faţa substanţelor toxice şi canceri-
gene conţinute de ţigări. Mai multe studii 
ştiinţifice au arătat că femeile dezvoltă 
mult mai repede maladii pulmonare, chiar 
dacă au fumat mai puţin timp, decît băr-
baţii. 

Un studiu efectuat pe 700 de pacienţi 
cu cancer pulmonar, a arătat că femeile au 
fost diagnosticate la o vîrstă mai mică cu 
această maladie, deşi au fumat pentru o perioadă mai scurtă 
de timp decît bărbaţii, diagnosticaţi cu aceeaşi boală. 

Un alt studiu, efectuat de cercetătorii de la Universitatea 

Harvard şi Universitatea  Bergen din Nor-
vegia, pe 950 de bărbaţi şi femei diagnosti-
caţi cu boală pulmonară obstructivă croni-
că (provocată de fumat), a fost finalizat cu 
o concluzie similară. Femeile erau mai ti-
nere atunci cînd au fost diagnosticate, deşi 
fumaseră mai puţin decît bărbaţii, care su-
fereau de aceeaşi boală respiratorie.  

De fapt, în ultimii 20 de ani au existat 
mai multe studii, care au arătat că femeile 

fumătoare sînt mai vulnerabile în faţa cancerului decît bărba-
ţii fumători. De altfel şi rata de deces în cazul bolilor respira-
torii au arătat aceeaşi tendinţă. 

Fumatul este mai nociv pentru femei, decît pentru bărbaţi

Femeile cu studii superioare trăiesc mai mult
O femeie cu studii superioare influenţează pozitiv atît 

şansele ei, cît şi cele ale partenerului, la o viaţă mai lungă, 
arată un studiu suedez. O femeie cu studii liceale are un risc 
de deces cu 53% mai mare decît una cu studii superioare. 

Un bărbat a cărui parteneră de viaţă are 
doar studii liceale prezintă un risc de de-
ces cu 25% mai mare, decît în cazul celor 
cu partenere care au obţinut o diplomă de 
licenţă, se arată în studiul respectiv. Auto-
rii studiului spun că femeile educate înţe-
leg mult mai repede şi mai bine diferitele 
semnale pe probleme de sănătate emise de 
membrii familiei. 

Statutul social şi gradul de educaţie al 
unei femei au o influenţă mai mare asupra speranţei de viaţă 
a unui bărbat, decît propriul său nivel de educaţie, se mai 
arată în studiu. Educaţia are o influenţă importantă şi asupra 
speranţei de viaţă a femeii. Astfel, o femeie cu studii liceale 
are un risc de deces cu 53% mai mare decît una cu cu studii 
superioare. 

,,În mod tradiţional, femeile îşi asumă mai multe respon-
sabilităţi în casă, decît bărbaţii, iar în consecinţă nivelul de 
educaţie al femeii ar putea fi mai important pentru stilul de 

viaţă al familiei, de exemplu în ceea ce priveşte obiceiuri-
le alimentare, decît educaţia bărbatului”, a precizat Robert 
Erikson, conducătorul cercetării. 

Studiul a fost realizat pe un eşantion de 1,5 milioane de 
suedezi cu vîrstele cuprinse între 30 şi 59 de ani.  

De ce se scuză femeile atît de mult
Bărbaţii ezită să-şi ceară iertare pentru că, de cele mai 

multe ori, nu se consideră vinovaţi.
Doamnele spun mai des „îmi pare rău” faţă de reprezen-

tanţii sexului tare, pentru că sînt mai atente la sentimentele 
celor din jur. Spre deosebire de femei, bărbaţii nu-şi cer scu-
ze foarte des întrucît nu consideră că au acţionat greşit nici 
măcar atunci cînd alţii spun că au făcut boacăne.

Problema egalităţii dintre sexe este din nou pusă la îndo-
ială. O cercetare recentă a scos la iveală alte diferenţe ma-
jore în ceea ce priveşte reacţiile pe care le au oamenii cînd 
vine vorba de propriile acţiuni. Cercetătorii canadieni au 
ajuns la concluzia că femeile îşi cer mai des iertare, în timp 
ce bărbaţii nu-şi recunosc greşelile atît de des, nu pentru că 
ar fi refractari, ci pentru că nu consideră că au vreo vină. 

Cercetătorii au ajuns la această concluzie după ce au 
analizat raportul între numărul scuzelor şi numărul ofense-
lor percepute de voluntarii implicaţi în proiect. 

Natalia SIMCIUC, 
judecător Buiucani – 45 de ani

Mult stimată doamnă Natalia Simciuc, 
În această zi măreaţă 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 ie-
rarhice juridice poartă amprentele unei ireproşabile 
personalităţi, care cu siguranţă poate fi considerată un 
model de profesionalism, inteligenţă, verticalitate, pro-
bitate pentru noile generaţii de jurişti.

Cu prilejul acestei deosebite aniversări, vă dorim 
viaţă îndelungată plină de realizări şi bucurii, cît mai 
multe clipe de înălţare şi satisfacţie sufletească.

La mulţi ani!
* * *

vasile GhEŢU, 
judecător Edineţ – 55 de ani

Mult stimate domnule Vasile Gheţu, 
Cu deosebite sentimente de respect vă adresăm cele 

mai calde felicitări prilejuite de aniversarea dumnea-
voastră, care în acest an semnifică vîrsta, la care se îm-
pletesc în cel mai fericit mod, realizările în muncă cu 
înţelepciunea vieţii, imprimînd sens existenţei.

Aţi reuşit să cuceriţi prin ceea ce sînteţi. Iar bunăta-
tea sufletului, inteligenţa, amabilitatea, onestitatea sînt 
doar cîteva dintre calităţile care vă înnobilează distinsa 
personalitate.

Primiţi cele mai sincere urări de sănătate, fericire, 
însoţite de succese, iar toate acestea să vă întregească 
imaginea şi să vă contureze efigia.

La mulţi ani!
* * *

Ion DANDARA, 
preşedinte interimar al Judecătoriei 

Sîngerei – 50 de ani
Mult stimate domnule Ion Dandara, 
Fie ca această zi de o semnificaţie aparte pentru 

dumneavoastră să vă insufle şi mai mult dorinţa de a 
trăi frumos viaţa, de a crea lucruri deosebite, astfel încît 
să atingeţi cele mai înalte culmi de revelaţie sufletească. 
Să vă păstraţi deosebitele calităţi cu care v-a înzestrat 
bunul Dumnezeu, iar anii care se vor perinda de acum 
încolo, să vă aducă multă sănătate, clipe enorme de fe-
ricire şi bucurii nenumărate de la cei dragi inimii. 

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:             
violeta Cojocaru, doctor habilitat în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de drept, USM; Sergiu Şcolinic, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea de drept, 
USM; Tudor Gujuman, lector universitar, Faculta-
tea de drept, USM; Valentin Mărgineanu, magistru 
în drept, lector universitar, Facultatea de drept, USM; 
Elena Cojocari, judecător Buiucani; Marina Anton, 
judecător CA Chişinău; Aurelia Cazacliu, judecător 
Criuleni; Ana Panov, judecător CA Chişinău; Xenofon 
Ulianovschi, vicepreşedinte CA Chişinău; Constantin 
Stănilă, judecător Glodeni; Ghenadie Bîrnaz, jude-
cător Rîşcani, mun. Chişinău; Andrei Guţu, judecător 
Sîngerei; Aurel Burlacu, procuror Hînceşti.

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 astfel încît doar Drept-
atea şi Adevărul să triumfe.

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi Revista Naţională  de Drept
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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.
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Aniversări Ziua Femeii, sărbătoarea internaţională a Mamelor


