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„Pentru o femeie, nu e deloc 
uşor să îmbine cariera cu 
familia, dar nici imposibil 
nu e”

(Anonim)

Începutul de primă-
vară, cu mireasma-i 
îmbătătoare de ghiocei 
şi zambile ne aminteşte 
de cea mai plină de fe-
minitate sărbătoare – 8 
Martie, Ziua celei  care 
este Femeia.

  Martie este luna re-
naşterii şi tot ce e legat 
de acest miracol este de 
neconceput fără Femeie, 
această fiinţă sublimă, 

Femeie cu nume de-alint,   
Ţi-e chipul oază de stele.   
Habar nu ai cum mă mint   
Că eşti în braţele mele.   
  
Ce-ascunzi în tine, femeie,   
De nu mă laşi să trăiesc?   
Mă tot ghionteşte-o idee,   
Să-ţi spun ce mult te iubesc!   
  
Spre tine paşii mă poartă,   
Eşti ţelul meu şi destin.   

căreia omenirea îi da-
torează continuitatea şi 
perpetuarea vieţii. Ca-
lendarele îi consacră o 
zi specială – 8 Martie. 
Dar de fapt,  întreaga 
lună, aşezată sub sem-
nul Mărţişorului, este o 
odă închinată splendoa-
rei, candoarei şi tandre-
ţei feminine. Umanitatea, 
de-a lungul timpului, a 
elogiat Femeia pentru 
frumuseţea şi unicitatea 
sa. Au cîntat-o compo-
zitorii, a inspirat poeţii 
şi a fost muza pictorilor. 
Şi tot ea, prin fatalismul 
şi diplomaţia sa, a reu-
şit să imprime statutul 
feminin în memoria uni-
versală. În pofida intem-
periilor vremii, Femeia 
a rămas în istorie ca 
simbol al vieții, al dra-
gostei, al începutului și 
frumosului.

Astăzi, cînd lumea 
devine tot mai dinamică 
şi mai complexă, perso-
nalitatea Femeii capă-
tă conotaţii noi. Fiind 
acuzată de feminism şi 

emancipare,    înşelîn-
du-i-se aşteptările, sfi-
dează, aproape eroic, 
greutăţile şi neajunsu-
rile, ca să-şi ducă misi-
unea, deloc uşoară, de 
Femeie, pînă la capăt. 
Şi e incredibil cum izbu-
teşte să fie cea mai sub-
limă fiinţă, şi în acelaşi 
timp – ea şi mamă, ea 
şi soţie, ea şi prietenă, 

S ărbătorită  
la început 

de fiecare primăva-
ră, Ziua de 8 Martie 
se încadrează ple-
nar în multitudinea 

de felicitări călduroase, compuse din 
cele mai alese cuvinte, în stare să  ex-
prime sentimentele înălţătoare de iubire, 
de apreciere în sine a rostului Femeii, de 
preţuire  a destinului şi darului dumne-
zeiesc al continuităţii vieţii pe pămînt. 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

deşi vine cu un mesaj de felicitare din 
partea unei instituţii de profil juridic, 
felicită toate doamnele, domnişoarele 
şi domniţele cu ocazia acestei frumoa-
se şi semnificative sărbători, dorindu-le 
multă sănătate, fericire, dragoste, să fie 
dorite, admirate, împlinite, respectate în 
familie, la serviciu, în societate.

În toate timpurile, femeia a fost capa-
bilă, prin esenţa ei, să întroneze pacea şi 
liniştea în situaţiile cele mai complicate 
şi dificile, obţinîndu-şi dreptul de sol al 
împăcării. Adresînd cuvinte meritate de 

recunoştinţă, noi, bărbaţii, vă asigurăm 
de susţinerea şi înţelegerea noastră, de 
respectul şi stima care vă încurajează şi 
vă mobilizează, fiind alături oriunde vă 
veţi afla.

Vigoarea tinerească să nu vă pără-
sească. Energia creatoare să vă înaripeze 
mereu. Faptele să vă încununeze exis-
tenţa, aducîndu-vă satisfacţia împlinirii.

Cu profund respect, 
Nicolae TIMofTI,

Preşedintele Consiliului Superior 
al Magistraturii

Cînd mai lipsesc tu mă iartă,   
Căci tot la tine eu vin.   
  
Femeie, tu ştii că mai mint,   
Îmi iartă vorbele goale,   
Dar numai cu tine m-alint   
Şi-s viu în braţele tale.   
  
Ce-ascunzi în tine, femeie,   
De nu mă laşi să trăiesc?   
Mă tot ghionteşte-o idee,   
Să-ţi spun ce mult te iubesc!                                                                                 

(George Safir)

PENTRU VOI, DRAGI FEMEI  
Femeie cu nume de-alint 

bunică, soră... fără a 
pretinde ceva în schimb, 
pentru că iubeşte, şi 
se autodepăşeşte prin 
muncă, pînă la uitare 
de sine. Ştie să menţină 
aprins, cum se pricepe 
numai ea, focul sacru 
din vatra căminului, iar 
acest lucru o face cea 
mai fericită şi îi umple 
viața de sens. 

Ce-ar fi fost frumo-
sul şi veşnicia, ce-am fi 
fost fiecare din noi,  de 
n-ar fi existat Femeia?... 
Dar Divinitatea gîn-
deşte mult prea profund, 
astfel încît, ca o salvare 
a armoniei şi fericirii 
pămînteşti, a creat-o pe 
Ea, înzestrînd-o cu cele 
mai supreme valori.

Dragele noastre 

doamne şi domnişoa-
re, cuvintele vor părea 
oricînd puţine pentru 
a reda sau a exprima 
dragostea noastră şi 
preţuirea pentru tot 
ceea ce sînteţi. E 8 Mar-
tie, e sărbătoarea ce vă 
aparţine în exclusivitate 

– doar un strop din recu-
noştinţa şi închinarea ce 
vi le datorăm, pentru tot 
ce faceţi ca viaţa să fie 
atît de frumoasă. 

Pentru că sînteţi su-
ave, gingaşe, sublime, 
pentru că sînteţi cele 
care eternizează viaţa şi 
ştiţi să iertaţi şi să dă-
ruiţi, pentru că sînteţi 
ambiţioase, dinamice, 
emotive – sînteţi absolut 
superbe. 

Vă doresc să fiţi, în 
permanenţă, dezmier-
date şi înconjurate de 
căldură, tandreţe, armo-
nie şi dragoste. Fie ca 
pacea şi înţelegerea să 
domine mereu în fami-
liile dumneavoastră, iar 
fiecare răsărit de soare 
să vă aducă împlinirea 
tuturor viselor.

Patrimoniul cultelor 
religioase şi a părţilor 
lor componente

Gheorghe AVoRNIC,
doctor habilitat în drept,  

profesor universitar, 
decan al Facultăţii de 

drept a USM, 
preşedinte al Consiliului 
de administraţie al UJM

E curios cum umărul unei femei poate părea uneori de stîncă pentru un bărbat.
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SĂRUT  FEMEIE  MÎNA  TA...

Mesaj de felicitare
cu prilejul sărbătorii de 8 Martie

Mult stimate doamne 
şi domnişoare,
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- Doamnă Anastasia    
Pascari, cu siguranţă putem 
afirma că aţi devenit o per-
sonalitate notorie în justiţia 
naţională. Aş vrea să dau 
startul acestei discuţii prin 
a vă întreba de unde vine 
pasiunea dumneavoastră 
pentru domeniul jurispru-
denţei?

Apărarea valorilor su-
preme în societate a fost un 
imbold care mi-a trezit inte-
resul faţă de profesia de jurist. 
După absolvirea şcolii medii 
nu am avut posibilitatea în-
matriculării la universitate, 
deoarece era nevoie de o ve-
chime în muncă de cel puţin 
doi ani. Astfel, m-am angajat 
la Judecătoria Drochia în ca-
litate de translator şi grefier. 
Aici am avut ocazia să cunosc 
multe persoane din domeniu 
cu înalte calităţi profesiona-
le şi morale. Erau demne de 
admirat, deoarece în toată 
activitatea lor s-au condus de 
principii bazate pe onestitate, 
profesionalism înalt şi tendin-
ţa de a sluji adevărului şi drep-
tăţii. Anume aceste persoane 
mi-au determinat opţiunea de 
a fi jurist şi de a urma faculta-
tea de drept. 

Am făcut studiile la secţia 
fără frecvenţă, fiindcă la sec-
ţia zi, şansele femeilor erau 
destul de mici, considerîndu-
se că profesia de jurist nu era 
potrivită pentru ele. În acea 
perioadă am activat în calitate 
de notar. Ulterior, am activat 
în funcţia de consultant su-
perior în cadrul Ministerului 
Justiţiei. În anul 1976 mi s-a 
propus să candidez la funcţia 
de judecător. Deşi cunoşteam 
că misiunea de înfăptuire a 
actului justiţiei este grea, am 
acceptat fără ezitări. Prin ur-
mare, acesta a fost destinul pe 
care l-am dus cu demnitate pe 
parcursul anilor.

- Aţi fost detaşată din 
funcţia de judecător al 
Curţii Supreme de Justiţie 
pentru a fi desemnată în ca-
litate de director executiv al 
Institutului Naţional al Jus-
tiţiei, şi se ştie că activitatea 
de manager este una care 
necesită timp şi efort. Ce 
probleme aţi întîmpinat pe 
parcursul acestei activităţi? 
Consideraţi că merită efor-
tul pe care îl depuneţi? 

Pînă la alegerea în func-
ţia de director executiv am 
activat la Institutul Naţional 
al Justiţiei, prin cumul, în 
calitate de formator, chiar de 
la constituirea acestei insti-
tuţii, participînd la elabora-
rea    curriculelor la mai multe 
discipline, a testelor grilă şi a 
speţelor pentru examenele de 
admitere etc. Astfel, cunoş-
team unele particularităţi din 
activitatea instituţiei, dar sin-
cer vorbind, este o deosebire 
mare între faptul de a cunoaş-
te instituţia şi activităţile aces-
teia, şi însăşi responsabilitatea 
de conducător. În cadrul acti-
vităţii apar diverse probleme 
curente care trebuie să fie 
rezolvate operativ. Aceste 
probleme sînt ca nişte provo-
cări care te mobilizează şi te 
motivează să le soluționezi 
calitativ şi în termen. 

Problemele-cheie care 
apar la Institut sînt cele le-

„Pentru o femeie, nu e deloc uşor să îmbine cariera cu 
familia, dar nici imposibil nu e”

(Interviu cu Anastasia PAscArI, director executiv al Institutului Naţional al Justiţiei)
gate de sporirea nivelului de 
perfecţionare a procesului 
de instruire atît a viitorilor 
judecători şi procurori, cît 
şi a judecătorilor şi procuro-
rilor în funcţie, precum şi a 
altor actori care contribuie la 
efectuarea justiţiei. Reieşind 
din obiectivele Strategiei de 
reformare a sectorului jus-
tiţiei pentru anii 2011-2016, 
urmează să reevaluăm curri-
culele şi planurile de învăţă-
mînt, să elaborăm curricule 
pentru disciplinele noi care 
vor fi incluse în planurile de 
învăţămînt etc. Există şi alte 
probleme rezolvarea cărora 
nu întotdeauna depinde de 
conducător. Una dintre aces-
tea este finisarea reconstruc-
ţiei sediului Institutului. Din 
cauza insuficienţei resurse-
lor financiare, o parte a 
sediului a rămas nere-
construită. Aceste cir-
cumstanţe cauzează im-
posibilitatea valorificării 
complete a patrimoniu-
lui Institutului. Cerinţele 
referitoare la necesitatea 
alocării mijloacelor fi-
nanciare se înaintează 
instituţiilor abilitate, 
însă soluţionarea acestei 
probleme se amînă de 
fiecare dată. Însă în ca-
zul în care clădirea nu va 
fi reconstruită, aceasta 
riscă să se prăbuşească. 
Totodată, trebuie să se 
ţină cont şi de faptul că 
sediul Institutului Naţio-
nal al Justiţiei se regăseş-
te în lista monumentelor 
de arhitectură şi urmea-
ză a fi protejat de stat. 

Cît priveşte întreba-
rea dacă se merită efortul 
depus, ţin să menţionez 
că obiectivele pe care mi      
le-am propus la începutul 
activităţii în această func-
ţie, chiar şi în condiţiile unei 
munci intense, sînt valabile şi 
în prezent. Efortul depus se 
merită, deoarece prin pregăti-
rea şi perfecţionarea calitativă 
a judecătorilor şi procurorilor, 
precum şi altor actori ce con-
tribuie la exercitarea justiţiei, 
se va îmbunătăţi esenţial actul 
de exercitare a justiţiei şi va 
spori credibilitatea societăţii 
în sistemul judecătoresc şi or-
ganele Procuraturii.

- Instituţia pe care o con-
duceţi este încă una tînără 
(septembrie 2007). Cum 
credeţi, care este rolul şi lo-
cul ei în societate? Îşi justifi-
că ea pe deplin existenţa?

Cu toate că are o perioadă 
relativ scurtă de la înfiinţare, 
Institutul Naţional al Justiţi-
ei a reuşit să se afirme, să-şi 
găsească locul preconizat 
ca instituţie specializată de 
învăţămînt în structura auto-
rităţii judecătoreşti naţionale. 
Pregătirea profesională a 
judecătorilor şi procurorilor, 
deşi nu a fost inclusă drept 
un pilon de bază în strategia 
de reformare a sectorului jus-
tiţiei pentru anii 2011-2016, 
este determinată în strategie 
ca un factor semnificativ în 
realizarea reformei sistemu-
lui judecătoresc şi a organelor 
Procuraturii. Astfel, pregăti-
rea profesională reprezintă o 
premisă esenţială de consoli-
dare a sistemului judecătoresc, 

de responsabilizare a judecă-
torilor şi o garanţie a indepen-
denţei şi imparţialităţii jude-
cătorilor. Instruirea continuă, 
detaliată şi diversificată în 
domeniile de drept material şi 
procesual, inclusiv în materia 
dreptului comunitar şi a drep-
turilor omului, va permite ju-
decătorilor să soluţioneze ca-
uzele corect şi uniform, ceea 
ce va duce, evident, la conso-
lidarea încrederii societăţii în 
justiţie. 

Prin urmare, rolul Institu-
tului Naţional al Justiţiei este 
unul esenţial, iar existenţa 
acestuia este justificată şi ne-
cesară.

- Societatea, acum mai 
mult ca oricînd,  are nevoie 
de jurişti profesionişti, care 
să corespundă unor exigen-

ţe înalte. În acest context, aş 
vrea să vă întreb care sînt 
criteriile de selectare şi cum 
identificaţi persoanele cu 
abilităţi adecvate pentru a 
fi instruite în cadrul INJ?

Într-adevăr, odată cu 
promovarea valorilor de-
mocratice şi dezvoltarea re-
laţiilor economice naţionale 
şi internaţionale, societatea 
are dreptul de a beneficia de 
jurişti bine pregătiţi, ceea ce 
necesită intensificarea activi-
tăţilor de formare a juriştilor, 
indiferent de natura atribuţi-
ilor lor. În această ordine de 
idei, activitatea de formare a 
juriştilor reprezintă o chestiu-
ne de interes public şi trebuie 
susţinută de stat. Nu întîmplă-
tor, în Strategia de reformare a 
sectorului justiţiei sînt preco-
nizate activităţi de formare şi 
a altor actori din sfera justiţiei, 
puse în seama Institutului Na-
ţional al Justiţiei. 

Referindu-ne la criteriile 
de selectare a viitorilor jude-
cători şi procurori pentru cur-
surile de pregătire iniţială, voi 
sublinia că admiterea se face 
în exclusivitate pe bază de 
concurs, cu respectarea prin-
cipiilor transparenţei şi egali-
tăţii în drepturi. Concursul se 
organizează anual, numărul 
de locuri fiind stabilit de Con-
siliul Superior al Magistraturii 
şi Procuratura Generală. Pot 
participa la concurs persoa-
nele care corespund criteriilor 
pentru ocuparea funcţiilor de 
judecător şi procuror stabi-

lite prin Legea cu privire la 
Consiliul Superior al Magis-
traturii şi Legea cu privire la 
Procuratură. În cazul în care 
corespund acestor criterii, ei 
se înscriu la concursul de 
admitere. Candidaţii la con-
cursul de admitere susţin două 
probe în faţa Comisiei pentru 
examenele de admitere con-
stituite de Consiliul INJ. La 
proba scrisă, candidaţii soluţi-
onează un test-grilă cu 100 de 
întrebări la disciplinele fun-
damentale: drept civil, drept 
procesual civil, drept penal şi 
drept procesual penal. Proba 
orală constă în rezolvarea a 
două speţe la aceleaşi discipli-
ne. Sînt înmatriculaţi la studii 
candidaţii care au acumulat 
cea mai mare medie în raport 
cu numărul de locuri alocate 

pentru concurs.  
- Cum apreciaţi 

nivelul de pregătire 
juridică a tinerilor 
dornici de a se afir-
ma în domeniul ju-
risprudenţei?

Pregătirea juri-
dică în instituţiile de 
învăţămînt superior 
depinde nu numai de 
dorința unei persoane 
anumite, dar şi de in-
stituţia care prestează 
acest serviciu. La 
concursul de admi-
tere la INJ participă 
absolvenţii tuturor 
instituţiilor de învăţă-
mînt superior cu profil 
juridic şi observăm că 
cea mai bună pregă-
tire o au absolvenţii 
Facultăţii de drept a 
Universităţii de Stat 
din Moldova. În fie-
care an, aproximativ 

70% din numărul total de can-
didaţi care susţin examenul 
de admitere sînt absolvenţii 
acestei facultăţi. Probabil că, 
este necesar de a uniformiza 
planurile de învăţămînt astfel, 
ca la facultăţile de drept să se 
înveţe aceleaşi discipline cu 
acelaşi număr de ore. Insti-
tuţiile de învăţămînt superior 
trebuie să pună accentul nu 
pe numărul mare de studenţi, 
dar pe calitatea prestaţiei lor. 
Nu e normal cînd la o facul-
tate de drept se studiază, spre 
exemplu, dreptul penal 64 ore, 
iar la altă facultate - 248 ore. 

În ceea ce priveşte pre-
staţia pe care o acordă INJ, în 
prim-plan se pune  calitatea 
pregătirii profesionale a vii-
torilor judecători şi procurori, 
fiind selectaţi în calitate de 
formatori cei mai experi-
mentaţi judecători, procurori 
şi alte categorii de specialişti 
în domeniu. Programul de 
învăţămînt include discipli-
ne fundamentale, precum şi 
discipline de specializare atît 
pentru judecători, cît şi pen-
tru procurori, punîndu-se ac-
centul pe aspectul aplicativ al 
cunoştinţelor teoretice. 

Participarea audienţilor 
INJ la concursuri internaţio-
nale demonstrează că ei pose-
dă cunoştinţe bune, ocupînd 
locuri de frunte. Spre regret, 
din lipsă de mijloace financi-
are, audienţii, în prezent, nu 
au posibilitatea de a participa 
la concursurile internaţionale 
organizate pentru audienţi din 

instituţiile de acest gen. Ne 
bucurăm şi de reușitele ab-
solvenţilor INJ, care deja ac-
tivează cu succes în funcţiile 
respective. 

- Ce calităţi sînt inerente 
unui jurist profesionist?

Această profesie oferă 
persoanei un statut distinct în 
societate. Nu este suficientă 
doar posedarea cunoştinţelor 
juridice pentru a fi un bun 
profesionist. Trebuie să dis-
pună şi de un şir de alte cali-
tăţi, precum: comportament 
ireproşabil, integritate mora-
lă, probitate şi corectitudine, 
obiectivitate, imparţialitate, 
credibilitate, precum şi o ati-
tudine consecventă faţă de 
exigenţele legii.

- Aveţi o experienţă vastă 
în domeniul judecătoresc. 
Vă gîndiţi să reveniţi pe tă-
rîmul înfăptuirii justiţiei – la 
funcţia de judecător?

Sînt detaşată pentru exer-
citarea funcţiei de director 
executiv al INJ. Însă la atinge-
rea plafonului de vîrstă, va tre-
bui să demisionez din funcţia 
de judecător, continuîndu-mi 
activitatea de director pe du-
rata mandatului. Să revin la 
funcţia de judecător nu mai 
am timp… 

Funcţia managerială la 
INJ este o nouă etapă intere-
santă, care îmi oferă, totodată, 
posibilitatea de a putea trans-
mite din experienţa şi cunoş-
tinţele acumulate pe parcursul 
activităţii de judecător. 

Sînt ferm convinsă că va 
veni o nouă generaţie de ju-
decători şi în special, cei care 
promovează cursurile de per-
fecţionare la INJ, care sînt ghi-
daţi de cei mai buni formatori 
(lectori şi practicieni experi-
mentaţi) şi ne vor urma calea, 
ridicînd la un nivel mult mai 
înalt actul de justiţie, dar şi 
încrederea justiţiabililor în 
justiţie. 

- Ne aflăm în preajma 
unei frumoase sărbători – 
Ziua Femeii. Că tot veni 
vorba de femeie, se deose-
beşte cumva femeia jurist de 
celelalte femei din societate? 
Se crede că este mai severă, 
mai puţin emotivă. Pe dum-
neavoastră ce vă emoţionea-
ză cel mai mult?

Orice fiinţă se naşte cu 
anumite calităţi şi capacităţi, 
care ulterior sînt dezvoltate şi 
cultivate. Prin urmare, feme-
ia-jurist nu poate fi nici mai 
severă, nici mai puţin emoti-
vă, doar prin faptul că este ju-
rist. Ea trebuie să respecte nor-
mele de etică şi deontologice, 
iar atunci cînd este     într-un 
proces de judecată, trebuie 
să-şi stăpînească emoţiile şi 
să aplice corect legea. Nici nu 
ne putem imagina cum ar pu-
tea un judecător să se lase co-
pleşit de emoţii în cazul unor 
infracţiuni grave pe care le 
examinează sau în alte cazuri.

Personal, îmi place să ad-
mir lucrurile frumoase, care 
trezesc în suflet emoţii pozi-
tive. Ele te învaţă să te desco-
peri pe tine însuţi, să evadezi 
în lumea plăcutului, să te des-
tăinui. Farmecul copilăriei, 
anii de şcoală sînt clipe care 
ramîn vii în inima mea şi mă 
emoţionează de fiecare dată 
cînd îmi aduc aminte de ele, 

urmate de altele care azi con-
turează un alt tablou al vieţii 
mele. Unul din ele este şi 
rolul de bunică. Nu pot trece 
cu vederea şi acel sentiment 
sublim în viaţa fiecărei femei 

– iubirea. E şi ea o lege, dar o 
lege a vieţii, pe care o trăiesc 
şi astăzi alături de soţul meu. 

- Vi s-a cerut vreodată să 
fiţi mai tolerantă, fiind   în-
tr-un  proces de judecată?

Judecătorul trebuie să-şi 
exercite atribuţiile astfel încît 
să asigure aplicarea corectă 
a legii, examinînd cauzele 
imparţial, fără restricţii şi 
presiuni, în conformitate cu 
prevederile legale. Totodată, 
trebuie să fie tolerant, demn şi 
politicos în relaţiile cu partici-
panţii la proces, însă tolerant 
în măsura în care să nu preva-
leze intereselor legii, echităţii 
şi dreptăţii. În acest context, 
citez şi un pasaj din „Rugă-
ciunea unui judecător”, care 
poate fi o călăuză pentru ju-
decători: „Ajută-mă, Doamne, 
să fiu vrednic de această mi-
siune! Măreţia acestui oficiu 
să nu mă ispitească. Orgoliul 
sau mîndria să nu mă cuprin-
dă. Tentaţiile să nu mă atingă. 
Onorurile şi măririle deşarte 
să nu mă încurajeze”. 

- Cum reuşiţi să îmbinaţi 
atît de perfect cariera cu fa-
milia?

Să îmbini cariera cu fa-
milia nu e deloc uşor pentru 
o femeie, dar nici imposibil 
nu e. Respectul, susţinerea şi 
înţelegerea din partea celor 
dragi fac ca lucrurile să evo-
lueze mai bine, să te ridici 
cînd te simţi vulnerabil în 
faţa greutăţilor. Pe parcursul 
întregii activităţi, am îmbinat 
plăcerea de a munci cu greu-
tăţile profesiei de judecător şi 
cu căldura sufletească pe care 
m-am străduit să o dau fami-
liei. Această îmbinare pentru 
mine a fost, de la bun început, 
un mod de a fi, de a trăi emo-
ţiile unor momente plăcute, 
alteori, mai puţin plăcute, de 
a urma o cale în viaţă, în care 
senzaţiile neplăcute şi stre-
sul au fost urmate de căldura 
sufletească din sînul familiei, 
unde întotdeauna mă aşteptau 
copii şi soţul. 

- Ce părere aveţi despre 
femeile din societatea noas-
tră?

Femeile din societatea 
noastră sînt deştepte şi în-
ţelepte. Nu putem trece cu 
vederea nici frumuseţea lor. 
Ele sînt puternice, reuşind să 
îmbine perfect munca şi tre-
burile casnice, ele dau naştere 
şi educă copii, rezolvă proble-
mele ce apar în familie şi soci-
etate. Deşi multe femei dispun 
de calităţi morale şi profesio-
nale ireproşabile, puţine avem 
în politică şi în funcţii de con-
ducere. 

- Care este mesajul dum-
neavoastră  pentru femeile 
din Republica Moldova cu 
ocazia Zilei de 8 Martie? 

Cu prilejul sărbătorilor de 
primăvară, adresez femeilor 
din Republica Moldova cele 
mai calde urări de sănătate 
şi prosperitate. Să fie mereu 
apreciate, respectate şi iubi-
te, iar pacea şi înţelegerea să 
domine mereu în sufletele şi 
familiile lor. 

Lilia DUMINICA



Dreptul 3JOI, 8 martIe 2012Actual

Valentina CoPTIlEţ, 
doctor în drept, conferenţiar 

universitar, 
facultatea de drept, USM

Născută: 22  septembrie 1962
Locul naşterii: satul Caracuşenii Vechi, 

raionul Briceni, Republica Moldova
Studii: 
1970-1980 – Şcoala medie s. Caracuşenii Vechi, r-n Bri-

ceni
1980-1985 – Facultatea de istorie, USM
1996-1999 – Facultatea de drept, USM
1999-2000 – studii masterat
2000-2003 – studii doctorat
Limbi vorbite: română, rusă, engleză.
Titluri ştiinţifice: 
2003 - doctor în drept, specialitatea 12.00.01
2005 - conferenţiar universitar la Catedra Teoria şi istoria 

dreptului, USM
Interese ştiinţifice: Istoria statului şi dreptului
Ocupaţii şi publicaţii:

-  peste 40 de lucrări ştiinţifice, dintre care 1 monografie, 
1 manual,  2 materiale didactice, programe analitice, articole 
ştiinţifice

- a participat la mai multe conferinţe internaţionale ştiin-
ţifice

- membru al Seminarului de Profil
- secretar ştiinţific al Consiliului Știinţific pentru susţine-

rea tezelor de doctorat în drept
- membru al Consiliului Știinţific al Facultăţii de drept, 

USM şi al Comisiei de calificare
Experienţă profesională:
1985-1993, pedagog în Şcoala nr.28, or.Chişinău
1993-1995, pedagog în Colegiul de Telecomunicaţii
1996 - prezent, laborant superior, lector, conferenţiar uni-

versitar  la Facultatea de drept a USM
2004 - prezent, prodecanul Facultăţii de drept, USM
 Distincţii de stat şi decernări:
Titlul „Om Emerit”, 2010, Medalia „60 ani ai USM”,  Di-

ploma USM, Diploma Guvernului, 2009

Elena ARAMĂ, 
doctor habilitat în drept, 

profesor universitar, 
facultatea de drept, USM

Născută: 12 martie 1949
Locul naşterii: satul Oziornoe, raionul 

Ismail, regiunea Odesa, Ucraina
Studii:
1963-1967 – Şcoala pedagogică din Cahul
1968-1973 – Universitatea de Stat din  Moldova, Facul-

tatea de drept
1973-1976 – doctorat, Universitatea de Stat din Moscova, 

Facultatea de drept
Limbi vorbite: română, franceză, rusă, spaniolă
Titluri ştiinţifico-didactice: doctor  habilitat în drept, pro-

fesor universitar 
Ocupaţii şi publicaţii:

- 115 lucrări ştiinţifice, dintre care 4 monografii, 3 manu-
ale, 5 materiale didactice, programe analitice, articole ştiin-
ţifice

În ultimii 5 ani a publicat 2 monografii, un manual şi 14 
articole.

A participat la mai multe conferinţe internaţionale ştiin-
ţifice, este membru al Seminarului de Profil, şi preşedinte al 
Consiliului Ştiinţific pentru susţinerea tezelor de doctorat în 
drept.

De asemenea, este membru al Consiliului Ştiinţific al Fa-
cultăţii de drept, USM.

Experienţa profesională:
1967-1970, pedagog în Şcoala primară
1977 - pînă în prezent, lector, conferenţiar, profesor uni-

versitar  la Facultatea de drept a USM
1994-2010, şeful Catedrei Teoria statului şi dreptului, 

USM
Distincţii de stat şi decernări:
Pentru muncă conştiincioasă a fost decorată cu:

- Medalia „50 ani ai USM” în 1996, şi Diploma Guvernu-
lui în 2004 

- Titlul ,,Om Emerit”, 2006   
- Ordinul ,,Gloria Muncii”,  2010

Dintotdeauna, femeia s-a distins de celelalte creaţii ale Divinităţii prin trăsături, pre-
cum frumuseţea, bunătatea, gingăşia, sublimul. 

Despre femeile juriste se vehiculează adesea că au un caracter mai dur, această 
trăsătură fiind imprimată de apartenenţa la domeniul pe care şi l-au ales ca destin – 
justiţia. Cu toate acestea, viaţa demonstrează contrariul. Interacţionînd cu mai multe 

doamne din justiţia naţională, lesne te poţi convinge că fiecare dintre ele este în primul 
rînd Femeie – emotivă, bună la suflet şi sensibilă. Pe lîngă faptul că juristele sînt fiinţe 
iubitoare, bune familiste, mame, bunici, ele au şi o carieră de invidiat.

În cele ce urmează, vă prezentăm doar cîteva dintre personalităţile feminine care 
marchează sistemul justiţiei naţionale prin prestanţa lor ireproşabilă.   

FEMEI CARE AU PĂŞIT CU DREPTUl ÎN DoMENIUl DREPTUlUI

Eugenia CoJoCARI, 
doctor habilitat în drept, 

profesor universitar, 
facultatea de drept, USM

Născută: 12 mai 1951 
Locul naşterii: satul Năvîrneţ, raionul 

Făleşti, Republica Moldova
Studii: 

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept  - 
Academia de Ştiinţe a Moldovei -  doctorat - 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - 

(ULIM) - postdoctorat
Limbi vorbite: română, rusă, franceză
Titluri ştiinţifice şi didactice:

- 1986 -  doctor în drept – teza de doctorat la Institutul 
de Cercetări Ştiinţifice în domeniul legislaţiei la Moscova 
(Rusia)

- 2003 - doctor habilitat în drept – teza de doctor habilitat 
în drept la Universitatea de Stat din Moldova cu    tema            

,,Răspunderea juridică civilă în temeiul legislaţiei”
- conferenţiar universitar
- profesor universitar
Interese ştiinţifice:

- Interesul ştiinţific general: Drept civil: Dreptul afaceri-
lor, Răspunderea juridică

- Interesul ştiinţific special: Dreptul economic, notarial
Ocupaţii şi publicaţii:

- 2004-2012, şef de catedră, profesor universitar, Facul-
tatea de drept, USM (cursuri universitare predate: Dreptul 
economic, Dreptul economic sectoral, Răspunderea juridică 
în Dreptul economic: Drept civil, Drept notarial)

- 2002-2004, prorector pentru munca ştiinţifică, Institutul 
de Economie şi drept, Bălţi

1955-2002, conferenţiar universitar, Departamentul drept, 
ULIM

1979-1955, Institutul de Filozofie, Sociologie şi Drept al 
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, doctorand, la-
borant, colaborator ştiinţific, colaborator ştiinţific superior, 
şeful Secţiei stat şi drept

1991-1993, şeful Secţiei juridice a Primăriei mun. Chi-
şinău

1973-1979, laborantă, codificator, lector, Facultatea de 
drept, Universitatea de Stat din Moldova

avocat- 
membru al colegiilor de redacţie: revista ,,Avocatul Po-- 

porului”
135 de lucrări publicate, dintre care 120 de articole ştiin-- 

ţifice şi 25 de monografii
Participarea în proiecte de cercetare naţionale şi inter-

naţionale:
Internaţionale:

- expert  în proiectul Consiliului Europei ,,Expertul auto-
nom al puterii locale”, 2000

- expert în proiectul Codului civil   al USAID, SUA, 
2002

- expet în proiectul ,,MERCURI TEMPUS” al USM,  
2009-2011

Naţionale:
Academia de Ştiinţe a Moldovei - Tema proiectului in-

stituţional: „Republica Moldova în contextul geopolitic con-
temporan şi probleme actuale ale edificării statului de drept 
în Republica Moldova din perspectivele integrării europene”, 
tema subproiectului secţiei: „Dezvoltarea statului şi dreptu-
lui Republicii Moldova din perspectiva integrării europene”, 
compartimentul: „Problemele dreptului economic naţional 
în contextul legislaţiei europene”

Stagii profesionale peste hotare: 
Quebec, Canada
Distincţii de stat:

- Titlul ,,Om Emerit” al Republicii Moldova, 2009

Elena CoNSTANTINESCU, 
doctor în drept, 

conferenţiar universitar, USM
Născută: 01 august 1965
Locul naşterii: satul Ivanovca Nouă, ra-

ionul Cimişlia, Republica Moldova
Profesia: jurist
Titlu ştiinţifico-didactic: doctor în drept, 

specialitatea 12.00.03 – Drept civil, Drept 
procesual civil,  Dreptul familiei, Dreptul internaţional pri-
vat

- conferențiar universitar
Studii: 
1982 – Şcoala medie,  s. Gura-Galbenei, r-n Cimişlia
1984 – KTGH or. Kiev, Ucraina, Facultatea de drept
1991 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de 

drept
1995 – Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Insti-

tutul de Istorie, Filozofie şi Drept  (doctorat)
– Susţinerea publică a tezei de doctor în drept cu 1996 

tema: ,,Problemele dreptului succesoral în Republica Mol-
dova”

Activitate profesională:
1984-1985, consultant  la Biroul Notarial de Stat  nr.3 

mun. Chişinău
1985-1998, notar de stat  interimar  la Biroul Notarial de 

Stat nr.3 mun. Chişinău
1998 - prezent, notar privat mun. Chişinău
1996-2002, lector superior, Catedra Drept civil şi proce-

sual civil, Facultatea de drept, USM
2002-prezent, conferenţiar universitar, Catedra de Drept 

civil, Facultatea de drept, USM, 
1996-2006, lector superior, conferenţiar universitar, Ca-

tedra Drept privat, Academia de Studii  Europene
Activitate obştească:

- membru al Uniunii Notarilor din Moldova (1998-2000)              
- membru al Asociaţiei Femeilor de Carieră Juridică din 

Moldova (1999-prezent), vicepreşedinte 
- membru al  Federaţiei Internaţionale a Femeilor de Cari-

eră Juridică cu sediul la Lisabona, Portugalia (2000-prezent)           
- membru al Asociaţiei Notarilor din Moldova ,,NOTA”, 

membru al Consiliului (2001-prezent)            
- membru al Uniunii Juriştilor din Moldova (2001-pre-

zent)            

- membru al Consiliului de Administrare al Uniunii Juriş-
tilor din Moldova (2005-prezent)            

Activitate ştiinţifică:                                        
- autor (coautor) a peste 30 de publicaţii ştiinţifice şi di-

dactice 
Participarea la elaborarea şi expertiza actelor legisla-

tive:   
- elaborarea proiectului de modificare a Legii 1153-XIII 

din 11.04.1997, cu privire la notariat,  august-septembrie 
2001   

- elaborarea proiectului Legii 1453-XV din  08.11.2002, 
cu privire la notariat, ianuarie-mai 2001 

- expertiza proiectului Codului civil,  noiembrie - decem-
brie 200, ianuarie-martie 2002 

- expertiza proiectului Legii privind procedura notarială,  
iulie-august 2006

- elaborarea proiectului Legii notarilor,  august- prezent 
2011

- elaborarea programei UNDAF  pentru Republica Mol-
dova, 2013-2017

Stagieri:   
- mai-iunie 1997,  SUA, Louisville  Kentucky - proiectul 

,,Community  Connections”
- noiembrie  2000, Budapesta, Ungaria, - proiectul ,,Pro-

tecţia Drepturilor Omului” 
Foruri internaţionale:         
Federaţia Internaţională a Femeilor de Carieră juridică  
 - decembrie 1999, Paris, Franţa  
 - septembrie 2000, Toledo, Spania  
 - septembrie 2005, Lima,  Peru
 - septembrie 2006, Barcelona, Spania 
Asociaţia Femeilor de Carieră Juridică din România 

- noiembrie 2000, - Bucureşti, România 
Uniunea Juriştilor din Ucraina

- octombrie 2006, Kiev, Ucraina   
Distincţii de stat şi decernări:     
 - „Medalia de Aur”, Ministerul  Educaţiei şi Ştiinţei al 

RSSM, 1982  
- diplome, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, 

1999, 2001
- diplomă, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, 

2009     
medalie, Asociaţia „World Jurist Association”, 2005- 
titlul Onorific ,,Om Emerit”, 2011                       - 
 absolvent de succes, Liceul din s. Gura Galbenei, raio-- 

nul  Cimişlia, 2012
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Mariana GRAMA (TIMoTIN), 
doctor în drept, 

conferenţiar universitar, 
prodecan al Facultăţii de drept, 

USM   
Născută: 6 iunie 1974
Locul naşterii: satul Lăpuşna, raionul 

Hînceşti, Republica Moldova
Studii: 
1991-1996 – Universitatea de Stat din Moldova, Faculta-

tea de drept (calificarea obţinută: jurist)
1999-2000 – masterat, domeniul de formare: Drept pe-

nal
1997-2002 – doctorat, Universitatea de Stat din Moldo-

va

Elena BElEI, 
doctor în drept, 

conferenţiar universitar, 
USM

Născută: 07 iulie 1975
Studii: 
1997 - Universitatea de Stat din Mol-

dova, Facultatea de drept,  - licenţiată în 
drept

2002 - Facultatea de drept, USM – magistru în drept
2003 - Facultatea de drept, USM – doctor în drept
Limbi vorbite: română, engleză, franceză, rusă
Activitate profesională:
1997 - prezent, conferenţiar universitar, Catedra Drept 

procesual civil, Facultatea de drept, USM
1998 - prezent, avocat, Baroul Asociat de avocaţi „Facul-

tatea de drept”
2000-2002, expert, Centrul de Drept    Necomercial
2004-2006,  prodecan, Facultatea de drept, USM
2008- 2010, şef, Direcţia Tratate şi Integrare Europeană, 

Ministerul Justiţiei
2010 - prezent,  şef, Catedra Drept procesual civil, Facul-

tatea de drept, USM
Activitate obştească:

membru al Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei - 
(2006 - 2010)

membru al Colegiului de calificare a judecătorilor - 
(2007)

membru al juriului pentru Programul ,,Administraţie - 
Publică şi Bună Guvernare”, Fundaţia Soros Moldova (2007 

- 2009)
membru al  grupului de lucru privind reformarea proce-- 

durii civile (prezent)
Activitate ştiinţifică:                                        

autor: ,,Litigiile individuale de muncă generate de refu-- 
zul angajării în cîmpul muncii 

autor: ,,Aspecte practice ale încheierii contractului in-- 
dividual de muncă”, conferinţa corpului didactico-ştiinţifică: 

,,Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999”
autor: ,,Interferenţa integrităţii morale cu exercitarea - 

dreptului la muncă”
autor: ,,Repere internaţionale ale libertăţii dreptului la - 

muncă”
autor: ,,Exigenţa profesionalismului pe piaţa forţei de - 

muncă a Republicii Moldova”
autor: ,,Natura juridică a incompatibilităţilor în dreptul - 

muncii”
coautor: ,,Situaţii de drept  la procedura civilă”- 
autor: ,,Revizuirea hotărîrilor judecătoreşti civile pen-- 

tru cazul descoperirii unor înscrisuri probatoare noi  (lit. c) 
art. 449 CPC RM)”

autor: ,,Exigenţe faţă de hotărîrea judecătorească- 
Macinscaia Vera, Visternicean Dumitru, Belei Elena: - 

Seria Suporturi de curs, Institutul Naţional al Justiţiei. Car-
tea IV 

coautor: ,,Drept procesual civil, partea specială. Curs - 
universitar, Cap.I, III, IV”

autor: ,,Reformarea instituţiei revizuirii în contextul  - 
apărării drepturilor persoanelor care nu au fost atrase în pro-
ces”

Belei Elena, Coban Igor: ,,Asigurarea calităţii actului - 
de justiţie pe calea revizuirii actelor de dispoziţie judecăto-
reşti irevocabile”, Conferinţa internaţională: „Contribuţii la 
dezvoltarea doctrinară a dreptului”

Tatiana VÎZDoAGĂ, 
doctor în drept, conferenţiar 

universitar, USM
Născută: 16 august 1968
Locul naşterii:s. Tănătari, r-n Căușeni     
Profesia: avocat
Titlu ştiinţific: doctor în drept, speciali-

tatea 12.00.09 - proces penal, criminalisti-
că, teoria activităţii investigativ-operative

Studii:
1974-1985 – Şcoala medie de cultură generală Tănătari, 

Căuşeni
1987-1992 – Universitatea de Stat din Moldova, califica-

rea: jurist
1998-2002 – Universitatea de Stat din Moldova, califica-

rea: doctor în drept, specialitatea: proces penal, criminalisti-
că, teoria activităţii investigativ-operative

Limbi vorbite: română, rusă
Experiența  profesională:
1992 - prezent, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Stat din Moldova
1995 - 2009, conferenţiar universitar, Universitatea de 

Studii Europene din Moldova
2002 - prezent, avocat, Uniunea Avocaţilor, BAA ,,VI-

VAT-IUS”
2002 - prezent, director, Asociaţia Publică „Clinica Ju-

ridică”
Activitate obştească:

- secretarul Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul 
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (2007-

2008)
- membru al Seminarului Ştiinţific de Profil de pe lîngă
Academia de Ştiinţe din Moldova şi Universitatea de Stat 

din Moldova (2007-prezent)
- membru al Colegiului de Calificare şi Atestare a judecă-

torilor de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii (2007-
2009)

nologie a Universităţii de Stat din Moldova;
-  membru al Colegiului de Calificare de pe lîngă Consiliul 

Superior al Procurorilor
Limbi vorbite:   română, rusă, franceză
Activitatea ştiinţifico-didactică: 

- autor a circa 40 de publicaţii ştiinţifice şi metodico-di-
dactice (două monografii, un manual, articole ştiinţifice, pre-
zentări la conferinţe şi seminare naţionale şi internaţionale, 
lucrări metodico-didactice)

Sfera de interes ştiinţific: participaţia penală, responsabi-
litatea şi iresponsabilitatea în dreptul penal, formele de asis-
tenţă juridică internaţională în materie penală

Distincţii de stat şi decernări:
- Diplomă de gradul I nr.1802-0297 din 17.10.2009, con-

ferită de Guvernul Republicii Moldova

- vicepreşedintele Colegiului de Calificare şi Atestare a 
judecătorilor de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii 
(2010-prezent)

Activitate ştiinţifică:                                        
autor (coautor) a peste 40 de - lucrări ştiinţifice şi meto-

dico-didactice publicate 
Seminare, conferinţe, ateliere de lucru:  
2002 - Colocviul V anual al Clinicilor juridice, Varşovia, 

Polonia
2003 - Simpozionul regional al clinicilor juridice cu ge-

nericul „Avocatura judiciară şi etica profesională: probleme 
de predare”, Erevan, Armenia

2003 - Conferinţa Internaţională „Planificarea strategică 
a învăţămîntului clinic juridic şi dezvoltarea stabilă a clinici-
lor juridice în ţările CSI”, Moskova, Federaţia Rusă

2004 - Simpozionul regional cu genericul „Învăţămîntul 
clinic juridic”, Kiev, Ucraina; România

2005 – Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu 
genericul „Strategiile de fortificare a sistemului judiciar”, 
Chişinău

2009 – Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu 
genericul „Educaţie şi cercetare într-un stat bazat pe drept”, 
Chişinău

2010 – Conferinţa Internaţională Bienală / Ediţia a VIII-
a, Timişoara, România

2010 – Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică cu 
genericul „Tendinţele şi perspectivele dezvoltării dreptului 
în contextul globalizării”, Iaşi, România

Distincţii de stat şi decernări:     
- Diploma de onoare a USM, 2000

Diploma USM, 2006- 
Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova  - 

nr.698 din 28 octombrie 2004
Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul înt-- 

îi, 2009
Diploma de onoare a Consiliului Superior al Magistra-- 

turii din 10 februarie 2012

Violeta CoJoCARU, 
doctor habilitat în drept, 
conferenţiar universitar, 

facultatea de Drept, USM
Născută: 04   martie 1974
LocuL naşterii:oraşuL BăLţi 
Studii şi formare: 
1981- 1991 – Şcoala generală  ,, Mihai 

Eminescu”, Bălţi
1991- 1995 – Universitatea ,,Alexan-

dru Ioan Cuza”, Iaşi, România, licenţă în domeniul Ştiinţelor 
juridice 

2000 – Universitatea ,, Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Ro-
mânia, conferirea gradului ştiinţific de doctor în drept 

1998-2000 – Şcoala Naţională de Studii politice şi admi-
nistrative, Bucureşti, România  - studii academice postuni-
versitare (Ştiinţe politice)

2003 - conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferen-
ţiar universitar (docent)

2007- conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat 
(Drept privat)

2011- aleasă în funcţia de profesor universitar, USM.
 Limbi vorbite: română, rusă, franceză, engleză, spaniolă
Experienţa profesională:
1995 - 1996, lector-asistent, USM 
1996 - 1998, avocat, Biroul de avocaţi al Facultăţii de 

drept, USM
1995 - 2000, lector, Facultatea de drept, USM
2000 - 2003, lector superior, Facultatea de drept, USM
2002 - 2004, director-adjunct al Filierei Francofone 

,,Drept”
2004 - prezent, directorul Filierei Francofone ,,Drept”

2005 - prezent, șef, Catedra Drept internaţional şi Drept 
al relaţiilor economice externe, Facultatea de drept, USM 

Stagii de formare şi de perfecţionare:
Doamna Violeta Cojocaru a participat la 28 de stagii în 

Republica Moldova, România, Franţa, Olanda, Canada, Bul-
garia, Albania, Marea Britanie, Republica Kîrgzstan, Repu-
blica Macedonia etc. 

Pe plan internaţional reprezintă comunitatea ştiinţifică în 
cadrul organizaţiilor internaţionale.

Doamna Violeta Cojocaru a participat la 50 de conferinţe, 
seminare şi simpozioane naţionale şi internaţionale, desfăşu-
rate atît în Republica Moldova, cît şi peste hotarele ei. Este 
invitată în calitate de profesor pentru a ţine prelegeri la uni-
versităţi de prestigiu de peste hotare.

De asemenea, este autoarea a peste 68 de publicaţii şti-
inţifice. 

Proiecte naţionale şi internaţionale:
- Proiect ,,Tempus-Tacis”,  crearea unui master în dreptul 

şi gestiunea viţei de vie şi a vinului  2002-2006, în parteneri-
at cu Universitatea Bordeaux Montesquieu IV, Universitatea 
din Pamplona, USM, coordonator de proiect

- Proiectul „Reducerea Impactului Infecţiei HIV în Re-
publica Moldova”, finanţat de Fondul Global de Combatere 
HIV/SIDA, a Tuberculozei şi Malariei, Runda a 8-a, Institu-
tul pentru Drepturile Omului din Moldova, 2010-2014, con-
sultant.

- Proiectul „Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea 
Participării Publice”, componenta ,,Abilitarea juridică a co-
munităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti 
comunitari”, 2010-2012, autor şi formator.

Distincţii de stat şi decernări:
Diploma ,,Tînărul Savant al Anului 2007”, AŞM- 
Diploma de onoare a Parlamentului Republicii Moldo-- 

va, 2007.
Om Emerit, Decret din 17 oct- ombrie 2009

Grad ştiinţific: doctor în drept, specialitatea 12.00.08, 
drept penal (teza de doctor cu tema: ,,Participanţii la infrac-
ţiune şi particularităţile răspunderii lor”, susţinută pe data de 
31.01.2003, în Consiliul Ştiinţific Specializat - DH 12.93.51 
de pe lîngă Universitatea de Stat din  Moldova)

Titlu didactic: conferenţiar universitar, conferit la 27 iu-
nie 2006

Profesia şi funcţia în prezent:
prodecan al Facultăţii de drept, Universitatea de Stat - 

din Moldova
preşedintele Comisiei de Asigurare a Calităţii a Facultă-- 

ţii de drept,  Universitatea de Stat din Moldova;
responsabilă de studiile postuniversitare specializate de - 

masterat la Facultatea de drept a Universităţii de Stat din 
Moldova, evaluare curriculară şi stiinţifico-didactică

conferenţiar universitar la Catedra Drept penal şi crimi-- 

FEMEI CARE AU PĂŞIT CU DREPTUl ÎN DoMENIUl DREPTUlUI
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Diana RoTUNDU, 

procuror, şef adjunct, Secţia 
cooperare  internaţională 

şi integrare europeană, PG
Născută: 20 martie 1978
Locul naşterii: satul Prajila, raionul 

Floreşti, Republica Moldova
Profesia: procuror
Studii:
1992-1995 – Colegiul Republican de 

Informatică, Facultatea de drept 
– Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de 1-1999 

drept, licenţiată în  drept
2006-2007 – Universitatea Liberă Internaţională din Mol-

dova, master în drept
Experienţa profesională:
1999 - 2002, ajutor al procurorului, ajutor superior al pro-

curorului, Procuratura sect. Centru, mun. Chişinău
2002 - 2003, procuror, Direcţia urmărire penală, Secţia 

conducere a activităţii de urmărire penală a organelor procu-
raturii 

2003 - 2011, procuror, Secţia cooperare internaţională şi 
integrare europeană, Procuratura Generală 

2008 - procuror, şef adjunct, Secţia cooperare internaţio-
nală şi integrare europeană, Procuratura Generală

2011 - 2012, coordonator naţional al Proiectului „Susţine-
rea reformei Procuraturii şi consolidarea capacităţilor, în baza 
experienţei statelor baltice”, Misiunea OSCE în Moldova

2012 - prezent, procuror, şef adjunct, Secţia cooperare in-
ternaţională şi integrare europeană, Procuratura Generală

Seminare, conferinţe, ateliere de lucru:  
2003 - Atelier de lucru în cadrul Planului de acţiuni al Par-

teneriatului contra terorismului, combaterea finanţării teroris-
mului, Geneva, Elveţia

2004 - a 2-a Reuniune SEEPAG, Bucureşti, România; 
Proiectul UE/OIM: „Stabilirea Reţelei şi Instruirii comune a 
colaboratorilor organelor de drept, ONG şi OIM în combate-
rea traficului de fiinţe umane în cadrul statelor membre UE, 
a celor în accesiune şi a celor ce se află în vecinătatea UE”, 
Bruxelles, Belgia; a 3-a Reuniune SEEPAG, Belgrad, Serbia; 
a 11-a Reuniune a Grupului de lucru pe traficul de fiinţe uma-
ne, Centrul SECI, Poiana Braşov, România; a 4-a Reuniune 
SEEPAG, Belgrad, Serbia

2005 - Reuniunea Grupului de lucru SEEPAG, Atena, Gre-
cia

2006 - a 5-a Reuniune SEEPAG, Belgrad, Serbia; a 6-a 
Reuniune SEEPAG, activitatea membrilor SEEPAG în dome-
niul protecţiei martorilor şi legislaţie adecvată, Ljubljana, Slo-
venia; a 7-a Reuniune SEEPAG, Bucureşti, România

2007  - a 8-a Reuniune SEEPAG, Brdo, Slovenia; a 9-a Re-
uniune SEEPAG: „Finanţarea terorismului”, Istanbul, Turcia; 
a 10-a Reuniune SEEPAG: „Schimbul şi protecţia de informa-
ţii”, Bucureşti, România

2008 - Conferinţa UNODC asupra protecţiei victimelor 
în Europa de Sud-Est şi Caucaz, Atena Grecia; a 11-a Reu-
niune SEEPAG, Asistenţa Internaţională în Matreie, Istanbul, 
Turcia; a 12-a Reuniune SEEPAG, Durres, Albania; a 13-a 
Reuniune SEEPAG, Tirana, Albania; curs de pregătire „Cum 
să cooperăm cu Bruxelles-ul”, Institutul Olandez de Relaţii 
Internaţionale, Clingendael, Haga, Olanda

2009 - a 14-a Reuniune SEEPAG, Sarajevo, Bosnia şi 
Herţegovina; a 15-a Reuniune SEEPAG, Sarajevo, Bosnia şi 
Herţegovina

2010 - Conferinţa cu privire la combaterea traficului de 
fiinţe umane, Alexandria, Virginia, SUA; a 16-a Reuniune SE-
EPAG, Sofia, Bulgaria; a 15-a Conferinţă a Asociaţiei Interna-
ţionale a Procurorilor: „Depăşind frontierele”, Haga, Olanda; 
a 17-a Reuniune SEEAG, Sofia, Bulgaria; a 4-a Conferinţă 
anuală şi Adunarea generală a autorităţilor Anticorupţie (IA-
ACA) Macao, China

2011 - dezbateri publice asupra Reformei Procuraturii în 
Republica Moldova, Chişinău; vizită de studiu în Letonia şi 
Estonia (Tallin, Parnu, Riga, Jurmala); „Consolidarea Inde-
pendenţei şi eficienţei organelor Procuraturii în  Republica 
Moldova”, Chişinău

Raisa BAţURA, 
procuror în Procuratura de 

nivelul Curţii de Apel Bender
Născută: 19 octombrie 1955
Locul naşterii: oraşul Basarabeasca, 

Republica Moldova
Profesia: procuror
Studii: 

1972 - a absolvit Şcoala medie de cultură generală nr.1 
din or. Basarabeasca

1974 - 1978 - Facultatea de drept, Institutul de Drept din 
or. Harcov

Experienţa profesională:
1972, grefier, Judecătoria raionului Cimişlia
1978, procuror stagiar, Procuratura municipiului Bender, 

prin Ordinul Procurorului General al RSSM
1979, ajutor al Procurorului municipiului Bender
1993,  procuror-adjunct al procurorului municipiului 

Bender 
După formarea în Republica Moldova a Procuraturilor de 

Circumscripţie, a fost numită în funcția de procuror-adjunct 
al Procuraturii de Circumscripţie Bender, prin Ordinul Pro-
curorului General 

1999, procuror-adjunct al Judeţului Tighina, prin ordinul 
Procurorului General 

2004, procuror, şef al Serviciului reprezentare a învinui-
rii, Curtea de Apel Bender

2010 - prezent, procuror, Procuratura de nivelul Curţii de 
Apel Bender

Distincţii de stat şi decernări:
Titlul „Om Emerit”, 1996, prin Decretul Preşedintelui - 

Republicii Moldova 
Insigna de onoare „Eminent al Procuraturii”, prin Ordi-- 

nul Procurorului General, 2012

Elena NEAGA, 
procuror, 

adjunct al procurorului 
sect. Buiucani, mun. Chişinău

Născută:  23 noiembrie 1961
Locul naşterii: satul Scoreni, raionul 

Străşeni 
Studii: 

- 1981 -  a absolvit cu menţiune Şcoala pedagogică din or. 
Lipcani 

- 1987 - a absolvit cu menţiune Institutul Pedagogic de 
Stat ,,T. G. Şevcenco” din Tiraspol 

- 1999 -  a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, 
obţinînd titlul de licenţiat în drept

- 2001-2005 - a făcut studii postuniversitare în cadrul 
doctoratului la Catedra Drept civil a Universităţii de Stat 
din Moldova, avînd şi  5 publicaţii în Revista Naţională de 
Drept 

Experienţa profesională:
2001 - ajutor interimar al procurorului r-n Străşeni
2001 - anchetator al Procuraturii Străşeni
2002 - anchetator superior al Procuraturii Străşeni 
2003 - procuror în Procuratura Străşeni
2007 - procuror, adjunct interimar al procurorului r-n 

Străşeni
2008 - procuror, adjunct al procurorului r-n Străşeni 
2010 - graţie rezultatelor înalte în activitatea sa, prin Or-

dinul Procurorului General nr.1231-p din 15 decembrie a fost 
transferată în funcţia de procuror, adjunct al procurorului 
sect. Buiucani, mun. Chişinău 

Diplome şi decoraţii:
- Diploma de Onoare, prin  Ordinul Procurorului General 

nr. 384-p din 08.06.2005
 - Insigna de onoare ,,Eminent al Procuraturii”, prin Ordi-

nul Procurorului General nr.913-p din 23.09.2011 

 VAlENTINA BRADU, 
procuror al raionului 

Dubăsari        
Născută: 14 iulie 1964 
Locul naşterii: satul Rădenii Vechi, 

raionul Ungheni, Republica Moldova
Studii:

- Şcoala medie de cultură generală din 
satul natal

- Institutul  de Drept din or. Harcov,  Facultatea de procurori 
şi anchetatori, obţinînd  diploma de specialist în drept

Experienţa profesională:
La vîrsta de 22 de ani activează în Procuratura raionului 

Criuleni. Ca urmare, activează în calitate de procuror în procu-
ratură în decurs de 18 ani. În 2006 este numită în funcţia de pro-
curor adjunct al procurorului raionului Dubăsari, iar din septem-
brie 2008 exercită interimatul funcţiei de pocuror al raionului şi 
peste un an, prin Ordinul Procurorului General din 24.09.2009, 
este numită în funcţie, unde activează pînă în prezent. 

 În decursul exercitării atribuţiilor de serviciu, aproape 25 de 
ani, inclusiv şi în această zonă de securitate, unde se confruntă 
zi de zi cu diverse provocări ale separatiştilor, cu o deosebită în-
ţelepciune şi diplomaţie, reuşeşte a aplana conflictele apărute.      

 La fel,  a demonstrat calităţi profesionale avansate, ca un 
conducător iscusit, care întotdeauna manifestă principialitate şi 
exigenţă, dînd dovadă de profesionalism, iniţiativă, operativi-
tate şi responsabilitate. A reuşit să demonstreze, că Procuratura 
raionului Dubăsari, ca garant al protecţiei drepturilor omului în 
zona de securitate din transnistria, prelungeşte activitatea sa şi 
examinează un şir de sesizări, petiţii a locuitorilor din această 
regiune, cu deplasarea la faţa locului, întru audierea cetăţenilor, 
inclusiv şi în primăriile din aceste sate. 

V. Bradu, este competentă şi principială, reacţionează prompt 
şi obiectiv la încălcările de lege depistate, dispune operativ exa-
minarea materialelor, pătrunde în esenţa lor, corect şi la un nivel 
profesional înalt întocmeşte actele procesuale în conformitate 
cu legislaţia în vigoare. Are un comportament corect în relaţiile 
cu colegii, manifestă politeţe, întotdeauna receptivă, se bucură 
de stimă şi autoritate, avînd o conlucrare bună cu organele de 
drept din teritoriu. 

V. Bradu a demonstrat şi bune calităţi manageriale, asigu-
rînd subalternilor condiţii favorabile de muncă şi, în calitate de 
conducător este în stare să-i motiveze la rezolvarea tuturor sar-
cinilor puse în faţă.

Ea farmecă prin vastitatea cunoştinţelor şi intereselor, însă 
şi prin darul de a-şi susţine poziţia, de a  convinge în corectitu-
dinea ei prin tăria argumentelor, pe care le îmbracă în formă fără 
a da greş, permanent e luminată de fericirea muncii  utile, iar 
sclipirea privirii serveşte drept îndemn şi  întremare.

V. Bradu, este persoana care, promovînd  valorile consfinţite 
în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului înglobează, prin 
excelenţă tot ce se conţine în determinativul Onoare: integritate 
morală, probitate, corectitudine – calităţi care  îi asigură un sta-
tut distinct în societate. 

Pentru munca prodigioasă şi notorie întru apărarea drepturi-
lor şi libertăţilor cetăţenilor a fost decorată cu diverse menţiuni.

B ăncile vor fi obligate să informe-
ze clienţii în cazul modificării 
ratei dobînzii la credite sau de-

pozite, potrivit completărilor la Codul civil, 
propuse de Banca Naţională a Moldovei 
(BNM). Aceasta se stipulează în proiectul 
de lege prezentat spre discuţii publice de 
către BNM. 

,,Modificările şi completările propuse la 
Codul civil vor spori gradul de transparenţă 
în ceea ce priveşte stabilirea de către bănci 

a mărimii ratelor dobînzii la depozite şi cre-
dite”, se arată în nota informativă a băncii 
centrale la proiectul de lege. Potrivit aces-
teia, sporirea gradului de transparenţă ,,va 
crea premise pentru protejarea intereselor 
clienţilor băncilor, în special ale persoane-
lor fizice - consumatori”. 

Astfel, în cazul în care va fi stabilită o 
dobîndă flotantă atît la depozitele acceptate, 
cît şi la creditele acordate, se propune ca 
aceasta să fie raportată la indicii de refe-

rinţă, la care banca poate adăuga o anumită 
marjă fixă pe toată durata derulării contrac-
tului de depozit şi/sau de credit. 

Lista indicilor de referinţă va fi stabilită 
de Banca Naţională a Moldovei în funcţie 
de moneda depozitului şi/sau creditului, 
precizează BNM. 

Potrivit proiectului, băncile nu vor mai 
putea reduce ,,în mod unilateral mărimea 
dobînzii în cazul în care aceasta este flo-
tantă”. Cît priveşte mărimea dobînzii fixe, 

aceasta va putea fi modificată de către cre-
ditor în mod unilateral doar în cazurile pre-
văzute de lege sau de contract, cu condiţia 
respectării unui termen de preaviz de cel 
puţin 15 zile. Banca va fi obligată în acest 
caz să informeze în scris clientul în legătu-
ră cu orice modificare a ratei dobînzii. 

În cazul în care clientul nu este de acord 
cu noua rată a dobînzii, el trebuie să infor-
meze în scris banca, în termen de 15 zile, de 
la data primirii înştiinţării respective.

Băncile nu vor mai avea dreptul să schimbe rata dobînzii la credite şi depozite fără a informa clientul

Primăvara întîrzie. Pînă la 
sfîrşitul lunii martie vor fi 

temperaturi sub limitele normei 

Vremea va începe să dea semne de primăvară la sfîrşitul 
lunii martie. Pînă atunci, baba Dochia îşi va scutura cojoacele. 
Prognozele meteo arată că, temperaturile din această lună vor 
fi sub limitele normei.

În schimb, în aprilie şi mai, vom avea parte de vreme fru-
moasă.

,,În preajma zilei de 8 martie vom avea vreme destul de 
rece, noaptea vor fi temperaturi de pînă la -5 -10 grade, ziua va 
fi în jur de zero sau pînă la -5 şi doar către 10 martie tempera-
tura va creşte. Noaptea vom avea în jur de zero grade, iar ziua 
vor fi temperaturi pozitive. Cu adevărat primăvara va veni toc-
mai în a treia decadă a lunii curente, chiar după 23 martie”, a 
declarat directorul Serviciului Hidrometeo, Ilie Boian.
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MoDRÎNGĂ

Conform prevederilor ar-
ticolului 11 alineatul (1) din 
Legea cu privire la asigurarea 
egalităţii de şanse între bărbaţi 
şi femei, se consideră  discri-
minatorii următoarele acţiuni 
ale angajatorului:

a) plasarea anunţurilor de 
angajare cu cerinţe şi criterii 
ce presupun priorităţi pentru 
unul dintre sexe, cu excepţia 
anunţurilor speciale de anga-
jare a persoanelor de un anu-
mit sex la locurile de muncă în 
care, datorită naturii sau con-
diţiilor particulare de prestare 
a muncii prevăzute de lege, 
particularităţile de sex sînt de-
terminante;

b) refuzul neîntemeiat de 
angajare a persoanelor de un 
anumit sex;

c) stabilirea pentru anga-
jaţi, în funcţie de sex, a unui 
program de lucru mai favora-
bil, cu excepţia cazurilor sti-
pulate de legislaţie;

d) refuzul neîntemeiat de a 
admite, în cadrul programului 
de perfecţionare profesională, 
o persoană pe motiv de sex, 
modificarea ori rezilierea con-
tractului de muncă sau angaja-
rea pe acelaşi motiv;

e) aplicarea după criteriul 
de sex a unor condiţii diferite 
de remunerare pentru munci 
de valoare egală;

f) distribuirea diferenţiată, 
după criteriul de sex, a  sarci-
nilor de muncă avînd ca urma-

re atribuirea unui statut mai 
puţin favorabil;

g) crearea de impedimente 
ori condiţii adverse persoanei 
care a depus în organul com-
petent  plîngere împotriva 
discriminării după criteriul de 
sex;

h) solicitarea neîntemeia-
tă a informaţiei despre starea 
civilă a candidaţilor.

Potrivit alineatului (2) al 
aceluiaşi articol, se conside-
ră refuz neîntemeiat de an-
gajare, de perfecţionare, de 
promovare în serviciu a per-
soanelor de un anumit sex,  în 
pofida corespunderii lor cerin-
ţelor, sub pretextul:

a) necesităţii prezentă-
rii  unor documente suplimen-
tare care nu sînt specificate în 
avizul ofertei;

b) necorespunderii  unor 
criterii elaborate la moment;

c) existenţei unor obligaţii 
familiale;

d) necorespunderii unor alte 
condiţii ce nu au nimic comun 
cu profesionalismul necesar în-
deplinirii muncii solicitate, cu 
excepţia anunţurilor speciale 
de angajare a persoanelor de 
un anumit sex la locurile de 
muncă în care, datorită naturii 
sau condiţiilor particulare de 
prestare a muncii prevăzute 
de lege, particularităţile de sex 
sînt determinante;

e) unor alte condiţii avînd 
consecinţe similare.   

Educaţie juridică

? care sînt cazurile prevăzute de lege considerate 
drept discriminare pe criterii de gen în cadrul rela-
ţiilor de muncă?

Maria Udrea,
mun. chişinău 

citaţii în judecată
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-

rea obligatorie a reprezentantului ÎI „Cucoş Maria Comerţ” şi 
cet. Iurciac Maria Al., pentru data de 12 martie 2012, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 221) în 
calitate de pîrîţi, unde va avea loc examinarea cauzei civile a SA 
,,Intermediar” privind declararea nulităţii contractului.

Judecător A. Us
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Prezent Desig”, pentru 
data de 19 martie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît, unde va avea 
loc examinarea cauzei civile a SRL ,,Tuna Plastic” privind anu-
larea actului juridic.

Judecător I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SC „Sonata Grup” SRL, pentru data de 28 
martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de ÎCS ,,Tegola Roofing” SRL.

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

Judecător  A. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului         
„Elitor Plus” SRL, pentru data de 30 martie 2012, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît în cauza civilă: ÎCS ,,Tegola Roofing” SRL c/c 
„ Elitor Plus” SRL.

Judecător  V. orîndaş 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului ÎI „Dudii”, cu ultimul sediu: mun. Bălţi, str. Cerepa-
nov nr. 18, în calitate de pîrît, pentru data de 29 martie 2012, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) unde va 
avea loc examinarea cauzei economice la cererea depusă de SA 
„Mitra Grup” privind încasarea datoriei.

Judecător Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Comedia Media”, cu ultimul sediu: mun. 
Chişinău, str. Burebista nr. 120, în calitate de pîrît, pentru data 
de 4 aprilie 2012, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 55) unde va avea loc examinarea cauzei economice la 
cererea depusă de SRL „Hendrix Bail” privind încasarea sumei.

Judecător Maria Avornic

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-

zentantului SRL „Alpitacom”, cu ultimul sediu: mun. Chişinău, 
bdul. Dacia nr. 44, în calitate de pîrît, pentru data de 4 aprilie 
2012, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
55) unde va avea loc examinarea cauzei economice la cererea 
depusă de SRL „Hendrix Bail” privind încasarea sumei.

Judecător Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gherman Oleg, pentru data de 10 aprilie 2012, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea lui Galuşca Anatolie pri-
vind repararea prejudiciului material.

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. 
Spanceac Tudor, pentru data de 10 aprilie 2012, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea lui Galuşca Anatolie pri-
vind repararea prejudiciului material.

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 repre-
zentantului SRL „Ariagro Grup”, pentru data de 30 aprilie 2012, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei la acţiunea 
SRL „Agroleon Consulting” privind încasarea datoriei.

Judecător liubovi Brînza
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Fana Ion, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Vasile Lupu nr. 59, 
apt. 144, pentru data de 21 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 606) în calitate de pîrît, unde 
va avea loc examinarea cauzei civile intentată de Fana Maria 
privind desfacerea căsătoriei. 

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

Judecător                          Ghenadie Plămădeală
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Grapila Ion Gheor-
ghe, (a.n. 16.10.1981), pentru data de 28 martie 2012, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calita-
te de pîrît în cauza civilă nr. 2-1962/2012, intentată de ÎM SIA 
„Moldasig” SRL privind încasarea datoriei. 

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

Judecător Elena Cojocari 

Legea privind liberta-
tea de conştiinţă, de 
gîndire şi de religie 

conţine reglementări referi-
toare la patrimoniul cultelor 
religioase şi a părţilor lor 
componente. Conform pre-
vederilor acestei legi fiecare 
cult religios şi fiecare din 
părţile lui componente poate 
deţine, folosi şi dispune liber 
de un patrimoniu distinct. 
Dreptul de proprietate al cul-
telor religioase, al părţilor lor 
componente, al instituţiilor şi 
întreprinderilor create de ele 
este exercitat în conformitate 
cu legislaţia naţională 
şi cu normele interna-
ţionale acceptate de 
Republica Moldova. 
În proprietatea culte-
lor religioase, a păr-
ţilor lor componente, 
a instituţiilor şi în-
treprinderilor create 
de ele pot să se afle 
clădiri, construcţii, 
terenuri, mijloace de 
transport, utilaje, edi-
turi, tipografii, posturi 
de radio şi televiziu-
ne, publicaţii, obiecte 
de cult, obiective de 
producţie, de menire 
socială şi de binefacere, mij-
loace financiare şi alte bunuri 
materiale necesare pentru asi-
gurarea activităţii lor. Cultele 
religioase şi părţile lor com-
ponente pot avea în proprieta-
te orice obiecte de proprietate 
intelectuală conform legisla-
ţiei naţionale şi tratatelor in-
ternaţionale la care Republica 

Patrimoniul cultelor religioase şi a părţilor 
lor componente

Moldova este parte. Cultele 
religioase şi părţile lor com-
ponente pot avea în calitate de 
simboluri proprii steme istori-
ce, drapele, fanioane, semne 
heraldice etc., care se vor în-
registra oficial, în modul stabi-
lit pentru înregistrarea cultului 
religios sau a părţii lui com-
ponente. Cultele religioase, 
părţile lor componente, insti-
tuţiile şi întreprinderile create 
de ele au dreptul exclusiv de 
proprietate asupra bunurilor 
procurate sau create de ele 
din contul mijloacelor proprii, 
al donaţiilor cetăţenilor, aso-

ciaţiilor obşteşti, primite de 
la stat sau dobîndite pe alte 
căi ce nu contravin legislaţiei. 
Dreptul de proprietate presu-
pune, pentru fiecare subiect 
vizat, dreptul de a poseda, de 
a dispune şi de a folosi liber 
bunurile create sau dobîndite 
legal.

Cultele religioase, părţile 

lor componente, instituţiile şi 
întreprinderile create de ele 
au dreptul să-şi revendice bu-
nurile lor dintr-o posesiune ne-
legitimă. Republica Moldova 
apără drepturile de proprietate 
ale tuturor cultelor religioase, 
ale părţilor lor componente, 
ale instituţiilor şi întreprinde-
rilor create de ele atît asupra 
bunurilor din ţară, cît şi de 
peste hotare.  Apărarea drep-
tului de proprietate al cultelor 
religioase, al părţilor lor com-
ponente, al instituţiilor şi în-
treprinderilor create de ele se 
înfăptuieşte în instanţele ju-

decătoreşti con-
form legislaţiei.

Mijloacele 
financiare ale 
cultelor religioa-
se şi ale părţilor 
lor componente 
se formează din 
contribuţiile be-
nevole financiare 
şi de altă natură 
ale credincioşi-
lor şi organizaţi-
ilor, din venitu-
rile provenite în 
urma activităţii 
religioase, din 
comercializarea 

obiectelor de cult, din acti-
vitatea de întreprinzător, din 
moşteniri, din donaţiile per-
soanelor fizice şi juridice din 
Republica Moldova şi din 
străinătate, precum şi din alte 
surse neinterzise de lege.

Cultele religioase şi păr-
ţile lor componente pot avea 
în proprietate sau în folosinţă 

terenuri în conformitate cu le-
gislaţia în vigoare.

Statul promovează faţă de 
cultele religioase o politică 
fiscală preferenţială.  Părţi-
le componente ale cultelor 
religioase cărora le aparţin 
lăcaşurile de cult, precum 
şi terenurile pe care acestea 
sînt construite, sînt scutite de 
impozitele pe bunurile imo-
biliare şi funciare conform 
prevederilor Codului fiscal.  
În relaţiile cu cultele religioa-
se, autorităţile publice nu vor 
acorda preferinţă nici unuia 
dintre ele.

Lăcaşurile de cult, obiec-
tele de artă şi alte valori 
aflate în proprietatea sau 
folosinţa cultelor religioase 
şi părţilor lor componente şi 
recunoscute ca monumente 
de istorie sau cultură vor fi 
întreţinute şi folosite în con-
formitate cu statutul acestor 
valori, cu legislaţia privind 
ocrotirea monumentelor. 
Obligaţiile comune ale sta-
tului şi ale cultelor religioase 
şi părţilor lor componente 
pentru păstrarea, întreţi-
nerea şi folosirea valorilor 
menţionate  pot fi stabilite în 
acordurile sau convenţiile de 
cooperare dintre stat şi cul-
tele religioase sau părţile lor 
componente. Bunurile culte-
lor religioase sau ale părţilor 
lor componente aflate în 
străinătate, precum şi intere-
sele religioase ale cetăţenilor 
Republicii Moldova în străi-
nătate, fac obiectul unor con-
venţii internaţionale.

ANUNţ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la Pro-

curatură şi al Regulamentului privind modul de promovare în 
serviciu a procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor a 
anunţat la şedinţa din 06.03.2012 (Hotărîrea nr.12-68/12) con-
curs:

pentru ocuparea funcţiilor vacante de:  I. 
procuror în Procuratura CA Bălţi - (2),- 
procuror în Procuratura CA Cahul - (3),- 
procuror în Procuratura mun.Bălţi - (1),- 
procuror în Procuratura mun.Bender - (1),- 
procuror în Procuratura mun.Comrat - (1),- 
procuror în Procuratura r-n Anenii Noi - (1),- 
procuror în Procuratura r-n Criuleni - (1),- 
procuror în Procuratura r-n Leova - (1),- 
procuror în Procuratura r-n Nisporeni - (1),- 
procuror în Procuratura r-n Ştefan-Vodă - (1),- 
procuror în Procuratura r-n Şoldăneşti - (1),- 
procuror în Procuratura r-n Cahul - (1).- 
 II. pentru  promovarea în funcţia de:

procuror în Secţia asistenţă juridică internaţională şi inte-- 
grare europeană - (1) PG,

procuror în Secţia control al urmăririi penale - (2) PG,- 
procuror în Secţia judiciar-civilă şi contencios adminis-- 

trativ - (1) PG,
procuror în Secţia analiză şi implementare CEDO - (1) - 

PG,
procuror în Secţia investigaţii financiar-economice - (1) - 

PG,
procuror în Secţia securitate internă - (1) PG.- 

 Pentru candidaţii care întrunesc condiţiile art.36 alin.III. 
(3) din Legea cu privire la Procuratură se anunţă concurs pen-
tru ocuparea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procuro-
rului sect. Botanica, mun. Chişinău şi procuror, şef al Secţiei 
exercitare şi conducere a urmăririi penale în Procuratura UTA 
Găgăuzia .

Termen   de   aplicare   – 06.04.2012.   
Cererile de participare la concurs se depun la secretariatul 

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

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64
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Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tîrşu Alexandr, pentru data de 7 mai 2012, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 606) în calitate de pîrît în 
cauza civilă: SA „Donaris Group” către BNAA, Tîrşu Alexandr 
privind restituirea despăgubirilor de asigurare. 

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

Judecător                     Ghenadie Plămădeală
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Siminel Victor, cu 
ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. Constructori-
lor nr. 74/4, apt. 2, pentru data de 11 aprilie 2012, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Nani Elena împotriva lui Siminel 
Victor, Pretura Rîşcani mun. Chişinău privind recunoaşterea ca 
membru de familie.

Judecător Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Tagacov Artur, do-
miciliat: mun. Chişinău, bdul Moscova nr. 15/1, apt. 107, pentru 
data de 25 aprilie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
CIA „Asito” privind încasarea prejudiciului material.

Judecător Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rozmanova Tati-
ana, cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str-la Studenţilor nr. 
3/6, apt. 34, pentru data de 14 mai 2012, ora 14.30, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de CCL-213 privind încasarea datoriei.

 Judecător Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rusanovschi Nico-
lae, pentru data de 17 mai 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Morozov Pavel privind instituirea servitutei asupra bunului 
imobil comun.

Judecător Iurie Potînga 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lifşiţ Tatiana, pentru data de 18 mai 2012, ora 8.45, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Lifşiţ Arcadii privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Veronica Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Miron Vitalie, pen-
tru data de 25 mai 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
ÎM „Direcţia Gospodăriei Locativ Comunală Stăuceni” împo-
triva lui Miron Vitalie, intervenient accesoriu SA „Termocom” 
privind încasarea datoriei.

Judecător Iurie Potînga 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC „Star&Stil” SRL, pentru data de 26 martie 
2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL „Ştevi-
prod” privind încasarea datoriei.

Judecător Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cojocari Grigore, în calitate de pîrît, pentru data de 27 martie 
2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir.12) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
cet. Cojocari Viorica privind recunoaşterea dreptului pierdut la 
spaţiul locativ şi retragerea vizei de reşedinţă.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Karaman Boris, în calitate de pîrît, pentru data de 29 martie 
2012, ora 12.20, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir.12) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. 
Cula Oxana privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Afizov Bakhytiar şi Orhan Yurdakul, pentru data de 2 aprilie 
2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 
9) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Lo-
patenco Svetlana privind declararea nulă a procesului-verbal.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Drambulca Oleg, în calitate de pîrît, pentru data de 9 aprilie 
2012, ora 12.15, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir.12) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
APLP 51/173 privind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Kobîlean Oleg, în calitate de pîrît, pentru data de 9 aprilie 2012, 
ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir.12) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea APLP 
51/173 către Drambulca Oleg privind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila

citaţii în judecată www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

reprezentantului SC „ALPITACOM” SRL, în calitate de pîrît, 
pentru data de 10 aprilie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 8) unde va avea loc examinarea cau-
zei civile la acţiunea „Bissvit” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Raeţcaia Natalia, 
pentru data de 19 aprilie 2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la cererea ÎMGFL-6 privind încasarea datoriei.

Judecător Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Duostar”, pentru data de 5 aprilie 2012, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate de pîrît, 
unde va avea loc examinarea cauzei la cererea SRL „Intersign 
Plus” privind încasarea datoriei.

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

Judecător Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rotari Natalia, 
pentru data de 21 martie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 308) în calitate de intervenient 
accesoriu în cauza civilă intentată de: Mocriţcaia Svetlana, Ro-
tari Victor şi Belughin Igor către Stepanov Liudmila, Stepanov 
Elena şi în calitate de copîrît Rotari Natalia în cauza civilă inten-
tată de Stepanov Liudmila şi Stepanov Elena către: Mocriţcaia 
Svetlana, Rotari Victor şi Belughin Igor privind declararea drep-
tului nedemn şi încasarea datoriei.

Judecător oxana Robu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Simion Ludmila, 
a.n. 29.07.1974, pentru data de 6 aprilie 2012, ora 11.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 308) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de APLP-54/219 privind înca-
sarea datoriei.

Judecător S. Daguţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Guţu Mihail Ion, pentru data 
de 19 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Guţu Nina privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător V. Negruţa
www

Judecătoria Ungheni solicită prezentarea cet. Pancu Gabriel, 
domiciliat: or. Ungheni, str. 31 August 1989, nr. 1, pentru data de 
20 martie 2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (Ungheni, str. 
Naţională nr. 21, bir.4) unde va avea loc examinarea cauzei civi-
le intentată de SA „Moldcargo” privind încasarea prejudiciului 
cauzat în urma accidentului rutier.

Judecător Mihail Moraru
www

Judecătoria Călăraşi solicită prezentarea cet. Ciorap Nicolae, 
cu ultimul domiciliu cunoscut: satul Frumoasa, Călăraşi, pentru 
data de 21 martie 2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată (Că-
lăraşi, str. Alexamdru cel Bun nr. 153, bir.3) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de reclamanta Ciorap Tatiana privind 
încasarea datoriei.

Judecător Marcel Juganari
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Gori Andrei, pentru data de 
22 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Va-
sile Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
reclamanta Gori Ludmila privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător V. Negruţa
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Cociu Valen-
tin, cu ultimul domiciliu: or. Nisporeni, str. Industrială nr. 7, apt. 
22, pentru data de 23 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, sala nr. 2, et. 2) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-169/2012 intentată de SIA „Moldasig” 
SRL privind restituirea daunei.

Judecător M. Ulinici
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Dragan Boris, 
domiciliat: or. Nisporeni, str. Livezilor nr. 2, apt. 2, pentru data 
de 26 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Nisporeni, 
str. Ion Vodă nr. 5, bir. 6) în calitate de reclamat în cauza civilă 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Diana Cristian
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea reprezentantului RVR „Prod-
com” SRL, cu sediul: mun. Chişinău, str. Grenoble nr. 159 „A”, 
pentru data de 26 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza ci-
vilă intentată de SRL „Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei de 
3412,05 lei.

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

Judecător V. Negruţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Baltaga Iurie, cu ultimul domiciliu: or. 
Orhei, str. Izvoraş nr. 21, apt. 4, pentru data de 28 martie 2012, 
ora 11.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135, 
et. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Nareico 
Oleg privind ăncasarea datoriei.

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

Judecător Viorelia Varaniţă

www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 

solicită prezentarea cet. Miroşnicenco Irina Vasile, cu ultimul 
domiciliu: or. Orhei, str. Iakir nr. 3, apt. 30, pentru data de 29 
martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
„Orhei-Gaz” privind neexecutarea obligaţiilor.

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

Judecător                                Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Dolghier Mihai, cu ultimul domiciliu: 
or. Orhei, str. Victoriei nr.12, pentru data de 29 martie 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Dolghier Elena pri-
vind pierderea dreptului la spaţiul locativ.

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

Judecător                                Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Bejenari Dumi-
tru, născut la 15 noiembrie 1975, cu ultimul domiciliu: satul Ho-
gineşti, Călăraşi sau (mun. Chişinău, str. Tighina nr. 6), pentru 
data de 30 martie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, 
str. 1 Mai nr. 14, bir. 10) în calitate de pîrît unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de Bejenari Ludmila privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  oleg Ciumaş 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Bejenari Dumi-
tru, născut la 15 noiembrie 1975, cu ultimul domiciliu: satul Ho-
gineşti, Călăraşi sau (mun. Chişinău, str. Tighina nr. 6), pentru 
data de 30 martie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, 
str. 1 Mai nr. 14, bir. 10) în calitate de pîrît unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de Bejenari Ludmila privind 
încasarea pensiei de întreţinere a unui copil comun, în mărime 
de ¼ din toate veniturile.

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

Judecător  oleg Ciumaş 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Doagă Valeriu, cu ultimul domiciliu: sa-
tul Vîprova, Orhei, pentru data de 30 martie 2012, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Doagă Georgeta privind des-
facerea căsătoriei.

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

Judecător S. Procopciuc
www

Judecătoria Glodeni solicită prezentarea cet-lor: Banari Doi-
na Vasile şi Banari Alina Oleg, domiciliaţi: str. Ip. Soroceanu nr. 
73/3, apt. 16, mun.Chişinău, pentru data de 4 aprilie 2012, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (Glodeni, str. Ştefan cel Mare nr. 7, 
bir. 2) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de reclaman-
ta Oroşanu Parascovia Alexei privind recunoaşterea calităţii de 
moştenitor rezervat, anularea certificatului de moştenitor testa-
mentar şi atribuirea bunurilor succesorale.

Judecător Tamara Boubătrîn
 

ANUNţ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, deţinînd do-

sarele de executare nr-le: 056-120r-121r-122r/2012, citează 
pentru data de 13 martie 2012, ora 10.00 debitorul Garmacean 
Serghei, a.n.– 09.02.1959, c/p – 0952512893778, domiciliat: 
mun. Chişinău, Şos. Munceşti nr. 176, apt. 99, pentru a face cu-
noştinţă cu: materialele de evaluare a imobilului cu nr. cadas-
tral – 0100108.112.01.099 şi procesul-verbal de sechestru din 
23.02.2012.

Executor judecătoresc Anatolie Bănărescu 
 

ANUNţ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, deţinînd do-

sarele de executare nr-le: 056-3r-4r-229/2012, citează pentru 
data de 15 martie 2012, ora 10.00 debitorul Grecu Valeriu, a.n. 
14.09.1961, domiciliat: mun. Chişinău, str. N. Zelinski nr. 37, 
apt. 5, pentru a face cunoştinţă cu materialele dosarelor de exe-
cutare.

Concomitent, se înştiinţează debitorul Grecu Valeriu, despre 
faptul că pe data de 15 martie 2012, ora 11.00, este obligat să 
asigure accesul executorului judecătoresc Anatolie Bănărescu şi 
a specialistului, întru sechestrarea şi evaluarea bunului imobil, 
situat în mun. Chişinău, str. N. Zelinski nr. 37, apt. 5, ce-i apar-
ţin cu drept de proprietate, în confarmitate cu art.44, 117 CE al 
RM.

Executor judecătoresc Anatolie Bănărescu 
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Ciumac 
Roman, pentru data de 8 mai 2012, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile nr. 2a-10/12 la cererea SA „MAIB 
Leasing” către: Căruntu Pavel, Ciumac Roman privind înca-
sarea datoriei.

Judecător   Domnica Manole
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Ţurcan Irina, 
Bogodeşenco Maxim, Logozinskaia Natalia, pentru data de 22 
martie 2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea SA 
„MAIB Leasing” privind anularea contractului.

Judecător    S.Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bogodeşenco 
Maxim, în calitate de pîrît, pentru data de 18 aprilie 2012, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 
17) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SA 
„MAIB Leasing” privind încasarea datoriei.

Judecător    Maria ţurcan



Dreptul8 JOI, 8 martIe 2012

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re: Violeta Cojocaru, doctor habilitat în drept, 
conferenţiar universitar, Facultatea de drept, 
USM; Natalia Chibac, magistru în drept, 
lector universitar, Facultatea de drept, USM; 
Natalia Simciuc; judecător, Buiucani; Elena 
Cojocari, judecător, Buiucani; Ana Carasec, 
procuror, şef adjunct-interimar, secţie, Pro-
curatura Generală;  Andrei Guţu, judecător, 
Sîngerei; Vasile Gheţu, judecător, Edineţ; 
Ion Dandara, judecător, Sîngerei; Ghenadie 
Mîţu, judecător, Soroca; Valeriu Pădurari, 
judecător, Bălţi; Ion Guţu, judecător, Făleşti; 
Viorel Puşcaş, judecător, Bălţi.  

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pen-
tru noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de 
sănătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, 
abnegaţia, responsabilitatea cu care vă înde-
pliniţi obligaţiile, astfel încît doar Dreptatea şi 
Adevărul să triumfe.

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, 
doar de împliniri şi realizări care să vă între-
gească deplin fericirea.

la mulţi ani!

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
revista Naţională  de Drept

D acă tot am început cu 
listele de sărbători, 

să continuăm şi cu Ziua Ma-
mei. Să nu uităm că 8 Martie 
este totodată şi Ziua Femeii, 
deci să nu vă folosiţi de scu-
ză că iubita voastră 
nu e şi mamă, da?!

Şi deoarece 
criza încă n-a 
trecut, din păca-
te, iată cîteva idei 
care vouă, bărba-
ţilor, vi s-ar putea 
părea prea banale 
de pus în practică, 
dar pentru femei 
veţi vedea că vor 
fi adevărată mană 
cerească.

1. Prima şi 
totodată cea mai 
importantă – n-o 
lăsa să gătească! 
Măcar azi, mer-
geţi şi mîncaţi la 
un restaurant sau 
dacă n-aveţi bani 
pentru o seară în 
oraş, atunci pregă-
tiţi-i voi ceva acasă, 
chiar dacă e numai 
o pizza congelată 
pe care o băgaţi la 
cuptor. Ideea e să 
nu calce ea în bu-
cătărie, măcar de 
ziua ei!

2. A doua idee 
ţine tot de bucătărie – vasele. 
De fapt, tot ce ţine de spălat, 
călcat, curăţenie; fie că pre-
luaţi voi aceste sarcini, fie 
le amînaţi pe altă zi, dar azi 
sînt interzise pentru iubita, 
soţia sau mama voastră.

3. Surprindeţi-o cu un 
bilet la cinema, teatru, ex-
poziţie, concert sau orice vă 
mai trece prin cap, atîta timp 
cît surpriza include o ieşire 
în oraş.

4. Îmbrăcaţi-vă gros şi 
mergeţi în pădurea de la 

marginea oraşului la cules  
ghiocei. Iată un lucru pe care 
mai mult ca sigur că nu l-a 
făcut din copilărie sau poate 
niciodată. O va încînta ieşi-
rea în aer liber şi, totodată, 

timpul petrecut împreună, 
doar voi doi.

5. Cumpăraţi o tăbliţă de 
plută şi realizaţi un colaj din 
pozele voastre mai noi şi mai 
vechi; tăbliţa poate fi mai 
mare sau mai mică, depinde 
cîte poze vreţi să ,,sacrifi-
caţi”. Începeţi cu colţurile 
şi suprapuneţi pozele, astfel 
încît să se vadă, din unele 
mai mult, din altele mai pu-
ţin. Lipiţi-le în aşa fel încît să 
nu se vadă deloc pluta. La 
sfîrşit scrieţi pe rama tăbliţei 

data şi ambalaţi-o frumos.
6. Oferiţi-i o şedinţă de 

răsfăţ, pe care o plătiţi voi în 
prealabil, evident. Nu trebu-
ie să fie neapărat o zi întreagă 
la un centru spa, însă poate 

fi o oră la coafor, la cosme-
tică, la manichiură, la masaj 
etc. Oricum, ceva ce ştiţi 
că-i place şi la care n-a avut 
de mult timp (sau bani) să 
meargă.

7. Platiţi un curier să-i 
ducă din oră în oră cîte un 
trandafir, oriunde s-ar afla; 
de dimineaţă pînă seara, indi-
ferent că o va surprinde acasă, 
la birou în timpul unei şedin-
ţe, la alimentara de la colţul 
blocului cînd cumpără pîine 
etc. Va fi mult mai  efectiv  

decît dacă aţi aduna toate 
acele flori într-un simplu 
buchet. Sau, mai simplu şi 
mai ieftin, dar nu cu acelaşi 
efect, trimiteţi-i voi cîte  un 
sms din oră în oră cu cîte un 

motiv pentru care 
o iubiţi.

8. Ultima idee 
este cea mai spec-
taculoasă, dar şi 
cea mai scumpă 
din toate – uraţi-i 
clasicul ,,La mulţi 
ani” în mod public. 
Aici intervine şi 
imaginaţia voastră: 
fie că va citi aceste 
cuvinte pe un pa-
nou publicitar în 
drum spre serviciu, 
fie că le va auzi la 
radio cînd ascultă 
emisiunea prefera-
tă, fie le va citi în 
paginile revistei 
care o cumpără 
lună de lună, fie o 
va opri un poliţist 
pentru a-i înmîna 
o amendă (pe care 
scrie, evident, ,,La 
mulţi ani”… !). 
După cum a fost 
menţionat anterior, 
în această situaţie, 
imaginaţia voastră 
are rolul cel mai 
important. Iar dacă 

nu aveţi timp să-i faceţi o ast-
fel de surpriză, consolaţi-vă 
cu gîndul că veţi şti anul vii-
tor ce să faceţi şi vă veţi putea 
pregăti din timp. Sau, de ce 
nu, la alte ocazii: ziua ei de 
naştere, aniversarea nunţii 
sau a logodnei etc.

Nu uitaţi: toate lucrurile 
făcute cu inima curată sînt 
gesturi de iubire.

Urăm tuturor femeilor 
,,La mulţi ani!” şi numai bu-
curii alături de cei dragi ini-
mii!

Există studii de specialitate care scot în evidenţă diferenţe-
le dintre sexe, în vreme ce alte studii încearcă să le elimine. În 
continuare vă vom prezenta patru dintre cele mai importante 
mituri legate de femei, încercînd împreună să separăm ficţiu-
nea de realitate.

1. Femeile nu se pricep la matematică.
Adevărul: în cadrul unui studiu susţinut la Colegiul ame-

rican ,,Lafayette”, trei grupuri eterogene formate din bărbaţi 
şi femei au fost chestionate cu întrebări similare înainte de a 
li se cere să facă un test de matematică. Femeile care au fost 
întrebate cu privire la realizările lor profesionale şi activita-
tea academică din cadrul colegiului, au obţinut rezultate mai 
bune la testul de calcul decît cele care au primit întrebarea 
banală legată de felul apartamentului din cămin în care locu-
iesc. Concluzia cercetătorilor este că, în funcţie de situaţie, pot 
exista întrebări sau afirmaţii aparent inocente care să activeze 
stereotipurile sociale la femei şi bărbaţi, afectînd astfel activi-
tatea cognitivă individuală. Altminteri, rezultatele sînt similare 
ambelor sexe, mitul femeii care nu se pricepe la matematică 
fiind astfel combătut din start.

2. Femeile nu sînt buni şoferi.
Adevărul: acest stereotip, vechi de cînd lumea, a fost uşor 

de dărîmat de către cercetătorii marilor institute americane. 
Este şi cazul celor de la ,,Bradford University”, care în urma 

unui studiu au tras următoarele concluzii: cînd vine vorba de 
flexibilitate mentală una dintre cerinţele clare ale şofatului, fe-
meile îi întrec pe bărbaţi. În urma testelor, scorurile realizate 
de femei au fost semnificativ mai mari decît cele ale bărbaţilor 
în special în ceea ce priveşte memoria şi recunoaşterea spaţi-
ală, atenţia distributivă şi controlul mişcării. Cercetătorii au 
ajuns astfel la părerea că estrogenul, un hormon prezent în 
părţile responsabile cu mişcarea, ale femeilor, poate fi factorul 
hotărîtor pentru capacităţile lor sporite pentru şofat.

3. Toate femeile îşi doresc copii.
Adevărul: deşi mulţi bărbaţi îşi închipuie că femeile nu se 

gîndesc de la o vîrstă decît la copii, acest lucru este cît se poate 
de fals. Adevărul este că, din ce în ce mai multe femei aleg să 
trăiască o viaţă fără copii. Deşi procentul acestora este mic, 
numărul este crescător şi, odată cu emanciparea femeii balan-
ţa tinde să se egaleze şi la acest aspect.

4. Tot ce îşi doresc femeile este să se mărite.
Adevărul: pentru unele femei, mariajul este cel mai înalt 

scop. Cu rata divorţurilor în continuă creştere, multe din ele 
şi-au dat seama că ,,a spune da” nu mai este atît de important 
precum era în trecut, multe din ele alegînd cariera. Ca să vă 
faceţi o idee despre cît de mult se gîndesc femeile la măritiş, 
vă voi spune că, numai în Statele Unite, de exemplu, procentul 
femeilor nemăritate depăşeşte lejer 51%.

Mituri despre femei

Studiu: Femeile parchează mai 
bine decît bărbaţii

Femeile parchează mai bine maşinile comparativ cu bărba-
ţii, conform unui studiu făcut de o firmă din Marea Britanie.

Deşi le ia mai mult timp decît bărbaţilor să-şi parcheze au-
tomobilul, femeile sînt mai eficiente cînd trebuie să găsească 
un loc de parcare bun şi reuşesc să poziţioneze maşina mai 
central, arată studiul realizat pe un eşantion de 2500 de şo-
feri.

Astfel, potrivit cer-
cetării, femeile găsesc 
mai rapid un loc de 
parcare. Bărbaţii ratea-
ză locurile fiindcă sînt 
nervoşi şi trec pe lîngă 
ele. Femeile conduc 
mai lent şi găsesc locuri 
de parcare rapid sau îi 
văd pe şoferii care vor 
să iasă şi aşteaptă ca 

aceştia să elibereze locul.
În ceea ce priveşte modul de parcare, studiul arată că 39% 

din femei aleg să parcheze cu spatele (metoda preferată de in-
structori), în vreme ce această metodă este preferată de doar 
28% din bărbaţi. Majoritatea bărbaţilor nu îşi poziţionează 
maşina central în locul de parcare. 56% din femei fac cel pu-
ţin două manevre ca să îşi parcheze maşina cît mai central, în 
timp ce doar 29% din bărbaţi fac acelaşi lucru.

Femeilor le-a luat în medie 21 de secunde ca să-şi parche-
ze maşina, iar bărbaţilor le-a luat 16 secunde. Într-o viaţă, o 
femeie petrece 12 zile ca să parcheze şi un bărbat - nouă zile. 
Studiul mai arată că bărbaţii care au în maşină o femeie se 
încăpăţînează să parcheze într-un loc mai strîmt chiar dacă 
există un loc de parcare mai încăpător în zonă.
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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.

Aniversări

Caleidoscop

Divert is

8 idei pentru 8 Martie


