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Cheia succesului 
femeii în justiţie

Tot ce-i mai splen-
did pe pămînt por-

neşte de la Femeie. Ea 
a devenit simbolul eter-
nităţii acestei lumi. Şi 
nu am exagera dacă am 
asocia femeia cu bine-
le, sublimul, candoarea 
şi alte valori universale, 
fără de care civilizaţia 

umană este de neconceput. De altfel, societatea 
evoluează graţie dumneavoastră dragi femei, pen-
tru că Divinitatea v-a înzestrat nu numai cu harul 
de a insufla viaţă, dar şi de a educa, astfel încît 
omenirea tinde mereu spre ascensiune, spre acel 
ideal intangibil, iar atunci cînd se trece de anumi-
te limite, nimeni nu poate să echilibreze lucrurile 
mai bine decît voi, ca în final să triumfe frumosul 
ce vă caracterizează din plin.

Cît de sumbru ar părea totul fără existenţa dum-
neavoastră, şi cît de favorizaţi sîntem că vă avem, 
căci cu voi  floarea e mai floare, primăvara e mai 
primăvară şi viaţa e mai plină de sens. Iar ziua de 
8 Martie, dedicată  în exclusivitate celei mai firave 
fiinţe din univers, ne oferă o dată în plus prilejul 
de a vă aduce elogii. Şi am face asta la nesfîrşit, 
dar parcă nu ne-ar ajunge superlative să vă definim 
personalitatea mult prea gingaşă, şi în acelaşi timp, 
puternică, ce ne alimentează întotdeauna cu spe-
ranţă, optimism, curaj şi cu ideea că totul nu poate 
fi decît foarte bine, indiferent de situaţie, neavînd 
alternative. Oferiţi atîtea şi totuşi, aveţi nevoie de 
foarte puţin ca să vă simţiţi sufletul împăcat. Aceas-
ta nu ţine neapărat de fericirea individuală, ci vă 
mulţumiţi numai să ştiţi că cei dragi vouă sînt bine. 

Aşa a fost femeia dintotdeauna, iar astăzi, firea-i 
străbătută de emancipare o face şi mai luptătoare,  
încît găseşte timp şi forţă pentru a depăşi probleme-
le inerente vieţii, pentru a-şi îndeplini cu brio taini-
ca misiune feminină.  În mod uimitor, îi reuşeşte de 
minune totul – să fie sensibilă, dar şi viguroasă, să 
susţină familia, să fie mereu îngrijită şi frumoasă, 
aici mai adăugîndu-se şi o carieră de succes. 

De fapt, femeia, prin natura ei, a fascinat mereu, 
pentru că pune suflet în ceea ce face, dîndu-ne  o 
lecţie de viaţă – de putere de a depăşi dificultăţile 
prin  sacrificiu şi răbdare, demnitate şi inteligen-

ţă, inspirînd dragoste faţă de tot ce ne înconjoară, 
rafinament, devotament, naturaleţe şi  credinţă în 
desăvîrşire.

Sîntem în peajma zilei în care sărbătorim Femeia 
şi avem atîtea motive să ne exprimăm recunoştinţa 
faţă de dumneavoastră, cele  care ne faceţi să deve-
nim mai buni, să credem că lucrurile se pot schim-
ba în bine, să fim conştienţi de valorile noastre, să 
preţuim viaţa şi să o trăim din plin.  Vă doresc în 
primul rînd sănătate, succese remarcabile, noi forţe 
creative, fericire, bucurii de la cei dragi inimii şi cît 
mai multe clipe de înălţare sufletească.  
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,,La începutul tuturor lucrurilor măreţe se află o femeie”. 
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,,Mai frumoasă decît viaţa, doar Femeia poate fi”
Mult stimate 
doamne şi 

domnişoare, 
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D in 1 martie 2014 au intrat în vi-
goare plăcile de înmatriculare 

de culoarea fondului galben pentru vehi-
cule, destinate transportului de călători.

Placa cu număr de înmatriculare de 
culoarea fondului galben va fi identică 
cu cea actuală după dimensiuni, emble-
mă şi combinaţia de litere şi cifre. Con-
ducătorii auto implicaţi în transportarea 
pasagerilor au la dispoziţie şase luni 
pentru schimbarea numerelor de înma-
triculare.

Plăcile de înmatriculare de culoarea 
fondului galben sînt eliberate agenţilor 
transportatori care deţin licenţă pentru 
genul de activitate „Transport auto de 
călători în folos public”; sînt eliberate 
pentru vehiculele destinate transportului 
public regulat de călători la prezentarea 
adiţională a permisului de activitate pe 
rută şi a scrisorii de confirmare privind 
antrenarea vehiculului în deservirea ru-
tei regulate, eliberate agentului transpor-
tator de către Instituţia publică „Agenţia 
Naţională Transport Auto”; pot fi utili-
zate doar cu condiţia deţinerii licenţei 
valabile pentru genul de activitate în 
domeniu şi a permisului de activitate pe 
rută valabil, în cazul transportului public 
regulat de călători; vor fi predate în mod 
obligatoriu spre depozitare ÎS „CRIS 
Registru” de către agenţii transportatori 
în termen de 10 zile de la retragerea li-
cenţei pentru genul de activitate „Trans-
port auto de călători în folos public”.

ÎS „CRIS Registru” va asigura de-

pozitarea gratuită a plăcilor cu număr de 
înmatriculare cu fond de culoare albă, 
predate de către posesorii unităţilor de 

transport, în baza actului de predare-pri-
mire în schimbul noilor plăci. 

Atribuirea unor numere speciale pen-
tru transportul de călători va atenţiona 
participanţii la trafic şi va responsabili-
za şoferii care transportă pasageri. Con-
troalele transportului de călători (pe cri-
teriul culorii plăcii de înmatriculare) vor 

înăspri verificarea respectării normelor 
legale care reglementează circulaţia pe 
drumurile naţionale, precum şi a celor 

care reglementează activitatea de taxi-
metrie, inclusiv verificarea efectuării în 
termen a inspecţiei tehnice periodice, 
identificarea persoanelor care practică 
ilegal activitatea de taximetrie, precum 
şi a agenţilor economici care, deşi sînt 
autorizaţi, nu respectă regulile de tarifa-
re şi calitatea serviciilor.

Plăcile de înmatriculare de culoarea fondului 
galben pentru transportul de călători au intrat în 

vigoare din 1 martie 2014

C abinetul de Miniștri a 
aprobat, recent, mai 

multe modificări la Legea cu 
privire la Banca Naţională a 
Moldovei, Legea Contencio-
sului administrativ, Codul de 
procedură civilă, dar și la Le-
gea privind Comisia Națională 
a Pieței Financiare. 

Potrivit ministrului 
Justiției, Oleg Efrim, ,,proiec-
tul a fost elaborat drept urma-
re a unor obiecții și recoman-
dări ce se referă la prevederi-
le  Legii cu privire la Banca 
Naţională a Moldovei, Legii 
Contenciosului administra-
tiv și la Codul de procedură 
civilă, în particular vizează 
procedura de contestare și de 
suspendare a actelor emise de 
BNM”.

Astfel, printre principalele 
amendamente ale Proiectului 
de lege pentru modificarea și 
completarea unor acte legisla-
tive sînt:

– detalierea procedurii 
de comunicare a actelor cu 
caracter individual emise de 
BNM destinatarului;

– instituirea procedurii 
prealabile obligatorii pentru 
contestarea actelor emise de 
BNM, organul competent de 
examinare a acestora fiind 
Consiliul de Administrație al 
BNM;

– revizuirea termenului în 
care instanța va examina re-
cursul în cazul de suspendare/

refuzul de suspendare a acte-
lor BNM;

– includerea precizărilor 
referitoare la procedura de 
suspendare a actelor BNM, 
și anume posibilitatea înain-
tării acesteia concomitent cu 
acțiunea principală;

– sarcina probațiunii întru-
nirii criteriilor necesare pen-
tru suspendarea actelor emise 
de BNM este pusă pe seama 
reclamantului, iar existența 
interesului public în executa-
rea imediată și neîntreruptă a 
actelor BNM se prezumă;

– includerea precizărilor 
cu referire le termenul de 
depunere a cerereii prealabi-
le, precum și a termenului de 
examinare a acesteia de către 
bancă, în ambele cazuri ter-
menul fiind de 30 de zile.

Totodată,  Guvernul a 
aprobat un șir de modificări 
la Legea privind Comisia 
Națională a Pieței Financiare. 
Potrivit ministrului Justiției, 

,,aceste amendamente vin să 
aducă o mai mare stabilitate 
sistemului financiar-bancar 
și să fortifice legislația în do-
meniu, astfel încît să nu existe 
loc de intepretări. Modifică-
rile operate vin să fortifice 
capacitățile BNM pe piață, și 
anume să-i ofere posibilitatea 
de a acționa prompt atunci 
cînd este nevoie”, a precizat 
ministrul Oleg Efrim.

www.justice.gov.md

Mai multă stabilitate pe piața financiar-
bancară din Republica Moldova

P atruzeci de copii din 
toată republica au 

fost premiați în cadrul unui 
concurs la tema grijii în fa-
milie. Copiii au desenat mo-
dul în care își imaginează o 
familie grijulie. Participanții 
au vîrstele cuprinse între 9 și 
18 ani și sînt din toate regi-
unile țării, inclusiv Transnis-
tria și autonomia găgăuză. La 
concursul „Familia mea mă 
crește cu grijă” au participat, 
în total, 800 de copii. Cele 
mai bune 150 de lucrări au 
fost amenajate în cadrul unei 
expoziții inaugurate la Cen-
trul pentru Copii și Tineret 

„Artico”. 
Majoritatea desenelor 

ilustrează o familie ideală: 
mama, tata și unul sau doi 
copii. Aceasta este proiectată 
în natură, acasă sau în sînul 
familiei. Familia e surprinsă 
în desenele copiilor atunci 
cînd își oferă dragoste sau 
face diferite activități împre-
ună. Ariana Cuiban este elevă 
la Liceul „Ginta Latină” din 
Chișinău și este una dintre 
cîștigătoare. Fetița s-a ales 
cu un set de pictură, dar și 
cu rechizite de birou. „Eu 
am desenat o familie fericită, 
care își petrece timpul liber 
împreună și membrii ei au in-
terese comune. Cu părere de 
rău, la noi în societate deja nu 
se mai respectă aceasta, iată 
de ce eu cred că se întîmplă 
atîtea lucruri rele. Vreau ca 

părinții să petreacă mai mult 
timp cu copiii lor. Sper ca oa-
menii care vor vedea desenul 
meu să se inspire din el, să 
își iubească mai mult copiii”, 
crede Ariana. 

La eveniment a fost pre-
zentă și Maia Sandu, ministrul 
Educației, dar și Liliana Pali-
hovici, vicepreşedintele Parla-
mentului Republicii Moldova, 
și Nune Mangasaryan, repre-
zentatul UNICEF în Moldova. 
Ministrul a recunoscut că nu 
îi place să deseneze, iar în 
copilărie toate picturile i le 
făcea sora ei. „Acești copii 
au folosit desenul ca mod de 
exprimare, ca să ne spună 
nouă, adulților, ce înseamnă 
violența. Aceste desene arată 
că este evident că nu am făcut 
tot ce se poate pentru a garan-
ta un mediu sigur pentru co-
pii”, a recunoscut Maia Sandu. 
Ministrul a mai amintit că, în 
anul precedent, cele mai mul-
te cazuri de violență au fost 
raportate de copii. 

Precizăm că, acest con-
curs a fost organizat anul 
trecut, în contextul unei cam-
panii mai largi de promovare 
a educației fără violență. Pro-
iectul e desfășurat de Guvern, 
cu suportul UNICEF și al 
altor parteneri. Expoziția de 
fotografii va fi vernisată pînă 
pe 30 aprilie 2014. Între timp, 
toți doritorii pot admira dese-
nele copiilor la Centrul „Ar-
tico”. 

„Familia înseamnă tata, 
mama și copiii”. Cum își imaginează 

copiii din Republica Moldova familia

P rocuratura Generală a efectuat 
un studiu privind rezultatele 

obţinute de instituţiile competente pe 
parcursul anului 2013 în contracararea 
criminalităţii cibernetice.

Astfel, în anul trecut au fost pornite 
74 de cauze penale privind infracţiunile 
cibernetice, ce constituie o creştere sub-
stanţială, comparativ cu anii precedenți, 

cînd numărul acestora era în medie de 
32 cauze. Faptele examinate în cadrul 
cauzelor investigate în anul 2013 au fost 
calificate, potrivit Codului penal, drept: 
pornografie infantilă, violarea dreptului 
la secretul corespondenţei, fabricarea şi 
punerea în circulaţie a cardurilor de pla-
tă false, frauda informatică, acces ilegal 

la reţele şi sisteme de telecomunicaţii 
etc.

Două soluţii adoptate de procurori 
pe o cauză penală de pornografie infan-
tilă, întemeiate pe prevederile art.55 din 
Codul penal, au fost intens mediatizate 
şi criticate. Verificînd cu titlu ierarhic 
materialele cauzei, Procurorul General 
a dispus anularea soluţiilor aplicate şi 

reluarea urmăririi penale, în scopul asi-
gurării anchetei complexe, cu acumula-
rea probatoriului necesar pentru sancţi-
onarea dură a vinovaţilor de încălcarea 
legii.

Urmare a generalizării practicii de 
urmărire penală şi judecătoreşti, Procu-
rorul General a emis un ordin prin care 

a dispus tuturor procurorilor raportarea, 
în decurs de 24 de ore, despre infrac-
ţiunile în domeniul informaţional şi de 
telecomunicaţii. Informaţiile prezentate 
vor fi monitorizate permanent, pentru a 
asigura procesul de investigare eficientă 
a infracţiunilor cibernetice și în scopul 
uniformizării  practicii de aplicare a le-
gislaţiei.

În conformitate cu Ordinul interde-
partamental privind aprobarea Planului 
comun de Acţiuni în domeniul preve-
nirii şi combaterii criminalităţii infor-
matice pe anii 2013-2015, Procuratura 
Generală a elaborat şi avizat mai multe 
iniţiative de ajustare a legislaţiei naţio-
nale la prevederile actelor internaţionale 
în domeniu. Un accent aparte este pus 
pe necesitatea urgentării modificării 
prevederilor art.2081 din Codul penal 
(pornografie infantilă), în vederea agra-
vării răspunderii penale pentru această 
infracţiune, precum şi pe modificarea 
cadrului legislativ conex, cu scopul de 
a stabili suficiente mecanisme legale 
pentru blocarea difuzării informaţiilor 
interzise de lege și a proteja copiii de in-
formaţiile care îi pot influenţa negativ.

Concomitent, în cadrul Procuraturii 
Generale sînt întreprinse măsuri orga-
nizatorico-administrative, menite să 
sporească calitatea investigaţiilor şi res-
ponsabilitatea procurorilor specializaţi 
în domeniul combaterii criminalităţii ci-
bernetice, precum şi să asigure colabo-
rarea eficientă a procuraturii cu institu-
ţiile specializate din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne şi partenerii de peste 
hotare.

Serviciul de presă al Procuraturii 
Generale

Procuratura Generală acordă atenţie sporită 
combaterii criminalităţii cibernetice  şi insistă la 

înăsprirea sancţiunilor pentru pornografia infantilă
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– Doamnă Sabina Cerbu, am 
să dau startul discuției noastre 
prin a vă întreba de unde vine 
pasiunea dumneavoastră pentru 
domeniul dreptului?

Nu pot spune că dreptul a fost 
o pasiune din start. Totul a venit 
pe parcurs. În general, eram pa-
sionată de științe sociale, în mod 
special de filozofie și istorie. Dar 
așa cum nu îți poți asigura un viitor 
din aceste pasiuni, am optat pentru 
drept, care în viziunea mea, era do-
meniul cel mai apropiat de acestea. 
Nu regret alegerea făcută, pentru 
că dreptul este o știință ce implică 
cunoașterea a varii materii și te for-
mează ca personalitate.

– Numirea dumneavoastră 
în funcția de viceministru al 
Justiției considerați că este o 
onoare, o provocare sau un des-
tin?

Numirea în funcția de vicemi-
nistru a fost mai degrabă o pro-
vocare cu asumarea riscurilor ce 
reies din această decizie. Este și 
o onoare, nu pot să neglijez acest 
fapt. Mi-a fost oferit un mare cre-
dit de încredere și îmi doresc să nu 
dezămăgesc prin munca pe care o 
depun zi de zi alături de colegii de 
la minister.

– De fapt, cum e să fii vicemi-
nistru al Justiției – un domeniu 
deloc ușor, la o vîrstă atît de tî-
nără?

Greu ar fi să răspund la această 
întrebare într-o manieră succintă. 
Nu e ușor să fii viceministru sau 
ministru, căci responsabilitățile 
pe care le ai sînt foarte mari și nu 
îți poți permite luxul de a da greș. 
Complexitatea funcției nu cred că 
ține de vîrsta pe care o ai, ci de 
dedicația pe care o depui în ceea ce 
faci, de profesionalism și respon-
sabilitate. Vîrsta în cazul meu este 
mai mult un avantaj, îmi permite 
să mă implic plenar și integral în 
activitatea profesională.

– Cum vi s-a schimbat viața de 
cînd ați fost desemnată în aceas-
tă funcție?

Evident că s-a schimbat, dar 
nu radical. Eram implicată activ în 
activitățile ministerului și anterior, 
fiind șefa cabinetului ministrului 
Justiției. Prioritățile s-au schimbat, 
mi-a rămas mai puțin timp pentru 
cei dragi și familie. Acesta este sin-
gurul regret care mă însoțește de la 
numirea în funcția de viceministru.

– Dintre specialitățile de bază 
ale profesiei de jurist (judecă-

tor, procuror, avocat, notar etc.), 
adăugînd și serviciul public, în 
care din aceste domenii ați alege 
să activați? Ce vă este mai aproa-
pe de suflet?

Nu m-a tentat niciodată să de-
vin judecător sau procuror, nu mă 
regăsesc în aceste profesii. Cel mai 
aproape de suflet ar fi profesia de 
avocat. Sper, după înche-
ierea mandatului, să-mi 
reactivez licența și să 
practic în acest domeniu.

– Cum reușiți să 
îmbinați cariera cu 
viața de familie? 

Aș minți dăcă aș zice 
că îmi reușesc toate lu-
crurile în același timp. E 
complicat să fii oriunde 
prezent și să ai o prestație 
fără cusur. Timp pentru 
familie îmi rămîne foar-
te puțin, dar am alături 
oameni care țin la mine, 
înțeleg prin ce etapă pro-
fesională trec și mă susțin 
necondiționat.

– Ați afirmat într-un 
interviu că sînteți res-
ponsabilă de monito-
rizarea implementării 
Strategiei de reformă în 
sectorul justiției 2011-
2016. Dacă ar fi să faceți 
o apreciere în procente, 
care este indicele im-
plementării reformelor 
prevăzute în strategia 
respectivă?

Sînt responsabilă de coordona-
rea și monitorizarea implementării 
Strategiei. În general, toată echipa 
ministerului este responsabilă de 
gradul de implementare al acestui 
document de politici ambițios. Nu 
ar fi un exercițiu simplu să dau o 
apreciere în procente. Dacă am 
face referire la activitățile planifi-
cate în baza Strategiei pentru fieca-
re an, atunci pentru 2013 am reușit 
performanța de atingere a obiec-
tivelor în proporție de 60%. Con-
sider că este un indicator bun în 
condițiile constrîngerilor bugetare, 
instituționale sau chiar politice. 
Dacă aș da o apreciere personală, 
consider că acest document a fost o 
provocare și un exercițiu reușit de 
cooperare interinstituțională.

– De obicei, experții din dome-
niu afirmă că rezultatele schimbă-
rilor care au loc astăzi în sistemul 
justiției naționale vor fi percepu-
te de către societate – cetățeanul 

simplu, în timp. Vreau să vă 
întreb dacă efectul acțiunilor 
întreprinse pînă la moment este 
sesizabil pentru dumneavoastră 

– specialiștii, și dacă corespunde 
așteptărilor scontate?

În cazul schimbărilor în justiție 
e complicat să dai aprecieri calita-
tive, fiindcă în primul rînd vorbim 

de percepțiile cetățenilor. De doi 
ani depunem eforturi, pas cu pas, 
pentru atingerea acestui obiec-
tiv. Astfel, în primii doi ani de la 
adoptarea Strategiei, eforturile au 
fost concentrate pe modificarea 
cadrului legislativ, restructurări 
instituționale și organizaționale. 
Aceste schimbări au avut efect 
imediat asupra celor din sistem, 
însă mai puțin asupra omului de 
rînd. E complicat să calculezi 
în ce măsură evaluarea a 121 de 
judecători, în baza unui nou sis-
tem de evaluare a performanțelor, 
se reflectă asupra așteptărilor 
cetățeanului, sau în ce măsură 
ridicarea imunității judecătorilor 
pentru acte de corupție schimbă 
realitatea cotidiană a unui cetățean 
de rînd. Sînt doar cîteva exemple 
pentru a sublinia faptul că, atunci 
cînd vorbim de reforme în justiție, 
ne referim mai întîi de toate la noi 
abordări a comportamentului celor 
care fac justiție, iar în acest caz, 

indiferent de perfecțiunea legilor 
adoptate și a cadrului instituțional 
nou creat, cel mai important lucru 
rămîne a fi calitatea și integritatea 
oamenilor. Mi-aș dori mult să pot 
aplica o formulă, dacă așa ceva ar 
exista, pentru a da răspuns la aceas-
tă întrebare generică. Schimbările 
sînt percepute diferit în funcție de 

așteptările pe care le are fiecare om. 
Astfel, pentru o parte care pierde 
un proces în instanță, în condițiile 
unei justiții absolut reformate, 
așteptările oricum nu vor fi satis-
făcute. Dincolo de faptul că e greu 
să apreciezi atingerea așteptărilor 
și a percepțiilor atunci cînd vor-
bim de justiție, ultimele sondaje 
de satisfacție a justițiabililor arată 
o tendință de creștere, ceea ce în-
seamnă că cei care intră realmente 
în contact cu justiția simt rezulta-
tele acestor eforturi din ultimii doi 
ani. 

– Sîntem în preajma Zilei 
internaționale a femeilor, în 
acest context, nu pot să nu vă în-
treb prin ce se distinge o femeie 
jurist de celelalte femei? 

O femeie în primul rînd trebuie 
să rămînă o femeie, indiferent de 
profesie. Nu cred că o femeie jurist 
trebuie să aibă mai multe calități 
spre exemplu ca o femeie doctor 
sau profesoară. Important este să 

își stabilească corect prioritățile în 
viață și să îi placă munca pe care 
o face.

– Cum ați caracteriza femeile 
din țara noastră?

Femeile din țara noastră sînt 
adesea foarte triste, măcinate 
de probleme de personalitate. 
Acest lucru s-ar datora cumva și 
societății în care trăim, unde o 
femeie trebuie să își asume prea 
multe responsabilități ale unui băr-
bat: trebuie să aibă grijă de copii, 
să reușească profesional și să își 
întrețină familia. Această goană 
pentru a le reuși pe toate în același 
timp le scade din feminitate. 

– Cum apreciați respectarea 
drepturilor femeii în Republica 
Moldova?

La acest subiect cu siguranță 
avem mult de lucrat, nu doar la 
nivel legislativ, dar și la nivel de 
mentalitate. Constat că trăim încă 
într-o societate patriarhală, unde o 
femeie, ca să reușească, trebuie să 
depună mai mult efort. Problema 
este și de partea cealaltă, a atitudi-
nii femeilor față de ele însele. Apre-
cierea lor personală are imapct și 
asupra modului cum sînt apreciate 
de alții. În societatea de astăzi și a 
ritmului de viață alert, deseori nu 
contează că ești bărbat sau feme-
ie, trebuie să demonstrezi aceleași 
performanțe. 

– Ce vă sensibilizează cel mai 
mult?

Cel mai mult mă sensibilizează 
bătrînii în dificultate, copiii orfani 
și animalele fără stăpîn.

– Ce planuri de viitor aveți?
Demult am renunțat să fac pla-

nuri de viitor și mă conduc de ex-
presia ,,Dacă vrei să îl faci pe Dum-
nezeu să rîdă, atunci povestește-i 
planurile tale”. Sînt omul care 
trăiește momentul și accept ceea 
ce îmi oferă destinul.

– Care este mesajul dumnea-
voastră, de 8 Martie, pentru fe-
mei?

Știu că ziua de 8 Martie este 
Ziua internațională a femeilor, însă 
din copilărie mi-a rămas percepția 
că această zi este ziua mamelor. Le 
doresc tuturor mamelor să fie feri-
cite și să aibă bucurii de la copiii 
lor, căci asta probabil este cea mai 
responsabilă profesie de pe terra. 
Tuturor femeilor le doresc să nu 
uite să rămînă femei, să fie frumoa-
se și la chip și la suflet.

Cor. DREPtUl

,,În societatea de astăzi, deseori nu contează că ești bărbat sau 
femeie, trebuie să demonstrezi aceleași performanțe”

(Interviu cu sabina CERBU, viceministru, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova)

R ecent, la Chișinău s-a desfăşurat run-
da de negocieri pe marginea proiectu-

lui Acordului între Guvernul Republicii Mol-
dova şi Guvernul Republicii Kazahstan pri-
vind readmisia persoanelor aflate în situație 
de ședere ilegală.

În cadrul componenței delegației 
moldovenești pentru desfășurarea negocieri-
lor au participat reprezentanţi ai Ministerului 

Afacerilor Interne, inclusiv ai Biroului Migra-
ţie şi Azil, precum şi ai Ministerului Afaceri-
lor Externe şi Integrării Europene.

Partea Republicii Kazahstan a fost repre-
zentată de Janna Bucanova, șef al Secției de 
readmisie a Direcției de Control Migrațional 
a Departamentului Poliției de Migrație al 
MAI al Republicii Kazahstan.

Negocierea acestui acord este una impor-

tantă şi reprezintă un obiectiv major al MAI, 
în contextul Planului de Acţiuni privind libe-
ralizarea regimului de vize cu Uniunea Euro-
peană.

În cadrul întregului proces, în particular 
negocierea acordurilor de readmisie cu state-
le terțe, MAI a primit asistență și consiliere 
oferită de proiectul ,,Susținerea RM în im-
plementarea Planului UE-RM de liberalizare 

a regimului de vize” (Fighting Irregular Mi-
gration in Moldova-FIRMM), implementat 
de către Centrul Internațional pentru Dezvol-
tarea Politicilor Migraționale (ICMPD) în Re-
publica Moldova.

Încheierea prezentului acord va permite 
aplicarea unor proceduri eficiente în procesul 
de realizare a readmisiei.

www.mai.gov.md

Negocieri pe marginea proiectului Acordului de readmisie dintre Guvernul 
Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan
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Succesul, indiferent de domeniul de activitate, nu poate fi obţinut 
decît prin eforturi considerabile. Aceasta comportă muncă asiduă, 
perspicacitate, abnegaţie şi alte valori caracteristice fiecărei persona-
lităţi în parte. Or, cînd este vorba de carieră de succes în sistemul jus-
tiţiei,  străduinţele se dublează. De ce? – pentru că prin importanţa 
lui, acest domeniu reprezintă coloana de susţinere a societăţii, şi aici 
puţinul nu se acceptă. 

Astfel, în justiţie este greu să atingi anumite culmi, cu atît mai mult 
cu cît în societatea noastră lucrurile încă se apreciază şi în funcţie de 
gen.  Prin urmare, femeile care au ales să acceadă în această sferă 
de activitate, pe lîngă străduinţele ce le implică   apartenenţa la unul 
dintre cele mai pline de responsabilitate domenii sociale, se mai con-

fruntă şi cu anumite prejudecăţi. Cu toate acestea, putem afirma cu 
certitudine că multe dintre doamnele juriste din Republica Moldova 
au o carieră de succes. 

…Sînt bune familiste. Impresionează întotdeauna prin frumuseţe, 
eleganţă, feminitate, inteligenţă. la toate acestea se mai adaugă şi 
reuşite profesionale remarcabile. 

Cum izbutesc? Care este cheia succesului femeii în justiţie? la 
aceste întrebări, invocînd exemplul propriei experienţe, ne-au răs-
puns cu amabilitate distinse doamne care au marcat sistemul juris-
prudenţei naţionale în sensul pozitiv al cuvîntului. În cele ce urmează, 
vă propunem să vedeţi care este ,,reţeta” succesului fiecăreia dintre 
ele.  

Cheia succesului femeii în justiţie

Violeta COJOCARU, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar, 
şef, Catedra Drept Internaţional şi Drept al 
Relaţiilor Economice Externe, membru al 

Consiliului Superior al Magistraturii

P entru a putea afla cheia 
succesului, mai întîi tre-

buie să înţelegem ce este de fapt 
succesul. Earl Nightingale a de-
finit succesul ca fiind „realizarea 
progresivă a unui scop merituos, 
a unui scop măreţ”.

Citîndu-l pe Napoleon Hill, 
care consider că e o autoritate 
în acest domeniu, aş evidenţia 
unele din cele 17 principii, după 
părerea mea, indispensabile pen-

tru aţi asigura succesul: gîndirea pozitivă, un scop bine 
definit, disponibilitatea de a face un efort suplimentar, 
autodisciplina, lucrul în echipă, şi nu în ultimul rînd do-
rinţa de a învăţa. O persoană care munceşte pentru înde-
plinirea unui scop pe care şi l-a propus, este o persoană 
de succes. 

Probabil şi atitudinea este cheia succesului sau eşe-
cului în aproape toate încercările din viaţa noastră. Ati-
tudinea ta – perspectiva, punctul tău de vedere, ce părere 
ai despre tine, ce părere ai despre alţii – îţi influenţează 
priorităţile, acţiunile, valorile. Atitudinea ta determină 
felul în care interacţionezi cu alţi oameni şi felul în care 
interacţionezi cu propria ta persoană. Sînt convinsă că şi 
trăsăturile de personalitate iţi asigură succesul, inclusiv 
în justiţie, fără a face diferenţa între bărbat şi femeie.

De-a lungul istoriei, oameni de ştiinţă, profeţi, învăţă-
tori, filozofi, s-au contrazis în privinţa multor lucruri, însă 
în privinţa unui singur lucru au fost unanim de acord: 

„Devenim ceea ce gîndim”.
Sîntem în preajma zilei de 8 Martie. Cu această oca-

zie Vă aduc, mult stimate Doamne şi Domnişoare, cele 
mai frumoase şi cele mai sincere urări de sănătate. Toate 
gîndurile bune sînt în buchetul primăverii – sinceritatea, 
respectul şi rafinamentul – aceste flori ale omeniei să vă 
însoţească oriunde şi oricînd. 

Liubovi BRîNZA, 
doctor în drept, judecător, Judecătoria 

Centru, municipiul Chișinău        

D e fapt, nu mă 
consider un om 

de succes. Mă consideră 
alţii. Dar mă întreb reto-
ric, ce ar însemna  pentru 
mine o femeie de succes, 
mai ales cînd eşti înca-
drată în activități care 
solicită profesionalism, 
prestanţă, dăruire de 
sine, fiind totodată, an-
gajată necondiţionat, în 

a face faţă fluxurilor şi refluxurilor vieţii familiale? 
Şi dacă astăzi nu te mai mulţumeşti și vrei să fii pe 
picior de egalitate în drepturi cu bărbatul, trebuie să 
faci dovada verticalităţii tale.

În calitate de judecător, consider că cheia  succe-
sului unei femei ancorate în justiţie îşi are originea în 
talentele ei înnăscute, la care se adaugă cei şapte ani 
de acasă, ce trasează pronunţat traiectoria reuşitelor şi 
insucceselor.

Şi dacă nu păşeşti pe căi bătătorite, ci ai libertatea 
de a-ţi alege propriul traseu spre maturitate, inclusiv 
profesională, victoria, succesul te vor urmări zilnic.

Ca judecător, hotărăşti destine. Aici, cheia succe-
sului e în responsabilitatea  ta pentru ele, însoţită de 
sensibilitatea inimii şi a sufletului faţă de cei pe care 
îi tratezi. Şi dacă toate acestea vor fi valorificate la cel 
mai înalt nivel, te vei simţi o persoană împlinită și te 
poți considera cu adevărat un om de succes. 

Trebuie să percepem că doar prin muncă asiduă, 
prin sîrguinţă, dorind cu adevărat să aşezăm dreptatea 
în capul mesei,  putem realiza ceea ce ne-am propus.

La fel, aş putea spune că succesul este atingerea 
progresivă a scopului ce ni l-am pus  şi susţin cu tărie 
că, cheia reușitelor este să-ţi doreşti puţine, dar să le 
obţii pe toate.

Cornelia VICLEANsCHI, 
procuror, şef al Secţiei 

secretariat şi audienţă a 
Procuraturii Generale 

C heia succesului? Voi re-
itera un truism, dar sînt 

convinsă, că un succes în orice 
profesie, fie ea exercitată de un 
bărbat sau femeie, are drept su-
port fundamental două calităţi 
indispensabile: dragostea de 

muncă, de profesie şi spiritul responsabilităţii. Aceste 

elemente de bază sînt completate cu  asiduitate, perse-
verenţă şi o curiozitate pozitivă – cea de a căuta, a afla 
şi a şti, a fi la curent cu toate noutăţile de ultimă oră din 
profesie. 

Părerea mea este că succesul unui jurist depinde, la 
fel, de spiritul său de echilibru în opinie, de  capacitatea 
de analiză multilaterală a faptelor, datelor, de  abordarea 
fără emoţii şi prejudecăţi a oricărei situaţii sau persoane. 
O femeie jurist devine recunoscută şi apreciată atît pen-
tru aceste calităţi, cît şi pentru sufletismul depus de ea în 
munca cotidiană, în crearea unei ambianţe confortabile 
în colectiv, în tendinţa ei de a aduce armonie şi echilibru 
în tot ce face.  

Rodica CIOBANU, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, 

Catedra Teoria şi Istoria Dreptului, 
Facultatea de Drept, UsM 

P robabil că așa cum  fie-
care femeie în bucătăria 

proprie are secretele sale, la fel 
este și în justiție, atunci cînd 
vorbim de ,,reţeta” sau cheia 
succesului în acest domeniu. 
Importantă este măsura în toate 
cum ziceau anticii. Ingredien-
tele sînt aceleași, iar cantitatea, 
măsura diferă de la caz la caz. 

Componentele ce contri-
buie la succesul unei doamne 

în justiţie sînt: competența, corectitudinea, calmitatea, 
conștiința simțului datoriei, condimentate cu un pic de 
feminitate, suplinite cu ingredientul secret al fiecărei fe-
mei  în parte.

Diana ROTUNDU, 
procuror, şef adjunct al Secţiei asistenţă 

juridică internaţională şi integrare 
europeană a Procuraturii Generale

Î n orice profesie, reușitele 
de la serviciu sînt în 

legătură directă cu calitatea 
vieții private. Femeile juriste 
nu sînt o excepție. Dorința de 
a deveni o femeie cu carieră 
de succes derivă din dragos-
tea, aprecierea, buna dispoziție 
şi zîmbetele celor dragi.

La baza succesului profe-
sional stau caracterul, respon-
sabilitatea, insistența, auto-
perfecționarea. Pentru a se 
remarca, în domenii predo-

minant masculine, o femeie are nevoie stringentă de 
încredere în propriile forţe și tenacitate în atingerea 
scopurilor propuse. Nu susţin că bărbaţilor le este mai 
simplu, zic doar că, o femeie trebuie să depășească o 
sumedenie de stereotipuri caracteristice unei societăți 
patriarhale. Nu este deloc uşor, dar experienţa arată că e 
Posibil! Inteligenţa, puterea de convingere, respectul de 
sine plus  maleabilitatea tipic feminină sînt atuurile care 
permit unei femei să  devină un profesionist de valoare 
în orice domeniu. 

Un renumit istoric spunea că adevărul şi justiţia, tră-
iesc în fiecare din noi, ca virtutea şi legea morală. Și nu 
este loc de inegalitate sau discriminare de gen cînd mili-
tăm pentru dreptate. Civilizaţiile dezvoltate au respectat 
femeia şi nu doar pentru frumuseţe. O maximă spune 

„Educi un bărbat, educi un bărbat. Educi o femeie, educi o 
întreagă generație”.

Astăzi, societatea  stă să asculte şi Cuvîntul femeii, 
poate nu întotdeauna răspicat şi tare, dar care  de vea-
curi  pledează pentru înțelegere şi pace. Justiția cere de 
la cavalerii săi negociere, compromis şi echitate. Şi aici 
intervine femeia, căci vorba spune: ,,A dezbate e tipic 
masculin, a conversa e tipic feminin”.



Dreptul 5VINerI, 7 martIe 2014Repere

  Eugenia COJOCARI, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar, 

Catedra Drept al Antreprenoriatului, 
Facultatea de Drept, UsM 

C heia succesului, atît 
în justiție, cît și în 

orice  alt domeniu, este a iubi 
ceea ce faci și a te dărui cu 
sîrguință. 

Eu întotdeauna am iubit 
cartea. Am această pasiune 
încă din copilărie, cînd nu mă 
culcam pînă nu-mi făceam te-
mele, iar la biblioteca din sat 
nu rămăsese carte care nu aș 
fi citit-o. Pînă la urmă, do-
rind să cuprind întregul ocean 
al cunoştinţelor în studierea 

științelor juridice, cercetările teoretice și practice mi-au 
devenit un mod de viaţă. Peste cîţiva ani de activitate 
practică, m-am înscris la doctorat, la Academia de Ştiinţe 
a Moldovei. În 1986 am susţinut teza de doctor la Institu-
tul Unional de Cercetări Ştiinţifice în domeniul  Legislaţi-
ei, din Moscova, cu tema „Probleme organizatorice şi de 
drept ale activităţii asociaţiilor agrochimice din Moldova”. 
Pe atunci, existau asociaţii agrochimice care se ocupau 
de repartizarea substanţelor chimice în colhozuri şi sov-
hozuri şi exercitau controlul ecologic asupra folosirii lor. 
Pentru a scrie teza de doctor am făcut nu numai cercetări 
teoretice dar și investigaţii în teren ca să mă conving în ce 
măsură este respectată legislaţia la acest capitol. Apoi, la 
recomandarea Consiliului Ştiinţific de susţinere a tezelor 
de doctor în drept,  pe marginea lucrării mele a apărut o 
monografie. Avînd deja grad ştiinţific, am rămas să activez 

la AŞM. Timp de 12 ani, cît am lucrat la Academie, de la 
colaborator ştiinţific am avansat pînă la funcţia de şefă a 
Secţiei stat şi drept. 

În 1994, m-am  angajat la ULIM, în calitate de con-
ferenţiar universitar, la Catedra Drept Civil şi Procedură 
Civilă, unde am activat timp de zece ani. Apoi, timp de 2 
ani, am fost prorector pentru Munca ştiinţifică la Institutul 
de Economie şi Drept din oraşul Bălţi. Apropo, în acest 
timp nu am renunţat la activitatea ştiinţifică, continuînd să 
lucrez asupra tezei de doctor habilitat. Pentru susţinerea 
tezei la specializarea 12.00.03 – Drept Civil, am depus 
lucrarea la Consiliul Ştiinţific Specializat de la USM. În 
2003, la 26 decembrie, am susţinut teza de doctor habilitat 
în Drept cu tema „Răspunderea juridică civilă în temeiul 
legislaţiei Republicii Moldova”. Am ales această temă 
pentru studiu, deoarece consider că cea mai mare boală 
a societăţii noastre rezidă în faptul că se adoptă legi, acte 
normative, însă acestea sînt lipsite de partea sancţionato-
rie. Iar în cazul în care aceasta există, nu este respectată, 
fiindcă nu este fondat un concept al aplicării răspunderii 
juridice. Cînd fiecare va fi responsabil în faţa legii,  iar 
pentru încălcarea ei v-a fi pedepsit (indiferent de ce post 
ocupă), atunci, într-adevăr vom avea un stat de drept. Am 
susţinut cu brio teza, după cum au apreciat membrii co-
misiei, dar şi rectorul USM, care mi-a propus să vin să 
activez în cadrul acestei instituţii, în calitate de șef de ca-
tedră. Şi teza de doctor habilitat a servit pentru publicarea 
unei monografii cu denumirea „Drept civil. Răspunderea 
juridică civilă”. 

De-a lungul activităţii mele am publicat peste o sută de 
articole ştiinţifice, mai mult de 25 de monografii şi manu-
ale. Scrierile mele au apărut în publicaţii din Rusia, Ucrai-
na, România, Canada. Specialiştii susţin că toate lucrările 
elaborate de mine au o valoare deosebită, iar eu vreau să 
subliniez că aceste reuşite au la baza lor multă muncă, fi-

indcă mi-a plăcut să merg pe cărări nebătătorite, să lucrez 
în domenii necercetate. 

În perioada sovietică, notarul era o persoană oficială de 
stat, care îşi executa munca şi nu era observat de nimeni. 
Ulterior, s-a trecut la notariatul privat, însă se ştia foarte 
puţin despre această activitate. Tot atunci, la facultăţile de 
drept s-a introdus cursul de Drept Notarial. 

Monografia „Dreptul notarial” a fost una dintre cele 
mai căutate lucrări. Mai apoi, împreună cu fiul meu Vita-
lie am editat manualul „Dreptul Civil – partea generală şi 
specială”. După aceasta, tot împreună cu fiul şi alţi autori, 
am editat monografia „Drepturile reale”. În colaborare cu 
V. Volcinschi am publicat în 2007 două manuale: ,,Drept 
roman privat” şi „Dreptul economic al antreprenoriatu-
lui”. Tot în 2007 am publicat manualul „Drept economic 

– partea generală”. Aceste lucrări întrunesc rezultatul mun-
cii de implementare a conceptului de Drept economic în 
Republica Moldova, deoarece, din momentul trecerii la 
economia de piaţă, juriştii de astăzi, pentru a adopta acte 
normative ce reglementează relaţii economice, trebuie să 
cunoască bine economia. „Forme ale răspunderii juridice” 
este cea mai recentă monografie, publicată în 2011.

Deoarece am acumulat foarte multe cunoștințe teoretice 
și practice, consider că este împortant să le împărtășești nu 
numai la prima etapă a studiilor de licență și master. În con-
text, vreau să remarc faptul că sînt conducător de doctorat și  
am pregătit pînă în prezent  circa 15 doctori în drept și mai 
continuu să contribui la pregătirea cadrelor calificate.  

Nu în zadar am invocat toate aceste exemple de reuşită 
proprie, pentru că ceea ce numim noi cheia succesului în 
carieră, în cazul dat fiind vorba de cariera femeii în justi-
ţie, comportă eforturi considerabile, abnegaţie, cunoaşterea 
a  tot ce este nou mai ales în domeniul profesat etc. Toate 
acestea nu pot fi concepute fără susţinerea familiei, de care 
m-am bucurat dintotdeauna.  

Elena CONsTANTINEsCU,
doctor în drept, conferenţiar universitar,

notar public, Om Emerit

C heia succesului femeii în justiţie este 
Dragostea. Dragostea de Oameni, Dra-

gostea de Profesie…
Legea Vieţii este una simplă –  Iubeşte şi nea-

părat vei fi Iubit(ă).
La Mulţi Ani Tuturor Femeilor!

Tatiana CIOBANU, 
doctor în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, 

USPEE ,,Constantin Stere” 

P entru a deveni un om de succes, indiferent de do-
meniu, aceasta comportă în primul rînd abnegaţie 

în muncă. Or, în cazul în care vorbim de cheia succesului 
în justiţie, un sistem atît de important în societate, pe lîngă 
asiduitate, femeia  jurist mai este pusă uneori în situaţia de 
a înfrunta stereotipurile ce derivă din perspectiva de gen-
der. Dar după cum vedem, reuşeşte să înfrunte orice impe-
diment pentru că iubeşte mult munca, urmează cu stricteţe 
principiile vocaţiei ei, depune suflet şi convinge lumea că 
îi pasă. Drept urmare, astăzi, avem multe femei care au de-
venit nume de  notorietate în domeniul justiţiei naţionale, 
marcînd întreg sistemul prin contribuţia lor merituoasă.   

Lilia GRIBINCEA, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, USM

R ăspunsul meu privind cheia succesului este bazat 
pe trei citate, care îmi plac foarte mult, ale oa-

menilor celebri:
– ,,Succesul este utilizarea la maximum a capacităţilor 

pe care le posezi” (Zig Ziglar)
– ,,Încearcă să fii un om de valoare şi nu neapărat un 

om de succes”. (Albert Einstein)
– ,,Pentru a trăi în lume trebuie să ştii să te porţi cu 

oamenii”. (Jean Jacques Russeau)

Angela POPIL, 
master în drept, doctorand, lector 
universitar, USPEE ,,Constantin 
stere”, avocat, BAA ,,AVORNIC 

şi PARTENERII”

D e m-ar 
între-

ba cineva dacă 
mă consider 
un om de suc-
ces pe plan 
profesional, aș 
răspunde că 
nu, deoarece 
în opinia mea, 
un om de suc-
ces se poate 
considera acea 

persoană care  e aplaudată la rampă şi este 
înconjurată de admiratori. În cazul nos-
tru, al persoanelor antrenate în înfăptuirea 
justiției, nu ne înscriem în lista celor care 
se bucură de aplauze sau de admiratori. 
Acesta este specificul meseriei pe care o 
practicăm.

Femeia jurist, avocat, magistrat, procu-

ror, structural nu se deosebeşte de tipologia 
standard a unei femei, dar accede şi mai 
apoi trăieşte cotidian într-un cadru pre-
tenţios, material şi intelectual, constituit 
din avocații/magistraţii colegi, la care se 
adaugă inevitabil şi contactele profesio-
nale. Dorinţa de a face faţă onorabil unui 
astfel de anturaj, de a fi primită şi apre-
ciată, ca să nu mai amintim de ipoteza în 
care subiectul ţine să epateze, presupune 
eforturi considerabile.

Totuși, la această etapă a dezvoltării 
mele profesionale, consider că am obţinut 
anumite rezultate, şi aceasta se datorează 
în primul rînd armoniei spirituale a vieții 
familiale. Graţie familiei, care mi-a fost 
întotdeauna alături, am reușit să devin 
ceea ce sînt astăzi. 

Cît priveşte succesul în profesia prac-
ticată, consider că fără caracter, aptitudini, 
curaj civic și maximă responsabilitate nu 
există reuşită profesională.  Toate aceste 

„ingrediente” urmează a fi amestecate bine 
şi „împănate” cu multă muncă, cu mare 
dragoste pentru ceea ce faci – iată toată 

,,reţeta”, fiecare adăugînd după gust cîte 
ceva din „meniul” individual. 

Ecaterina MADAN, 
asistent judiciar, lector universitar, Facultatea de Drept, USPEE 

,,Constantin Stere”

N u ştiu dacă pot spune că am  o ,,rețetă” propriu-zisă a 
succesului. Există mai multe elemente care, luate îm-

preună, constituie ,,rețeta” sau cheia succesului pentru mine. 
Astfel, orice succes presupune multă muncă și de multe ori,  
disponibilitatea de a face sacrificii. 

Dat fiind că, domeniul justiției se află într-o continuă  ex-
tindere, în care au loc și multe modificări, un factor impor-
tant ce stă la baza succesului unui jurist este perfecționarea 
profesională și personală continuă, pentru a face față noilor 
cerințe. Pe lîngă aceasta, este absolut necesar să ai încredere 
în forțele proprii și să nu te mulțumești cu lucrul făcut su-
perficial. Nu este de neglijat nici pasiunea pe care o depui în 

munca desfăşurată, deoarece fără pasiune nu poți face nimic și de fapt, nu are rost 
să începi ceva în care nu crezi cu adevărat. 

Sistemul  justiției este un mediu profesional dur, iar eu consider că, cheia suc-
cesului unei femei în acest domeniu este munca făcută cu pasiune, dezvoltarea 
profesională și personală continuă și încrederea în forțele proprii.
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Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPtUl
Numele, prenumele:

Adresa:

(martie 2014,  nr. 9(508)

&

Educaţie juridică
Avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

? Vreau să ştiu dacă poate fi obligat părintele, 
care nu locuieşte cu copilul ce a atins deja vîrsta 
majoratului, să plătească pensie de întreţinere, 
precum şi alte sume de bani, în afară de pensia 
de întreţinere pentru situaţii grave în care se 
poate afla copilul?

Marina Ermurachi, 
r-n Străşeni

Articolul 78 din Codul 
familiei prevede că, părinţii 
sînt obligaţi să-şi întreţină 
copiii majori inapţi de mun-
că care necesită sprijin mate-
rial. În caz de litigii privind 
achitarea pensiei de întreţi-
nere, instanţa judecătorească 
stabileşte cuantumul acesteia 
pentru copiii majori inapţi de 
muncă într-o sumă bănească 
fixă plătită lunar, ţinîndu-se 
cont de starea materială şi fa-
milială, de alte circumstanţe 
importante. În baza art.79 din 
acelaşi cod, în caz de litigii şi 
de circumstanţe excepţionale 
(boală gravă, mutilare a copi-
lului minor sau a celui major 
inapt de muncă, necesitatea 
achitării cheltuielilor pri-
vind îngrijirea acestora etc.), 
în lipsa contractului între 

părţi, instanţa judecătorească 
poate obliga pe fiecare dintre 
părinţi să participe la cheltu-
ielile suplimentare generate 
de aceste circumstanţe. 

Modalitatea participării 
părinţilor la cheltuielile su-
plimentare, precum şi cuan-
tumul acestor cheltuieli sînt 
stabilite de instanţa judecă-
torească, ţinîndu-se cont de 
starea materială şi familială 
a părinţilor şi copiilor şi de 
alte circumstanţe importan-
te. Cuantumul cheltuielilor 
suplimentare se stabileşte în-
tr-o sumă bănească fixă, ce 
va fi achitată lunar. Instanţa 
judecătorească poate obliga 
părinţii să participe la chel-
tuielile suplimentare deja fă-
cute, precum şi la viitoarele 
cheltuieli suplimentare.

VINerI, 7 martIe 2014

 La solicitarea cititorilorl

L egea cu privire la asi-
gurarea egalităţii de 

şanse între femei şi bărbaţi nr. 
5-XVI, din 9 februarie  2006, 
are scopul de asigurare a exer-
citării drepturilor egale de că-
tre femei şi bărbaţi în sfera 
politică, economică, socială, 
culturală, în alte sfere ale 
vieţii, drepturi garantate de 
Constituţia Republicii Mol-
dova, în  vederea prevenirii şi 
eliminării tuturor formelor de 
discriminare după criteriul de 
sex. Mai jos vor fie expuse 
cerinţele legii menţionate în 
domeniul respectiv. 

Potrivit normelor legii, în 
Republica Moldova femei-
le şi bărbaţii beneficiază de 
drepturi şi libertăţi egale, 
fiindu-le garantate şi şanse 
egale pentru exercitarea lor.  
Promovarea unei politici sau 
efectuarea de acţiuni care 
nu asigură egalitatea de şan-
se între femei şi bărbaţi se 
consideră discriminare şi tre-
buie să fie înlăturată de auto-
rităţile publice competente, 
conform legislaţiei. Acţiunile 
care limitează sau exclud sub 
orice aspect tratarea egală a 
femeilor şi bărbaţilor se con-
sideră discriminatorii şi sînt 
interzise. Actul juridic care 
conţine prevederi  discrimi-
natorii după criteriul de sex se 
declară nul de către organele 
competente.

Nu se consideră discrimi-
natorii:

a) măsurile de asigurare a 
unor condiţii speciale feme-
ii în perioada  sarcinii, lăuzi-
ei şi alăptării;

b) cerinţele de calificare 
pentru activităţi în care par-
ticularităţile de sex constituie 
un factor determinant dato-
rită specificului condiţiilor şi 
modului de desfăşurare a ac-
tivităţilor respective;

c) anunţurile speciale de 
angajare a persoanelor de 
un anumit sex la locurile de 
muncă în care, datorită natu-
rii sau condiţiilor particulare 
de prestare a muncii prevăzu-
te de lege, particularităţile de 
sex sînt determinante;

d) acţiunile afirmative.
Legea nr. 5-XVI, din 9 

februarie  2006, conţine ur-
mătoarele cerinţe pentru  asi-
gurarea egalităţii de şanse în 
următoarele domenii:

  Domeniul public
 În cazul înaintării con-

diţiilor pentru ocuparea de 
funcţii publice centrale şi lo-
cale, este necesar să se asigu-
re şanse egale de participare 
la concurs pentru femei şi 
bărbaţi. Stabilirea unor re-
stricţii directe sau indirecte 
după criteriul de sex în caz 
de anunţare, organizare şi 
admitere la concurs pentru 
ocuparea unei funcţii publice 
este interzisă, cu excepţiile 
prevăzute de Legea cu privi-
re la asigurarea egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi. 

Conducătorii autorităţilor 
administraţiei publice cen-
trale şi locale, alte persoane 
cu funcţie de răspundere 
sînt obligaţi să asigure ac-
cesul egal la ocuparea unei 
funcţii publice în conformi-
tate cu exigenţele profesiona-
le,  fără diferenţiere după cri-
teriul de sex a pretendenţilor.   
Nu se permite anunţarea şi 
organizarea de concursuri 
numai pentru persoane de un 
anumit sex.

Domeniul electoral   
În activitatea partidelor 

şi a altor organizaţii soci-
al-politice –  Comisia Elec-
torală Centrală, consiliile şi 
birourile electorale de cir-
cumscripţie asigură respecta-
rea principiului egalităţii între 
femei şi bărbaţi în domeniul 
electoral.   Partidele şi alte 
organizaţii social-politice 
sînt obligate să contribuie la 
asigurarea egalităţii de drep-
turi şi de şanse între membrii 
săi femei şi bărbaţi prin:

a) asigurarea reprezentă-
rii în organele lor de conduce-
re a componenţei de femei şi 
bărbaţi;

 b) asigurarea reprezentă-
rii în listele de candidaţi a fe-
meilor şi bărbaţilor fără discri-
minare după criteriul de sex. 

Mass-media
Mass-media contribuie 

la promovarea principiului 
egalităţii între femei şi băr-
baţi în societate prin elabora-
rea de programe şi materiale 
de depăşire a stereotipurilor 
gender. Orice discursuri şi 
materiale publice care pre-
zintă imaginea femeilor sau 
a bărbaţilor în manieră de 
umilinţă a demnităţii lor se 
consideră inadmisibile şi se 

contracarează în conformi-
tate cu Legea cu privire la 
asigurarea egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi.

Accesul egal la angajare
Statul garantează drep-

turi şi şanse egale, tratarea 
egală a femeilor şi bărbaţilor 
la plasare în cîmpul mun-
cii.  Angajatorul va efectua 
angajarea prin metode care 
să asigure accesul egal al 
femeilor şi al bărbaţilor la 
muncă, inclusiv prin acţiuni 
afirmative. Angajatorul co-
operează cu angajaţii şi cu 
reprezentanţii sindicatelor 

pentru instituirea 
unei ordini interioa-
re care să prevină şi 
să excludă cazurile 
de discriminare 
după criteriul de 
sex în procesul de 
muncă.  Procedu-
rile necesare asigu-
rării egalităţii între 
femei şi bărbaţi 
la locul de mun-
că urmează a fi in-
serate în calitate de 
obligaţii ale anga-
jatorului şi angaja-
tului în contractele 
individuale de mun-
că, în contractele 
colective de mun-
că şi în convenţiile 
colective.   Pentru 

asigurarea egalităţii între 
femei şi bărbaţi, angajatorul 
este obligat:

a) să asigure egalitatea 
de şanse şi de tratament tu-
turor persoanelor la angajare 
potrivit profesiei, la perfecţi-
onare profesională, la promo-
vare în serviciu, fără discri-
minare după criteriul de sex;

b) să aplice aceleaşi cri-
terii de evaluare a calităţii 
muncii, de sancţionare şi de 
concediere;

c)  să asigure remunerare 
egală pentru munci de valoa-
re egală;

d) să întreprindă măsuri 
de prevenire a hărţuirii sexu-
ale a femeilor şi bărbaţilor la 
locul de muncă, precum şi 
a persecutării pentru depu-
nere în  organul competent 
a  plîngerilor împotriva dis-
criminării;

e) să asigure condiţii 
egale pentru femei şi bărbaţi 
de îmbinare a obligaţiilor de 
serviciu cu cele familiale;

f) să introducă în regula-
mentul de organizare şi func-
ţionare a unităţii dispoziţii 
pentru interzicerea discrimi-
nărilor după criteriul de sex.

Se consideră  discrimina-
torii următoarele acţiuni ale 
angajatorului:

a) plasarea anunţurilor de 
angajare cu cerinţe şi criterii 
ce presupun priorităţi pentru 
unul dintre sexe, cu excepţia 
cazurilor anunţurilor speciale 
de angajare a persoanelor de 
un anumit sex la locurile de 
muncă în care, datorită natu-
rii sau condiţiilor particulare 
de prestare a muncii prevăzu-
te de lege, particularităţile de 
sex sînt determinante;

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 favo-
rabil, cu excepţia cazurilor 
stipulate de legislaţie;

d) refuzul neîntemeiat 
de a admite, în cadrul pro-
gramului de perfecţionare 
profesională, o persoană pe 
motiv de sex, modificarea 
ori rezilierea contractului de 
muncă sau angajarea pe ace-
laşi motiv;

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

f) distribuirea diferen-
ţiată, după criteriul de sex, 
a  sarcinilor de muncă avînd 
ca urmare atribuirea unui sta-
tut mai puţin favorabil;

g) crearea de impedimen-
te ori condiţii adverse persoa-
nei care a depus în organul 
competent  plîngere împotri-
va discriminării după criteriul 
de sex;

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

Se consideră refuz neîn-
temeiat de angajare, de per-
fecţionare, de promovare în 
serviciu a persoanelor de un 
anumit sex,  în pofida cores-
punderii lor cerinţelor, 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 obliga-
ţii familiale;

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

e) unor alte condiţii avînd 
consecinţe similare.

Obligaţia de a demonstra 
lipsa intenţiei de discrimina-
re directă sau indirectă faţă de 
persoana care se conside-
ră discriminată revine anga-
jatorului.  Persoana care se 
consideră discriminată prin 
faptul că angajatorul a anga-
jat, a promovat sau a acordat 
unei  alte persoane  facilităţi 
după criteriul de sex ori a 
comis alte acţiuni discrimi-
natorii este în drept a solicita 
prezentarea în scris a moti-
vaţiei deciziei. Angajatorul 
este obligat să dea răspuns 
persoanei care se conside-
ră discriminată în decursul a 
30 de zile de la data depune-
rii cererii. În caz contrar, per-
soana este în drept să iniţieze 
o acţiune conform legislaţiei. 
Statul asigură femeilor şi 
bărbaţilor şanse egale pentru 
desfăşurarea activităţii de în-
treprinzător.

Egalitatea  de şanse între femei şi bărbaţi 

Accesul egal la educaţie 
Instituţiile de învăţămînt şi 
educaţie asigură egalita-
tea între femei şi bărbaţi:

a) prin acces la educa-
ţie şi/sau instruire;

b) în procesul de educa-
ţie şi/sau instruire, inclusiv la 
evaluarea cunoştinţelor acu-
mulate;

c) în activitatea didacti-
că şi ştiinţifico-didactică;

d) prin elaborare de ma-
teriale didactice şi programe 
de studii, în conformitate cu 
principiul egalităţii între fe-
mei şi bărbaţi;

e) prin includere a educa-
ţiei gender drept parte com-
ponentă a sistemului educa-
ţional;

f) prin educare a fetelor şi 
băieţilor în spiritul de parte-
neriat şi de respect reciproc.

Instituţiile de învăţă-
mînt şi educaţie nu pot stabili 
principii de admitere bazate 

pe restricţii directe ori indi-
recte după criteriul de sex, cu 
excepţia cazurilor stipulate în 
prezenta lege. Prin derogare 
de la cerinţa de mai sus, sta-
tul, prin intermediul instituţi-
ilor de învăţămînt şi educaţie, 
va întreprinde acţiuni afirma-
tive de promovare a partici-
pării echilibrate a femeilor şi 
bărbaţilor la exercitarea 
profesiilor specifice unde 
se atestă suprareprezentarea 
persoanelor de un anumit sex. 
Sub incidenţa acestei reguli 
cad şi instituţiile de învăţă-
mînt şi educaţie ale organelor 
de forţă.

 Accesul egal la sănătate 
Este interzisă orice formă de 
discriminare după criteriul de 
sex  în ceea ce priveşte acce-
sul femeilor şi al bărbaţilor la 
toate nivelurile de asistenţă-
medicală şi la programele de 
prevenire a îmbolnăvirilor şi 
de promovare a sănătăţii.
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Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC al 

RM, solicită prezentarea cet-lor:
– Tabaran Vasile Zaharia, Tabaran Galina, str. V. Dokucea-

ev, nr. 34 ,,A”, mun. Chişinău, Republica Moldova;
– Popescu Andrei Eftenie, Popescu Irina Constantin, str. 

Cireşilor, nr. 66, mun. Chişinău, Republica Moldova;
– Noroc Nicolae Victor, Noroc Maria Vladimir, str. V. Cup-

cea, nr. 53, mun. Chişinău, Republica Moldova, pentru data 
de 10 martie 2014, ora 10.00, la examinarea cauzei (în incinta 
Curţii de Apel Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, mun. 
Chişinău). 

Judecător     Anatolie Minciuna
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Popescu 
Svetlana, domiciliată: mun. Chişinău, str. Suceviţa, nr. 36/1, 
apt. 70; Popescu Ilie, domiciliat: mun. Chişinău, str. Alecu 
Russo, nr. 18, apt. 8, pentru data de 3 aprilie 2014, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 509) în calitate 
de pîrîţi în cauza civilă  nr. 2-1195/14, intentată la cererea de-
pusă de BC ,,Moldindconbank” SA privind încasarea datoriei.

Judecător     Aliona Danilov        
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ONPP ,,Favorit”, pentru data de 24 martie 
2014, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 4) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ,,Bons Offices” 
privind rezilierea  contractului.

Judecător     Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM,  solicită prezentarea cet. Stratan Liliana, 
domiciliată: mun. Chişinău, str. N. Dimo, nr. 17/2, apt. 18, pen-
tru data de 25 martie 2014, ora 15.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît, unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată la cererea lui Stratan Gheor-
ghe privind desfacerea căsătoriei.

Judecător    Steliana Iorgov
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Capşa Ghenadie, pentru data de 6 mai 2014, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea de chemare în 
judecată depusă de OM ,,Creditactiv” privind încasarea dato-
riei.

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

Judecător    Stelian teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Capşa Ştefan Semion, pentru data de 6 mai 2014, ora 
10.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea de chema-
re în judecată depusă de OM ,,Creditactiv” privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător    Stelian teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Chilian Ruslan, pentru data de 25 martie 2014, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 20), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Chilian Vera 
privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copiilor 
minori,  încasarea pensiei de întreţinere.

Judecător     Maria ghervas
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Solonenco Serghei 
Veaceslav, pentru data de 25 martie 2014, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă 
de Smirnova Irina privind încasarea datoriei.

Judecător     Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Eremia Du-
mitru, Eremia Liubovi, Eremia Ala, Eremia Iurie, pentru data 
de 27 martie 2014, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. M. 
Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate de pîrîţi în cauza civilă 
la cererea APLP-54/35 privind încasarea datoriei.

Judecător     Alexandru Spoială
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Stamati Alexandru, domiciliat: satul 
Susleni, Orhei, pentru data de 25 martie 2014, ora 13.40, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 1, bir. 7) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Stamati Elena 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător     Viorelia Varaniţă         

www
Judecătoria Făleşti  solicită  prezentarea cet. Buga Evghe-

nii, născut pe data de 09.09.1979, cu ultimul  domiciliu: satul 
Ciolacu Nou, Făleşti, pentru data de 26 martie 2014, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (or. Făleşti, str. 1 Mai, nr. 14, bir. 1) în 
calitate de pîrît la cererea de chemare în judecată depusă de 
Buga Anna privind desfacerea căsătoriei.

Judecător     Valentin trişnevschi
www

Judecătoria Făleşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită  prezentarea cet. Rusac Vasili, a.n. 05.01.1956, 
cu ultimul  domiciliu: mun. Chişinău, sect. Botanica, str. Gre-
noble, nr. 203, apt. 8, pentru data de 28 martie 2014, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (or. Făleşti, str. 1 Mai, nr. 14, bir. 4) în 
calitate de pîrît la cererea de chemare în judecată depusă de 
Rusac Elena privind desfacerea căsătoriei.

Judecător     lilia trocin    
www

Judecătoria Străşeni  solicită  prezentarea reprezentantului 
ÎPC ,,PERSISTENT” SA, pentru data de 1 aprilie 2014, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 
nr. 98, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată la 
acţiunea SRL ,,Imexagro”privind încasarea datoriei.

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

Judecător     M. gavriliţă 

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Guriev Victor, Guriev Tatiana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: mun. Chişinău, şos. Munceşti, nr. 52, apt. 37, pen-
tru data de 10 aprilie 2014, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 6) în calitate de pîrîţi, unde va 
avea loc examinarea cauzei civile nr. 2-6032/13, la cererea 
depusă de CCL-158 privind încasarea datoriei.

Judecător     Svetlana garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Skaufalos Tammy Jo, pentru data de 11 aprilie 2014, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea de che-
mare în judecată depusă de Cîrcel Roman privind desfacerea 
căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului, încasarea pensiei 
de întreţinere.

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

Judecător    Stelian teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Cazacu Constantin, pentru data de 17 aprilie 2014, ora 
17.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea de che-
mare în judecată depusă de Cazacu Aliona privind desfacerea 
căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului, încasarea pensiei 
de întreţinere.

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

Judecător    Stelian teleucă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Serbov Serghei, a.n. 04.04.1967, cu 
domiciliul: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, nr. 13, apt. 150, 
pentru data de 26 martie 2014, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 5) în calitate de pîrît în 
cauza intentată de Timoftii Vera privind decăderea din drep-
turile părinteşti.

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

Judecător   Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Toro Grigore 
Vladimir, domiciliat: mun. Chişinău, str. Alba Iulia, nr. 87, 
bloc ,,B”, apt. 96, pentru data de 11 aprilie 2014, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 505) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea depusă de ÎCS ,,Red Union 
Fenosa” SA privind încasarea sumei.

Judecător     galina Moscalciuc
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Zabolotnîi Veaceslav, Frolova Tatiana, Kilovatîi Ale-
xandr, Belinschi Serghei, Leaşenco Vadim, pentru data de 11 
martie 2014, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 9), unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea depusă de CA ,,Moldova-Astrovaz” SA către: ,,Veza 
Prim” SRL, Zabolotnîi Veaceslav, Frolova Tatiana, Kilovatîi 
Alexandr, ,,Top Leasing” SRL, Palici Serghei, Belinschi Ser-
ghei, Leaşenco Vadim privind încasarea datoriei.

Judecător     V. Stratan

ANUNŢ
Biroul asociat al executorilor judecătoreşti 

,,BEZEDE&PARTENERII” angajează la serviciu lucră-
tor în cancelarie.

Informaţii la tel: 068401009, 068401067.
Executor judecătoresc              Vladimir Bezede

www
Judecătoria Basarabeasca solicită prezentarea cet. Baca-

roglo Gheorghe, pentru data de 2 aprilie 2014, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (or. Basarabeasca, str. Cheiului, f/n, et. 1, 
sala de şedinţe nr. 3) în calitate de pîrît în procesul intentat 
la cererea de chemare în judecată depusă de ÎCS ,,Red Union 
Fenosa” SA privind încasarea datoriei.

Prezenţa destinatarului este obligatorie. În caz de nepre-
zentare, cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător     tatiana Molcianova 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Istrati Maxim Valentin, pentru data de 8 aprilie 2014, ora 
14.10, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9), în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ,,Donaris Group” 
SA privind repararea prejudiciului material.

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

Judecător    V. Stratan
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Pînzari Pavel Boris, cu domiciliul: 
or. Orhei, str. Vișinilor, nr. 6, pentru data de 28 martie 2014, 
ora 14.20, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, 
et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă la acțiunea SRL 
,,Tenatax” privind încasarea pagubei materiale.

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

Judecător   Viorelia Varaniță

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, anunţă, pen-

tru data de 1 aprilie 2014, ora 11.00, licitaţie publică de vînzare 
a următoarelor loturi:

Nr.1: bunul imobil identificat prin numărul cadastral – 
0100417.191.13.002, încăperi cu modul de folosinţă – bun vii-
tor, cu suprafaţa de 52,0 metri pătraţi, situat în mun. Chişinău, 
str. Petru Rareş, 55/1, nr. 2, ce aparţine (1.0 cotă-parte) cu drept 
de proprietate debitorului SA ,,Scana”, c/f – 1002600009150.

Preţul de start – 632 687 lei MDL.
Nr. 2: bunul imobil identificat prin numărul cadastral – 

0100417.191.14.015, încăperi cu modul de folosinţă – bun vii-
tor, cu suprafaţa de 116,3 metri pătraţi, situat în mun. Chişinău, 
str. Petru Rareş, 55/2, nr. 15, ce aparţine (1.0 cotă-parte) cu drept 
de proprietate debitorului SA ,,Scana”, c/f – 1002600009150.

Preţul de start – 1 417 290 lei MDL
Doritorii de a participa la licitaţie, pînă pe data de 31 mar-

tie 2014, vor depune cererea de participare cu indicarea pre-
ţului propus pentru lotul/loturile scoase la licitaţie şi dovada 
de achitare a acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al 
bunului/bunurilor scoase la licitaţie, la Biroul executorului ju-
decătoresc Anatolie Bănărescu.

Acontul şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 
lei, se va depune la contul executorului judecătoresc Anatolie 
Bănărescu, prin virament/depunere: nr. – 2224311909, c/f – 
43242017, în BC ,,Victoriabank” SA, fil. nr. 11,  Chişinău VIC-
BMD2X883.

Pentru informaţii suplimentare, vă adresaţi executorului 
judecătoresc Anatolie Bănărescu: mun. Chişinău, bdul Şte-
fan cel Mare, nr. 73, bir. 336, tel. (022) 54-70-41, tel. mob. 
069130707. 

Executor judecătoresc            Anatolie Bănărescu 

CONDOlEANŢE
Consiliul Superior al Magistraturii exprimă profun-

de condoleanţe doamnei Dina Rotarciuc, judecător la 
Curtea de Apel Chişinău, în legătură cu trecerea  în ne-
fiinţă a mamei sale tozlovan Elisaveta. Sîntem alături 
de Dumneavoastră, stimată doamnă Dina Rotarciuc, în 
aceste zile de grea cumpănă şi împărtăşim durerea ire-
cuperabilei pierderi.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Din numele colectivului  Consiliului Superior al 
Magistraturii,

Preşedintele interimar 
al Consiliului Superior al Magistraturii

Dumitru Visternicean 
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Violeta COJOCARU, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar, 
şef, Catedra Drept Internaţional şi Drept al 
Relaţiilor Economice Externe, Facultatea de 

Drept, USM, membru, CSM
Mult stimată doamnă Vio-

leta Cojocaru,
Primăvara din acest an este 

pentru dumneavoastră mai 
specială decît oricînd, deoare-
ce v-a adus în dar cel mai fru-
mos mărţişor al sufletului.

E pe bună dreptate o onoa-
re pentru noi să vă adresăm, cu 
ocazia frumoasei aniversări, 

cele mai sincere şi calde urări de sănătate pentru tot 
ceea ce reprezentaţi.

Aţi reuşit să cuceriţi culmi înalte pentru că  Divi-
nitatea v-a înzestrat distinsa personalitate cu valori 
incontestabile. Avînd un spirit hotărît şi devotat ide-
ii de perfecţiune, v-aţi depăşit prin muncă, trecînd 
cu mult de limitele datoriei, astfel încît toate reali-
zările dumneavoastră sînt aproape de acel ideal in-
tangibil spre care tinde cu atîta ardoare umanitatea.

Acum, la zi aniversară, vă dorim sănătate, fe-
ricire, multe bucurii şi prieteni aleşi cu care să le 
împărtăşiţi. Să vă păstraţi frumuseţea chipului şi a 
sufletului, iar gîndurile luminoase să vă facă viaţa 
cît mai senină.

La Mulţi Ani!
 * * *

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: Ecaterina 
Madan, master în drept, lector universitar, USPEE 

,,Constantin Stere”; Natalia Simciuc, lector universitar, 
USPEE ,,Constantin Stere”, judecător, Buiucani; 
Andrian Popov, magistru în drept, lector superior, 
USPEE ,,Constantin Stere”; Iurie Chiorescu, 
magistru în ştiinţe politice, lector universitar, USPEE 

,,Constantin Stere”;  Marin Domente, magistru 
în drept, lector superior, USPEE ,,Constantin 
Stere”; Adriana Cebotari, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Valentin 
Mărgineanu, magistru în drept, lector universitar,  
Facultatea de Drept, USM; Natalia Cioară, şef, 
Direcţie Justiţie şi Organizare, CSM; Elena Cojocari, 
judecător, Buiucani; Valentina Suruceanu, judecător, 
Cahul; Andrei guţu, judecător, Bălţi; Vasile gheţu, 
judecător, Edineţ; Ion Dandara, judecător, Sîngerei; 
ghenadie Mîţu, judecător, Soroca; Valeriu Pădurari, 
judecător, Bălţi; Ion guţu, judecător, Făleşti. 

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

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

La Mulţi Ani! 
membrii Consiliului de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul  

şi Revista Naţională de Drept

P e 8 Martie se 
marchează, la 

nivel internaţional, 
Ziua Femeii. Această 
zi este celebrată dife-
rit în diverse părţi ale 
lumii, avînd conotaţii 
variate, de la o simplă 
oportunitate de a aduce 
un omagiu femeii, în 
calitate de mamă şi nu 
numai, pînă la o oca-
zie de a celebra femeia 
pentru realizările sale 
politice, economice 
şi sociale. Iată cum se 
sărbătoreşte Ziua Fe-
meii peste hotare.

Chiar dacă în Ro-
mânia, 8 Martie nu este 
zi liberă (nelucrătoare), 
nu acelaşi lucru este 
valabil şi în ţări ca Af-
ganistan, China, Cuba, 
Moldova, Rusia, Ucrai-
na şi chiar Zambia.

În alte ţări, precum 
Italia, Rusia şi Albania, bărbaţii oferă 
femeilor mimoze galbene şi ciocolată, 
iar în Portugalia doamnele şi domni-
şoarele profită de această zi pentru a ieşi 
să se distreze fără bărbaţii din viaţa lor.

Să nu uităm că în Bulgaria, la fel ca 
în ţara noastră, Ziua Femeii a devenit 

sinonimă cu Ziua Mamei (celebrată la 
nivel internaţional în alte zile decît 8 
Martie), astfel ca şi aici,  copiii, dar şi 
adulţii profită de ocazie pentru a le ofe-
ri cadouri mamelor şi bunicilor.

Cu precădere în ţările din Estul şi 
Sud-Estul Europei, una dintre cele mai 
puternice şi stabile tradiţii de Ziua Fe-

meii este aceea de a oferi flori urmaşe-
lor Evei. Nu trebuie ignorat nici obice-
iul angajatorilor de a-şi cadorisi angaja-
tele cu ocazia Zilei Femeii ori pe acela 
al micuţilor şcolari care le oferă daruri 
(flori şi alte simboluri ale primăverii) 
învăţătoarelor şi profesoarelor.

Î n fiecare an, ziua de 8 Martie este una specială pentru 
doamne şi domnişoare. De Ziua Femeii, ele sînt în cen-

trul atenţiei şi persoanele iubite încearcă să le ofere cele mai 
potrivite cadouri, iar unul dintre aspectele de care ar trebui 
să ţină cont cei care sînt în căutare de daruri este zodia celei 
care va primi cadoul.

Berbec – adoră să primească cadouri. Orice obiect sau 
activitate care implică amuzament, culoare şi adrenalină le  
face fericite. Cele născute în această zodie se vor simţi foarte 
ofensate dacă uitaţi să le oferiţi un cadou în zilele speciale. 

Cadouri: bijuterii, bilete la un eveniment sportiv, cărţi 
motivaţionale, gadget-uri, instrumente de gătit.

Taur –  adoră luxul, ţesăturile fine şi practice. Apreciază 
mai mult ca oricine un cadou practic şi util. În plus, iubesc 
mîncărurile rafinate, iar muzica reprezintă o parte importantă 
a vieţii lor. 

Cadouri: perne decorative din ţesături fine pentru canape-
le, o cutie de bomboane, o sticlă cu vin vechi, un CD cu trupa 
favorită, haine din caşmir.

Gemeni – apreciază aproape orice cadou, deci va fi o mi-
siune destul de uşoară să faceţi alegerea potrivită. Adoră să 
înveţe lucruri noi şi să păstreze relaţiile cu prietenii şi per-
soanele iubite.

 Cadouri: jocuri video, cărţi, gadget-uri, cărţi electronice, 
accesorii pentru călătorii, instrumente de scris.

Rac – apreciază atît cadoul, cît şi felul în care este aran-
jat. Dacă doriţi cu adevărat să le impresionaţi, pregătiţi un 
discurs înainte de a le oferi darul. Un buchet de flori va face 
ca momentul să fie şi mai important, iar acest lucru va fi în 
favoarea voastră. Racii adoră să aibă grijă de casă şi de per-
soanele iubite.

Cadouri: o fotografie cu familia înrămată, un tablou cu 
pozele rudelor, obiecte decorative pentru casă, instrumente 
de gătit, seturi pentru aromaterapie, bijuterii de argint.

Leu – preferă să primească cadourile în cadrul unui mo-
ment foarte bine organizat. Cu cît au parte de o atenţie mai 
mare, cu atît vor aprecia mai mult intenţia. Persoanele din 
această zodie iubesc luxul şi confortul, se consideră cunoscă-
toare de artă şi ţin la propria imagine.

Cadouri: haine în culori aprinse, o zi la spa, mîncare fină, 
un CD cu trupa favorită, bilete la un concert.

Fecioară – sînt persoane practice, care acceptă aproape 

orice cadou, atîta timp cît este ales cu seriozitate. Fecioarele 
sînt foarte organizate, au grijă de sănătatea lor şi muncesc 
foarte mult. 

Cadouri: obiecte homemade, cărți, organizatoare pentru 
birou, obiecte de decor pentru bucătărie.

Balanţă – cu cît mai multe cadouri pentru balanţe, cu atît 
mai bine. Nu le împachetaţi într-un singur ambalaj, fiecare 
trebuie să fie aranjat în mod special. Persoanele din această 
zodie iubesc frumuseţea şi confortul, îşi trăiesc viaţa în armo-
nie şi pace şi îşi doresc echilibrul perfect pe toate planurile. 

Cadouri: obiecte decorative pentru casă, mîncare fină, o 
cina la un restaurant exclusivist, bilete la concertul trupei fa-
vorite, o zi la spa şi masaj, cina gătită de persoana iubită.

scorpion – adoră să primească cadouri mai mult decît să le 
ofere. Nu de puţine ori aşteaptă să deschidă darurile atunci cînd 
sînt singure pentru a se bucura de această experienţă. Nativele 
din scorpion preferă lucrurile misterioase şi intrigante.

Cadouri: ochelari de soare, o eșarfă din ţesături fine, cărţi 
şi filme SF, haine în culori neutre. 

Săgetător –  adoră călătoriile şi aventurile. Își doresc să 
fie independente lipsite de monotonie şi au simţul umorului 
dezvoltat. Sînt optimiste şi vor să înveţe cît mai multe lu-
cruri.

Cadouri: cărţi despre călătorii, un abonament la revista 
favorită, bilete la un show de artă.

Capricorn – preferă cadourile practice şi simple, însă ale-
se cu inimă. Sînt persoane care iubesc confortul, materialele 
naturale şi mîncărurile simple.

Cadouri: cina gătită de persoana iubită, obiecte decorative 
pentru grădină, mobilă din lemn, bijuterii.

Vărsător – au simţul umorului foarte dezvoltat, le place să 
socializeze şi au o afinitate pentru lucrurile neobişnuite. Sînt 
implusive şi adoră spontaneitatea.

Cadouri: o piesă unică de artă, un pachet neobişnuit de 
cărţi de tarot, un telescop, gadget-uri noi, bilete la teatru.

Peşti – sînt nişte visători. Sînt firi artistice, spirituale şi 
creative. Sînt sentimentali, romantici şi instabili emoţioanl. 
De fiecare dată au nevoie de o confirmare în ceea ce priveşte 
acţiunile lor. 

Cadouri: cărţi motivaţionale, uleiuri aromaterapeutice, bi-
lete la concertele trupei favorite, o sticlă cu vin vechi, o seară 
romantică.

Divert is

Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

Noi avem nevoie de acest ajutor şi vom   
rămîne alături de Dvs.
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Cum se sărbătoreşte Ziua Femeii peste hotare

Idei de cadouri pentru Ziua Femeii în funcţie de zodie


