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„Clopotul de 
bronz”  pentru 
Victor Puşcaş

Uniunea Europeană „sa-
lută învestirea noului cabinet 
de miniştri în Republica Mol-
dova” şi „îndeamnă actorii 
politici să se angajeze într-un 
dialog politic constructiv cu 
scopul de a termina procesul 
politic postelectoral, în par-
ticular, ce vizează alegerea 
unui nou preşedinte de ţară”, 
se spune în declaraţia Preşe-
dinţiei Uniunii Europene, de-
ţinută de Suedia, în legătură 
cu învestirea noului Guvern 
în Republica Moldova. 

Declaraţia a fost prezen-
tată de şeful misiunii sue-
deze pentru cooperare cu 
Moldova, Julius Liljeström, 
în cadrul unei întrevederi 
pe care prim-ministrul Vlad 
Filat a desfăşurat-o cu repre-
zentanţii corpului diplomatic 
acreditat la Chişinău.

„Uniunea Europeană sa-
lută investirea noului Cabi-
net de miniştri în Republica 
Moldova, notează cu satis-
facţie contribuţia politică 
pentru evoluţiile proceselor 

Conflictul şi războiul dintre Ministerul Afacerilor Interne 
(MAI) şi Primăria capitalei pare a fi pe sfîrşite. De acum în-
colo, MAI va colabora cu Primăria în scopul asigurării ordi-
nii publice, combaterii infracţionalităţii, a declarat recent în 
cadrul şedinţei operative de la Primărie ministrul de Interne, 
Victor Catană.

Ministrul susţine că a venit la şedinţa operativă de la  Pri-
mărie pentru a pune capăt „divergenţelor şi războiului între 
MAI şi autorităţile publice locale din capitală”, a ameliora 
relaţiile între aceste structuri în scopul asigurării ordinii pu-
blice şi combaterii infracţionalităţii, care este mai mai mare 
în capitală decît în celelalte teritorii. Generalul Catană a pro-
mis că va fi numit şi un nou vicecomisar, şef al Poliţiei mu-
nicipale.

„Voi întreprinde toate acţiunile necesare ca situaţia să se 
schimbe cardinal, să fie ordine pe străzi şi în locurile publi-
ce, lucruri pe care le putem face doar împreună cu Primăria 
Chişinău”, a declarat general-maiorul Victor Catană. Ministrul 
Afacerilor Interne a menţionat că fără a colabora cu adminis-
traţia locală nu poate fi asigurată ordinea publică, iar de acum 
încolo conflicte de competenţă nu vor mai exista. „Vom asi-
gura îndeplinirea tuturor măsurilor organizatorice necesare în 
acest sens”, a afirmat generalul Catană. Ministrul de Interne 
a informat că o primă măsură va fi numirea unui vicecomisar 
al capitalei, în coordonare cu autorităţile locale, care va fi res-

ponsabil de activitatea poliţiei municipale, după cum prevede 
legislaţia în vigoare.  

La rîndul său, primarul general, Dorin Chirtoacă, a salutat 
iniţiativa ministrului de Interne  de a stabili relaţii de colabora-
re eficiente între cele două instituţii. Dorin Chirtoacă a spus că 
noua conducere a Ministerului de Interne a venit cu o abordare 
corectă şi conformă legii a relaţiei cu autorităţile municipale. 
„Era firesc ca să se adune multe probleme, în urma experienţe-
lor prin care am trecut. Însă lucrurile trebuie aduse la normali-
tate”, a conchis şeful administraţiei capitalei. 

În altă ordine de idei, primarul de Chişinău a accentuat ne-
cesitatea reformării în domeniu şi transmiterea atribuţiilor ce 
ţin de asigurarea ordinii publice către autorităţile locale, po-
trivit standardelor europene. Pînă la operarea modificărilor re-
spective în legislaţie, Dorin Chirtoacă a propus iniţial poliţiei o 
colaborare cu pretorii de sector şi primarii localităţilor în ceea 
ce ţine de asigurarea ordinii publice şi de combaterea crimina-
lităţii, iar pe probleme strategice, cum ar fi reforma în ansam-
blu, traficul rutier şi parcările – cu viceprimarii pe domenii.

În context, primarul de Chişinău şi ministrul Afacerilor In-
terne au decis crearea unui grup de lucru, din care vor face par-
te reprezentanţii administraţiei Primăriei Chişinău şi ai MAI 
pentru identificarea tuturor problemelor existente şi vor fi pro-
puse soluţii pentru depăşirea acestora.

S.C.

netul de miniştri va fi 
consolidarea încrederii 
în noul Guvern, mai 
ales în regiunea trans-
nistreană”. 

„Moldova va avea 
în continuare un parte-
ner de încredere în pro-
cesul de integrare eu-
ropeană care va acor-
da tot suportul pentru 
consolidarea ţării”, a 
spus Kalman Mizsei.

Ambasadorii au 
felicitat noul cabinet 
de miniştri cu ocazia 
învestirii în funcţie şi 
au reafirmat dorinţa 
ţărilor partenere de a 
consolida şi aprofunda 
relaţiile cu Republica 
Moldova. În particular, 
Uniunea Europeană 
şi-a exprimat disponi-
bilitatea de „a începe 
cît mai curînd nego-
cierile privind un nou 
acord de cooperare”.

La rîndul său, pre-
mierul Filat a mulţumit 

Prim-ministrul a avut o 
întrevedere şi cu ambasa-
dorul Republicii Kazahstan 
în Moldova cu reşedinţa la 
Kiev, Amangheldî Jumabaev. 
Serviciul de presă al Guver-
nului a relatat că la întreve-
dere au fost abordate aspecte 
privind cooperarea bilaterală 
între cele două ţări, precum 
şi colaborarea multidimensi-
onală în cadrul organizaţiilor 
internaţionale.

Un subiect aparte al dis-
cuţiei l-a constituit proble-
matica transnistreană, în 
contextul preluării de către 
Kazahstan a preşedinţiei în 
cadrul OSCE, începînd cu 
1 ianuarie 2010. Diploma-
tul kazah a declarat că ţara 
sa este dispusă „să acorde o 
atenţie sporită perspectivei 
reglementări transnistrene, 
pe parcursul exercitării pre-
şedinţiei în OSCE”.

Premierul a reiterat 
obiectivul primordial al no-
ului cabinet de miniştri care 
rezidă în „asigurarea tuturor 
libertăţilor şi promovarea 
valorilor democratice în Re-
publica Moldova, dezvolta-
rea social-economică a ţării, 
precum şi crearea condiţiilor 
relevante pentru asigurarea 
unui climat investiţional fa-
vorabil pentru toţi investito-
rii autohtoni şi externi”. 

democratice şi îşi expri-
mă încrederea privind 
cooperarea responsa-
bilă cu Uniunea Euro-
peană, care va precede 
procedurile politice”, se 
spune în document.

Şeful misiunii su-
edeze a subliniat că 
„învestirea Guvernului 
este un pas important în 
combaterea provocări-
lor cu care se confruntă 
Moldova, în particu-
lar în contextul crizei 
economice mondiale şi 
financiare şi va stimula 
realizarea reformelor”. 

Reprezentantul Uni-
unii Europene în Repu-
blica Moldova, Kalman 
Mizsei, a transmis fe-
licitări noului premier 
din partea secretarului 
general al Consiliului 
Uniunii Europene, Javi-
er Solana, şi a menţionat 
că „una dintre primele 
şi principalele sarcini 
pe care le va avea cabi-

diplomaţilor pentru felicitări 
şi pentru „suportul acordat 
cetăţenilor şi democraţiei în 
Republica Moldova”.

„Guvernul şi-a asumat 
obligaţiuni şi le va îndeplini 
în mod conştiincios, iar toa-
te acţiunile lui vor fi foarte 
transparente”, a spus Filat.

Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întîi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era lecţia. 
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Începe ziua cu DREPTUL!

UE salută învestirea noului guvern al Moldovei 

Vom colabora eficient 
pentru a asigura norma de drept 
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Flashu

ANUNŢ
La 2 octombrie 2009, ora 16.00, în  blocul 7 al 

USM, aula 103 va avea loc şedinţa ordinară a Consiliu-
lui de administraţie  al Uniunii Juriştilor din Republica 
Moldova (UJM).

Ordinea de zi:
1. Concretizări privind organizarea Congresului or-

dinar  de dare de seamă  şi alegeri al  UJM.
2. Diverse.
Prezenţa membrilor Consiliului de administraţie al 

UJM este obligatorie.
Gheorghe AVORNiC,

preşedintele Consiliului de administraţie al UJM

În cadrul Zilelor dreptului de a şti, ediţia a VI-a, 
desfăşurate la Chişinău în perioada 28 septembrie - 
3 octombrie 2009, judecătorul Curţii Constituţionale 
Victor Puşcaş a devenit laureat al premiului „Clopo-
tul de bronz”, acordat anual de Centrul „Acces-info” 
pentru consecvenţă şi curaj în promovarea accesului 
la informaţie. Printre laureaţii premiului în acest an se 
numără şi directorul Transparency Internaţional, Lilia 
Caraşciuc, Centrul Independent de Jurnalism, ziarul 
„Jurnal de Chişinău”, Biblioteca publică raională din 
Călăraşi, publicaţia „Spros i predlojenie” din Bălţi.

În perioada 1-3 octombrie, Dumitru Pulbere, preşedinte-
le Curţii Constituţionale, şi Petru Railean, judecător al Curţii 
Constituţionale, participă la lucrările Conferinţei Internaţiona-
le de la Erevan, ediţia a XIV-a, cu genericul „Experienţa in-
ternaţională privind conlucrarea dintre curţi constituţionale şi 
parlamente pentru garantarea supremaţiei constituţionale”.

Cele patru şedinţe ale Conferinţei vor lua  în dezbatere teme 
actuale ale constituţionalismului modern: Garantarea stabilită-
ţii constituţionale în statul de drept prin asigurarea supremaţiei 
Constituţiei; Garanţiile parlamentare pentru controlul constitu-
ţional eficient; Rolul poziţiilor legale ale Curţii Constituţionale 
ca izvor de drept în depăşirea golurilor legislative; Tendinţele 

europene contemporane privind evoluţia relaţiilor funcţionale 
dintre parlamente şi curţi constituţionale. Dl Pulbere va pre-
zenta un raport în cadrul celei de-a treia sesiuni.

Lucrările Conferinţei cuprind şi discutarea proiectului Sta-
tutului Conferinţei internaţionale a justiţiei constituţionale, la 
care vor participa şi reprezentanţi ai Conferinţei organelor con-
trolului constituţional din statele tinerelor democraţi.

Printre organizatorii Conferinţei de  la Erevan sînt Comisia 
Europeană pentru democraţie prin drept (Comisia de la Vene-
ţia), Conferinţa organelor controlului constituţional din statele 
cu tinere democraţii, Asociaţia internaţională a dreptului con-
stituţional.

„Clopotul de bronz” 
pentru Victor Puşcaş

l Curtea Constituţională

Delegaţie a Curţii Constituţionale la Erevan
Guvernul nou îşi începe activitatea 
cu verificări importante
În prima şedinţă a cabinetului de miniştri, premierul Vlad 

Filat a cerut noilor miniştri să prezinte proiecte de legi care nu 
mai pot fi amînate.

De asemenea, premierul a cerut Ministerului Economiei să 
prezinte schemele şi modelele care au dus la monopolizarea 
unor sectoare ale economiei naţionale.

O altă verificare urmează a fi executată de CCCEC. Potrivit 
premierului, există anumite informaţii vizavi de corectitudinea 
desfăşurării de către SA Moldtelecom a tenderului privind im-
plementarea tehnologiilor 3G.

Filat a dispus Centrului Anticorupţie să verifice şi activitatea 
SA Moldova Gaz. Premierul suspectează că Moldova Gaz achi-
tă importurile de gaz cu întîrziere, din cauza că banii plătiţi de 
populaţie ar fi folosiţi în alte scopuri.

Program de recuperare economică  
a ţării
Pe parcursul lunii viitoare, urmează să fie elaborat un Pro-

gram de recuperare economică a ţării, a spus prim-ministrul 
Vlad Filat în cadrul întrevederii cu Asociaţia băncilor din Re-
publica Moldova. În cadrul şedinţei s-a discutat situaţia pe piaţa  
bancară a ţării  şi au fost evidenţiate chestiunile care urmează să 
fie abordate în cel mai scurt timp pentru redresarea economică 
a ţării.  

Totodată, prim-ministrul ţării a menţionat că Guvernul îşi 
doreşte stabilizarea situaţiei pe piaţa financiară şi a afirmat că 
acţiunile cabinetului de miniştri „urmează să fie corelate cu 
cele ale Băncii Naţionale pentru a atinge obiectivele de sta-
bilizare macroeconomică, inclusiv de menţinere a stabilităţii 
relative a valutei naţionale”, transmite serviciul de presă al 
Guvernului. 

În cadrul discuţiilor  s-a  menţionat că în perioada 13-28 oc-
tombrie este preconizată vizita misiunii Fondului Monetar In-
ternaţional în Republica Moldova, în cadrul căreia vor fi purtate 
discuţii referitoare la parteneriatul ulterior.

Vlad Filat a subliniat că în prezent Guvernul se află în „exer-
ciţiu de diagnostic” al situaţiei economice şi financiare, în speci-
al la capitolul situaţie economico-financiară, rezultatele căruia, 
potrivit serviciului de presă, vor fi făcute public pe 1 octombrie 
curent.

În acelaşi context, premierul a mai spus că  Guvernul va sus-
ţine independenţa şi autonomia reală a Băncii Naţionale, „care 
urmează să-şi utilizeze conform competenţelor legale instru-
mentariul de care dispune pentru asigurarea stabilităţii valutei 
naţionale”. Vlad Filat a reiterat disponibilitatea Guvernului spre 
o deschidere totală faţă de sectorul bancar în procesul de dezvol-
tare economică a ţării.

Termocom este încurcat în propriile 
calcule 
Termocom urmează să prezinte spre aprobare Consiliului 

Municipal Chişinău noile tarife stabilite pentru căldură. ,,Sîn-
tem într-o situaţie acută şi, dacă CMC nu va aproba aceste tarife, 
vom ajunge în situaţia întreprinderii municipale Apă-Canal”, a 
declarat directorul comercial al Termocom, Mihai Arusoi.

Arusoi a menţionat că noul tarif stabilit este de 898 lei/Gcal 
şi a fost calculat în strictă conformitate cu metodologia de cal-
cul, spunînd totodată că locuitorii municipiului riscă să rămînă 
fără căldură, şi asta după ce Moldova Gaz solicită de urgenţă 
achitarea datoriilor de 10 milioane lei, iar faţă de CET1 şi CET2, 
avînd datorii de 1 miliard lei, acumulate începînd cu anul 2002. 

Ulterior, Termocom a expediat presei un comunicat în care 
se precizează că noul tarif este „în valoare de 798,03 lei, cu o 
reducere de 42 lei în comparaţie cu cel solicitat pentru sezonul 
precedent de încălzire şi care nu a fost examinat de către Primă-
rie şi CMC”, adică cu 100 de lei mai puţin decît tariful enunţat 
de reprezentantul întreprinderii la şedinţa primăriei.

Primarul Dorin Chirtoacă a susţinut că Primăria rămîne pe 
aceeaşi poziţie în acest sens şi că nu se acceptă creşterea tarifului 
la căldură. Amintim că actualul tarif pentru căldură este de 540 
lei/Gcal. 

„Ceea ce se întîmplă în 
justiţia Moldovei nu este bine.

Dacă nu se intervine acum, 
R. Moldova riscă să se prăbu-
şească. Oamenii pleacă din 
ţară nu numai din cauza că nu 
au locuri de muncă, dar şi din 
cauză lipsei de opurtunităţi şi 
a disperării generate de proas-
tă funcţionare a justiţiei”, a 
afirmat ministrul Justiţiei, 
Alexandru Tănase.

Declaraţiile au fost făcute 
în cadrul ceremomiei de lan-
sare a broşurii „Reforma siste-
mului de justiţie în Republica 
Moldova. Standarde europene 
şi realităţi naţionale”, des-
făşurate de Fundaţia pentru 
Promovarea Reformelor în 
Justiţie. 

În calitate de soluţie pentru 
îmbunătăţirea situaţiei, noul 
ministrul vede modificarea 
structurii sistemului de justi-
ţie, inclusiv lichidarea unor 
instituţii ineficiente ale acestui 
sistem. Potrivit ministrului, 
demiteri spectaculoase din 
fosta conducere a ministerului 
nu se anunţă. 

„Persoanele care au cali-
ficarea profesională necesară 
vor continua să-şi exercite în 
continuare atribuţiile în ca-
drul ministerului. Vom veni cu 
proiecte de legi pentru modi-
ficarea structurii justiţiei. La 
prima şedinţă de guvern, vom 
pune în discuţie un proiect 
important de modificare şi re-
formare a notariatului, care va 
presupune lichidarea notaria-
telor de stat. La moment, aces-
tea doar consumă banii publici 
şi nu au nicio justificare logi-
că. Vor exista doar notariatele 
private, cum au existat şi pînă 
la modificarea legii”, afirmă 
Alexandru Tănase. 

În cadrul noului Minis-
ter al Justiţiei vor fi efectuate 
modificări structurale con-
sistente, în primul rînd, va fi 

fortificat serviciul agentului 
guvernamental. Pentru anul 
trecut, guvernul a achitat, 
din cauza proastei guvernări 
în domeniul justiţiei, 10 mln 
euro pentru amenzi la CEDO, 
iar la acest moment Moldova 
riscă să achite 40 mln euro. 

„Vom face un minister 
deschis pentru cooperare 
cu societatea civilă, pentru 
derularea oricăror proiec-
te importante şi necesare 
ţării, pentru a reda justiţi-
ei independenţa de care are 
nevoie”, a mai spus Tănase.  
„Vrem reformarea mecanis-
melor şi sistemului de execu-
tare a deciziilor judecătoreşti. 
Actualul guvern optează pen-
tru implementarea sistemelor 
executorii judecătoreşti pri-
vate. De asemenea, va suferi 
reformări avocatura”. În acest 
sens, va fi adoptată o nouă 
lege a avocaturii sau va fi 
modificată actuala lege, in-
stituind anumite instrumente 
regulatorii interne, pentru ca 
această instituţie să se poată 
dezvolta, să fie una eficientă 
şi adecvată momentului. Vor 
fi excluşi din prodedurile ju-
deciare procurorii, care, de 
cele mai dese ori, nu se ştie 
ce calificare au, nu pot fi su-
puşi unui control etic şi disci-
plinar, de multe ori generează 
acte de corupţie, fac mai gre-
oi actul de justiţie. 

„Va începe şi procedura 
de modificare a Constituţiei, 
pentru a schimba funcţiona-
litatea Curţii Constituţionale, 
precum şi anumite proceduri 
care ţin de sistemul de numire 
şi promovare a judecătorilor 
la Curtea Supremă de Justiţie, 
vom veni cu modificări proce-
durale în calificarea căilor de 
atac care ne-au generat multe 
probleme la Curtea Europeană 
pentru drepturile omului etc”, 
a mai spus Alexandru Tănase. 

„Ceea ce se întîmplă în justiţia 
Moldovei nu este bine”

Republica Moldova va primi 262 
mln USD din partea SUA

SUA vor oferi Republicii Moldova un grant în valoare 
de 262 mln USD în cadrul Planului Preliminar pe Ţară 
prin intermediul Programului „Provocările Mileniului”. 
Jumătate din suma de bani care va fi donată va fi utilizată 
pentru reabilitarea drumurilor, iar restul – pentru dezvol-
tarea agriculturii şi procurarea sistemelor de irigare. 

Premierul Vlad Filat a infor-
mat,  în cadrul unui briefing, că 
abia au început negocierile în 
privinţa acordării acestei donaţii. 
Banii ar putea ajunge în Moldo-
va pînă la sfîrşitul anului curent, 
adică după finalizarea tuturor 
procedurilor, inclusiv semnarea 
acordului final în acest sens. 

Filat a subliniat că implemen-
tarea acordului va începe imediat după semnarea lui. Ce 
drumuri vor fi reparate în baza asistenţei primite urmează 
a fi stabilite ulterior, a precizat prim-ministrul. 

Asif J.Chaudhry, ambasador extraordinar şi pleni-
potenţiar al SUA în Moldova, a subliniat că, în ultimele 
nouă luni, în Moldova au fost efectuate deja studii de fe-
zabilitate pentru implementarea acordului ce urmează a fi 
semnat, pentru care au fost cheltuiţi 11 mln USD. Totoda-
tă, ambasadorul a accentuat că SUA şi în continuare vor 
oferi susţinere Republicii Moldova. 

Programul ,,Provocările Mileniului” a fost lansat de 
Congresul SUA în 2004, la iniţiativa Preşedintelui Geor-
ge W. Bush. Acesta prevede acordarea de ajutor financiar 
sub formă de investiţii nerambursabile statelor cu venituri 
reduse pe cap de locuitor pentru dezvoltarea economică.

În aceste momente de grea încercare colectivul pu-
blicaţiei periodice „Dreptul” şi al „Revistei naţionale de 
drept” este alături cu profundă  compasiune de Gheorghe 
Avornic, decanul Facultăţii de Drept USM, preşedintele 
Consiliului de administrare al UJM, în legătură cu trece-
rea în nefiinţă a mamei sale Eugenia AVORNiC.

Dumnezeui să-i odihnească sufletul şi să o primească 
alături de aleşii săi!  

Uniunea Juriştilor din Republica Moldova (UJM) 
exprimă sincere condoleanţe domnului Gheorghe 
Avornic, preşedintele Consiliului de administrare al 
UJM, în legătură cu trecerea în nefiinţă a mamei sale 
Eugenia AVORNiC.

Sîntem alături cu un gînd de mîngîiere şi compasiune.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
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O şedinţă de informare, ce a reunit elevi, 
profesori, patroni agricoli, reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale şi ai Inspecţiei 
Muncii, organizată în incinta Liceului Te-
oretic „Dimitrie Cantemir” din Căuşeni; o 
discuţie la Combinatul didactic de instruire şi 
producţie din satul Sălcuţa, la care au parti-
cipat directorul instituţiei, primarul localităţii 
şi cîţiva angajatori agricoli; şi un schimb de 
experienţă în domeniul dezvoltării comunitare 
şi combaterii muncii copilului în satul Tara-
clia – acestea sînt reperele vizitei, întreprinse 
de Echipa FNPAIA, la 24 septembrie 2009, în 
raionul Căuşeni.

„La muncile cîmpului folosim tehnica, iar 
pentru lucrările manuale ne sînt de ajuns şi 
adulţii”, spune Alexandru Donoi, conducăto-
rul gospodăriei ţărăneşti cu acelaşi nume din 
Căuşeni, în timp ce responsabili ai Direcţiei 
generale raionale învăţămînt, tineret şi sport 
constată că „toţi elevii noştri se află în bănci”. 
Inspectoratul teritorial al Muncii confirmă 
aceste afirmaţii: „În afara legii, în raion nu se 
poate face nimic”. Liceenii au povestit că aici, 
la şcoală, au studiat şi au discutat împreună cu 
profesorii despre drepturile copilului, inclusiv 
dreptul la educaţie.   

La Căuşeni, „clădiri cu etaje nu-s şi fami-
liile au gospodării cu pămînt pe lîngă casă”, 
vorbesc oamenii locului. În faţa propriilor 
elevi şi a Echipei de monitorizare de la Chişi-

nău, adulţii de la Căuşeni afirmă: „Toţi sîntem 
în serviciul copiilor, iar drepturile copilului 
sînt primordiale”. 

Eugenia Ganea, coordonatorul proiectului 
de combatere a muncii copilului în agricultura 
Moldovei, afirmă că „vizita în această regiune 
a Echipei de monitorizare FNPAIA a avut o 
puternică dimensiune de sensibilizare, alături 
de urmărirea, la faţa locului, a modului în care 
angajatorii agricoli respectă prevederile Codu-
lui de conduită pentru patroni privind elimina-
rea celor mai grave forme ale muncii copilului 
în agricultură şi industria alimentară”.

La Combinatul didactic de instruire şi pro-
ducţie din Sălcuţa – singura instituţie cu acest 
statut rămasă în ţară – Echipa FNPAIA a în-
tîlnit „maiştri cu experienţă mare şi cu răbdare 
mare”, cum spune directorul acestei şcoli de 
meserii, şi o experienţă de instruire a celor 250 
de elevi de aici, care pot răspunde unor nevoi 
ale agriculturii de astăzi. Primarul localităţii 
crede că „şi copiii pot fi implicaţi în muncă, 
dar fără a fi exploataţi”, iar unul dintre anga-
jatorii locali, Gheorghe Canţîr, mărturiseşte că 
un copil „poate să lucreze în măsura posibili-
tăţilor şi în conformitate cu normele legale”. 
„Codul pe care l-am discutat şi aici în raion ne 
este de ajutor – ne spune ce prevederi legale 
să respectăm cînd vine vorba despre munca 
copiilor”, adaugă antreprenorul agricol din 
Sălcuţa.

În localitatea Taraclia, din raionul Cău-
şeni, directorul întreprinderii agricole „Bo-
gatmos”, Dumitru Bocancea, este unul dintre 
cei mai activi promotori ai abordării pe care o 
foloseşte în domeniul muncii copilului Fede-
raţia Naţională a Patronatului din Agricultură 
şi Industria Alimentară. „Dacă familiile sînt 

salariate decent, şi copiii beneficiază de asta”, 
consideră directorul, care deţine şase ani la 
rînd titlul de „cel mai bun contribuabil din 
Moldova”. „Noi de-am putea să cuprindem 
adulţii cu lucrul! Nici nu putem vorbi despre 
implicarea copiilor în muncă aici”, le spune 

Dumitru Bocancea colegilor 
din FNPAIA. La Taraclia, 
Echipa de monitorizare a con-
statat contribuţia personală a 
acestui patron agricol la crea-
rea şi susţinerea centrului co-
munitar pentru copii „Casa în 
care mă simt copil”, la dotarea 
şcolii şi a centrului medicilor 
de familie şi a altor obiective 
comunitare. Aceste reuşite, 
datorate şi parteneriatului la 
care participă autorităţile lo-
cale, contribuie la diminuarea 
fenomenului muncii copilului 
în comunităţile din Moldova.  

Acţiunile de informare şi 
mobilizare în domeniul pre-
venirii şi combaterii muncii 
copilului sînt coordonate la 
Căuşeni de Nicolae Coroi, 
director executiv al Asocia-
ţiei Producătorilor Agricoli 
„Agro-Căuşeni”, iar bunele 
practici în domeniu se regă-
sesc cel mai mult în activita-
tea directorului întreprinderii 
agricole „Bogatmos”, Dumi-
tru Bocancea.

FNPAIA implementează, 
începînd cu anul 2005, proiectul „Combaterea 
muncii copiilor în sectorul agricol al Moldo-
vei”, realizat cu sprijinul Biroului Organiza-
ţiei Internaţionale a Muncii pentru Activităţi 
cu Organizaţiile Patronale (ILO-ACT/EMP) 
şi implementat cu susţinerea Guvernului Nor-
vegiei.

Vizita Echipei de monitorizare privind 
eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului
După Soroca a urmat Căuşeni, pe agenda vizitelor de documentare, efec-

tuate de Echipa Federaţiei Naţionale a Patronatului din Agricultură şi in-
dustria Alimentară (FNPAiA), care monitorizează respectarea Codului de 
conduită pentru patroni privind eliminarea celor mai grave forme ale mun-
cii copilului în agricultură şi industria alimentară în Moldova.

iurie ANDRUşCA, 
avocat, raionul  Drochia

Chiar din primele rînduri ale acestui mesaj ţin să feli-
cit şi să mulţumesc întregii echipe de profesori a Facultă-
ţii de Drept cu acest prilej remarcabil. Eram şi eu flămînd  
de tot ce înseamnă drept. După cei 4 ani de studii mi-am 
dat seama că dreptul este domeniul care mi s-a potrivit 
cel mai bine şi am ocazia să excelez într-un domeniu în 
care am talent înnăscut, dar cultivat cu răbdare şi drag 
de profesorii Facultăţii de Drept de la USM. Mi-am ales 
calea avocăţiei tot graţie profesorilor care m-au îndrumat 
exact pe cărarea care mi s-a potrivit mai bine. Şapte ani au 
trecut deja de cînd am absolvit cu succes această Facul-
tate, dar dacă ar apărea acum cineva în cale să mă întrebe 
dacă a-şi mai face încă odată această facultate, i-aş spune 
prompt – DA. Am învăţat multe lucuri noi şi utile dar tot 
de la dumneavoastră am învăţat că întotdeauna este loc 
pentru ceva mai bun. La mulţi ani! stimaţi profesori.

„Am făcut DREPTUL anume la USM – aşa cum mi-am dorit”
Întrebarea de ce au ales să studieze la Fa-

cultatea de Drept a Universităţii de Stat din 
Moldova a cam emoţionat intervievaţii cu 
care am discutat, fie actuali studenţi, fie foşti 
absolvenţi, cu atît mai mult cu cît în aceas-
tă perioadă Alma mater a justiţiei autohtone 
este în prag de jubileu. Din beatitudinea lor 
exprimată prin cele mai sublime cuvinte faţă 
de acest templu al ştiinţei juridice un singur 
lucru rămîne cert: anii de studenţie petrecuţi 
la Facultatea de Drept USM le-a rămas în 
memorie ca o comoară care le marchează în 
cel mai pozitiv sens activitatea nobilă pe care 
o exercită în scopul triumfului adevărului şi 
dreptăţii precum şi viaţa de zi cu zi.

Natalia AbAbii, 
studentă la Facultatea de Drept, USM, 

specialitatea Drept civil
„Fiecare om se naşte cu un destin al său, iar viaţa este 

cea mai mare enigmă care încă nu a fost descifrată de 
nimeni, un lucru însă rămîne cert, fiecare din noi are un 
rol aparte care este scris anume pentru el, rol sau datorie 
pe care trebue să o ducă cu demnitate pînă la capăt. Omul 
a fost creat de Dumnezeu într-un mod mai deosebit,el a 
fost înzestreat cu raţiune, cu calm şi multe alte calităţi pe 
care le are doar el, dar în acelaşi timp foarte slab şi vul-
nerabil, avînd mereu nevoie de protecţie şi grijă. Socie-
tatea din cele mai vechi timpuri a avut nevoie de anumite 
norme care ar asigura acea protecţie de care are nevoie 
persoana. Mereu am privit cu admiraţie acele persoane 
care au luptat şi au încercat să creeze un viitor mai bun, 
mai sigur  pentru alţii – persoane care s-au dedicat în în-
tregime pentru ca împreună să ne bucurăm de o societate 
prosperă în care se respectă normele de drept. Anume 
aceasta a fost imboldul de a alege  Facultatea de Drept 
din cadrul USM, o facultate care se bucură de renume şi 
un prestigiu binemeritat cu o echipă al cărei profesiona-
lism este incontestabil. 

Mă închin în faţa tuturor celor care s-au dăruit fără 
rezerve acestei profesii şi sînt ferm convinsă că toţi cei 
care au absolvit facultatea noastră sînt demni de a purta 
titlul de jurist.

Iar respectul, prestigiul şi forţa motrice ale acestei 
facultăţi se datorează în exclusivitate echipei de profe-
sori conduse cu atîta asiduitate de către decanul Gheor-
ghe Avornic – oameni care zi de zi muncesc cu dăruire 
de sine pentu a pune la dispoziţia societăţii jurişti de o 
pregătire impecabilă care vor asigura un viitor plin de 
virtute şi bunăstare.

 În preajma  minunatei sărbători a Facultăţii de Drept 
mă închin în faţa tuturor celor care ne învaţă, care sînt 
alături de noi şi împreună  încercăm să schimbăm lumea 
în mai bine”.

Sergiu PRiGOREANU, 
fost absolvent al Facultăţii de Drept

„Am făcut Facultatea de Drept anume la USM aşa 
cum mi-am dorit. De toate au fost în anii studenţiei, şi 
note bune, şi mai rele. Iar acum cînd am ajuns să acti-
vez şi eu pe făgaşul justiţiei, îmi dau seama că fiecare 
cuvînt rostit de acei profesori îşi are rostul său. Facul-
tatea de Drept a USM cu adevărat poate fi considerată 
cea mai notorie casă a ştiinţei juridice, prin bazele sale 
de învăţămînt. Întotdeauna am simţit străduinţa profe-
sorilor de a ne oferi ceea ce au mai bun: corectitudine, 
demnitate, originalitate, perseverenţă, profesionalism 
– acestea sînt doar cîteva dintre calităţile cultivate de 
profesorii de la Drept USM discipolilor lor. Şi cum nu 
există pădure fără uscături, vorba ceea, în situaţii mai 
delicate (probleme, nejunsuri etc.) ei au ştiut cum să 
aplaneze totul prin cultivarea unui spirit colegial şi dis-
ciplinar, obiectiv. Cu prilejul apropiatului jubileu urez 
tradiţionalul dar şi semnificativul:  La mulţi ani! pentru 
profesori şi colegi”. 

iurie MOCANU, 
notar

„50 de ani de la fondare – o cifră semnificativă care 
oferă oportunitatea de a pune pe cîntar realizările ob-
ţinute.  Fac parte din primii absolvenţi ai Facultăţii de 
Drept din cadrul USM, dar uneori îmi pare că mai ieri 
am păşit pragul ei. Multe s-au schimbat de atunci, se-
diul, profesorii, cert este însă faptul că princiipiile de 
studii, deşi sînt racordate la cele mai înalte standarde 
bază, au rămas aceleiaşi. Citesc acest fapt în ochii celor 
care vin să se angajeze,  ori să exerseze pînă a porni-
pe calea dreptăţii. Astfel, pot să afirm fără echivoc că 
tinerii care au făcut şi fac studii la această renumită fa-
cultate sînt bine pregătiţi, instruiţi în meseria dreptului 
şi în arta vieţii. Vreau să cred că sînt cei de la care noi, 
cei mai în vîrstă, să învăţăm multe lucuri perfecţionate, 
pentru că şi vremurile sînt schimbate şi totodată îmi 
doresc ca ei să fie cei cu coloană vertebrală şi să nu se 
lase manipulaţi de politicul din ţară. Sîntem cei care ne 
conducem doar de prevederile Legii Supreme. 

Ţin să felicit pe această cale întreaga echipă a Fa-
cultăţii de Drept, cei care se dăruiesc pentru această 
meserie. Iar studenţilor le spun să fie ascultători  şi să 
înveţe bine că au de la cine”.  S. C.

Jubileu: Facultatea de Drept din cadrul USM la 50 de anil
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Ministerul Justiţiei

Ministrul Justiţiei, dl 
Alexandru Tănase, a înmînat 
certificatele de înregistrare fi-

lialelor National Democratic 
Institute şi International Re-
publican Institute din SUA, 
care vor activa sub formă de 
reprezentanţe în Republica 
Moldova ale forului Inter-
national Affairs din SUA. 
Cele două asociaţii au ca 
scop elaborarea unor meto-
de, concepte, idei privind cu-
noaşterea şi studierea feno-
menului promovării şi prote-
jării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. În 
acest scop, membrii asocia-
ţiilor vor organiza seminare, 
conferinţe, întruniri, lecţii la 
care vor participa specialişti 
calificaţi în domeniile priori-
tare de activitate din ţară şi 
de peste hotare.    

Un loc de seamă în acti-
vitatea acestor asociaţii se va 
acorda analizei problemelor 
de ordin socio-juridic cu care 
se confruntă la momentul ac-
tual societatea din Republica 
Moldova. Pentru a obţine 
un rezultat cît mai relevant 
în acest domeniu, membrii 

asociaţiilor vor participa ne-
mijlocit la sporirea nivelu-
lui potenţialului intelectual 

al cetăţenilor din Republica 
Moldova.        

Asociaţiile îşi vor des-
făşura activitatea în baza 
principiilor libertăţii de aso-
ciere, legalităţii, publicităţii 
şi transparenţei, liberii ex-
primări a opiniei de către toţi 
membrii lor.    

În cadrul ceremoniei de 
înmînare a certificatelor, mi-
nistrul Justiţiei, dl Alexandru 
Tănase, şi-a exprimat regre-
tul pentru întîrzierea nejus-
tificată a procedurii de în-
registrare. Opinia publică ar 
trebui să ştie că aceste două 
instituţii de-a lungul anilor 
au acordat asistenţă constan-
tă şi extrem de importantă la 
modernizarea sistemului po-
litic, în mod special a parti-
delor politice. Pentru viitor, 
ambele instituţii rămîn a fi 
un partener important al re-
formelor sistemului politic 
pe care urmează să le de-
marăm împreună cu întrea-
ga societate. Înregistrarea 
acestor asociaţii reprezintă 

începutul unei noi etape în 
relaţiile Guvernul Republi-
cii Moldova cu organizaţiile 

neguvernamentale, cu socie-
tatea civilă, a menţionat mi-
nistrul Justiţiei.În sprijinul procesului 

de democratizare 

v

Întrevederea ministrului 
Justiţiei cu reprezentantul 

special al Uniunii Europene
Ministrul Justiţiei, dl Ale-

xandru Tănase a avut o în-
trevedere cu reprezentantul 
special al Uniunii Europene 
dl Kalman Mizsei. Părţile au 
purtat discuţii asupra unor 
aspecte privind colaborarea 
Republicii Moldova cu Uni-
unea Europeană în realizarea 
unor acţiuni de democratizare 

a societăţii. În contextul su-
biectelor abordate, ministrul 
Justiţiei a subliniat impor-
tanţa realizării programului 
de activitate al Guvernului 
„Integrare Europeană: Liber-
tate, Democraţie, Bunăstare”, 
pentru asigurarea unei dez-
voltări durabile a societăţii. În 
special, dl Alexandru Tănase 
s-a referit la unele aspecte ale 
justiţiei cum ar fi: modificarea 
sistemului judecătoresc, exe-
cutarea deciziilor instanţelor 
de judecată, inclusiv CEDO, 
perfecţionarea procesului de 
înregistrare a asociaţiilor ob-
şteşti, partidelor şi instituţii-
lor, acţiunilor de combatere 
a crimelor economice şi co-
rupţiei.    

Un subiect aparte l-a con-
stituit asigurarea respectării 
drepturilor omului în Repu-
blica Moldova.Totodată, s-a 
menţionat că autorităţile ţării 
urmează să persevereze în 
procesul de dezvoltare a insti-
tuţiilor democratice. În acest 
context, ministrul Justiţiei a 
dat asigurări că noul Guvern 

va acorda o atenţie sporită 
domeniilor care trezesc îngri-
jorări din partea oficialităţilor 
europene. Ministrul Justiţiei 
a făcut referire şi la unele ac-
ţiuni ale autorităţilor pentru 
elucidarea evenimentelor tra-
gice din 7 aprilie curent. „Ce-
tăţenii republicii trebuie să 
cunoască tot adevărul despre 
evenimentele respective care, 
din păcate, au dus la scinda-
rea societăţii”, a menţionat dl 
Tănase.    

În cadrul întrevederii, ofi-
cialul european a remarcat 
evoluţiile pozitive înregistra-
te în ultimul timp dintre Re-
publica Moldova şi Uniunea 
Europeană şi disponibilitatea 
organismelor europene de a 

acorda tot sprijinul Republi-
cii Moldova pentru dezvolta-
rea instituţiilor democratice, 
asigurarea realizării unor pro-

grame economice prin acor-
darea unui suport financiar 
din partea Uniunii Europene, 
a menţionat dl Kalman Miz-
sei.

40 de judecătorii au fost 
asigurate cu sisteme 

informaţionale performante
Realizarea Programului 

de acţiuni privind implemen-
tarea Planului Preliminar pe 
Ţară al Republicii Moldova în 
cadrul Programului „Provo-
cările Mileniului” al Agenţiei 
pentru Dezvoltare Internaţio-
nală al SUA a constituit tema 
discuţiei ministrului Justiţiei, 
dl Alexandru Tănase, cu di-
rectorul acestui Program dl 
Laurence T.Vetter şi consili-
erul superior din cadrul pro-
gramului respectiv dl Bruce 
Odell. În timpul întrevederii, 
au fost abordate unele aspec-
te privind crearea în 40 de 
instanţe de judecată a cadru-
lui informaţional pentru rea-
lizarea programului de ges-
tionare a dosarelor. Dotarea 

judecătoriilor cu echipament 
de înregistrare, programe soft 
de transcriere şi alt utilaj ne-
cesar a dus la perfecţionarea 
activităţii instanţelor de jude-
cată care în ultimă instanţă a 
asigurat o transparenţă spo-
rită a procesului decizional. 
Instruirea judecătorilor şi a 

personalului privind adminis-
trarea şi aplicarea sistemului 
automatizat de distribuire ale-
atorie a cauzelor (SADAC) a 
constituit o problemă majoră 
în asigurarea funcţionării efi-
cace a Programului de gestio-
nare a dosarelor, au menţionat 
reprezentanţii Agenţiei SUA 
pentru Dezvoltare Internaţio-
nală, însă acest proces trebuie 
continuat şi perfecţionat cu 
mai multă perseverenţă.    

În timpul întrevederii, 
părţile s-au referit şi la une-
le dificienţe care au apărut 
pe parcursul implementării 
Programului în cauză. Mi-
nistrul Justiţiei, dl Alexandru 
Tănase, a mulţumit domnilor 
Laurence T. Vetter şi Bruce 

Odell pentru munca depusă în 
cadrul realizării Programului 
SUA „Provocările Mileniu-
lui” şi a asigurat că autorită-
ţile Republicii Moldova vor 
întreprinde acţiunile necesare 
pentru asigurarea unei activi-
tăţi eficiente a programului de 
gestionare a dosarelor. 

Guvernul urmăreşte scoaterea de pe rol a 7 
cereri depuse la Curtea Europeană a Drepturi-
lor Omului (CEDO) de către persoanele acu-
zate de implicare în organizarea protestelor 
violente din 7 aprilie din Chişinău. Ministrul 
Justiţiei, Alexandru Tănase, a declarat că, în 
caz de convenire la o înţelegere cu reclaman-
ţii, Guvernul va semna o declaraţie unilaterală 
de recunoaştere a tuturor încălcărilor comise 
în cazul persoanelor 
care au depus plîngeri 
la CEDO. 

Anunţul a fost fă-
cut miercuri, 30 sep-
tembrie, în cadrul unei 
întîlniri cu reclamanţii. 
Este vorba despre şapte 
cauze împotriva Mol-
dovei: Mătăsaru, Stati 
şi Marinescu, Gheorghe 
şi Anatol Stepuleac, 
Mocanu, Popa, Neta-
nyahu şi un caz cu un 
reclamant anonim. 

„Dacă pînă la instaurarea noului guvern 
aceste plîngeri au fost inadmisibile, noua gu-
vernare le acceptă şi recunoaşte că în raport 
cu persoanele date au fost comise o serie de 
încălcări ale drepturilor garantate de Conven-
ţia Europeană”, a spus Alexandru Tănase. În 
acelaşi timp, ministrul i-a îndemnat pe petiţi-

onari să soluţioneze cauzele pe cale amiabilă, 
discutînd cu fiecare în parte, astfel încît cereri-
le să fie scoase de pe rol. 

„Guvernul anterior a ales procedura litigi-
oasă de desfăşurare a evenimentelor. Ţinînd 
cont că este lansată procedura de reglementa-
re amiabilă, pînă la adoptarea hotărîrii finale 
a CEDO pe marginea fiecărui caz, în orice 
moment părţile pot conveni la un asemenea 

acord”, a spus în cadrul 
întrevederii Vladimir Gro-
su, agent guvernamental la 
CEDO. 

„Nu ar fi corect şi echi-
tabil ca actualul guvern al 
R. Moldova să fie penali-
zat pentru acţiuni pe care 
noi le-am condamnat şi sub 
care noi nu am subscris. Pe 
de altă parte, este vorba şi 
despre prestaţia Guvernului 
R. Moldova pe plan extern”, 
a menţionat Tănase. 

Sergiu Mocanu, acuzat 
de fostele autorităţi de implicarea în proteste-
le din 7 aprilie, a menţionat că salută această 
propunere a ministrului Justiţiei. „Important 
este ca această înţelegere amiabilă să aibă ca 
finalitate condamnarea celor care au încălcat 
drepturile oamenilor”, a spus Mocanu. Anatol 
Mătăsaru, la fel acuzat de mai multe ori de 

poliţie, a spus că este de acord cu propunerea 
ministrului, dar a menţionat că este necesar ca 
reclamanţilor să li se ofere despăgubiri, pentru 
că au suferit prea mult material şi fizic. 

„Ne bucură faptul că în final statul are o 
altă viziune asupra încălcărilor, însă aceste 
încălcări ale activităţii mai puţin legale apar-
ţin mai multor organe. Cred că în acest caz, 
Ministerul Justiţiei nu poate prezenta de unul 
singur o soluţie care ar întruni viziunea tu-
turor părţilor implicate”, a spus Anatol Ste-
puleac, reclamantul unei plîngeri la CEDO.  
 
Fratele său, Gheorghe Stepuleac, a spus că o 
cerinţă a sa, în schimbul înţelegerii amiabile, 
ar fi să-i vadă încarceraţi pe fostul şef de stat, 
ministrul de Interne şi procurorul general, ast-
fel încît să vadă care sînt condiţiile de deten-
ţie. 

Avocaţii reclamanţilor spun că, în caz de 
semnare a declaraţiei de către Guvern, statul 
va fi scutit de achitarea prejudiciilor de circa 
70 mii euro, întrucît fiecare cauză ar costa cir-
ca 10 mii euro. În acelaşi timp, avocaţii susţin 
că scopul urmărit de clienţii lor nu este obţine-
rea unui beneficiu material, ci recunoaşterea 
de către organele de forţă că au greşit atunci 
cînd i-au acuzat. 

În scurt timp avocaţii urmează să dea un 
răspuns ministrului Justiţiei despre decizia pe 
care au luat-o.  

Guvernul îndeamnă reclamanţii la CEDO să-şi retragă cererile 
Asigurarea accesului la informaţie 

trebuie să devină o prioritate 
pentru noua guvernare

Experţi care au elaborat un raport ce vizea-
ză starea accesului la informaţie în R. Moldova 
în ultimele trei luni declară că pentru noua gu-
vernare asigurarea accesului la informaţiile de 
interes public trebuie să devină o prioritate. 

Raportul realizat de experţi din domeniul 
mass-media şi organizaţii neguvernamentale 
sub egida Centrului „Acces-info” a constatat 
că în ultimele trei luni nivelul accesului la in-
formaţie a continuat să scadă. Pe o scară de 
la 0 la 5 puncte acesta a fost notificat cu două 
puncte, în timp ce în primul trimestru al anului 
curent acest indice era de 2,2 puncte. Cel mai 
bun indice al nivelului accesului la informaţie 
a fost înregistrat în ultimele trei luni ale anului 
precedent – 2,4 puncte. 

Pe parcursul ultimelor trei luni, potrivit 
raportului, au fost frecvente cazurile de igno-
rare, de nerespectare de catre funcţionari a 
legislaţiei privind accesul la informaţie, a spo-
rit numărul de cazuri în care jurnaliştilor le-a 
fost îngrădit accesul la informaţie. „Acest fapt 
accentuează discrepanţa dintre declaraţiile ofi-
cialilor privind importanţa accesului la infor-
maţie şi transparenţei în procesul decizional şi 
realitate”, constată experţii.

Elaborarea celui de-al şaptelea raport pri-
vind evaluarea accesului la informaţiile ofi-
ciale în Republica Moldova a fost sprijinită 
financiar de Fundaţia Soros-Moldova.
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Vocea copiilor din Moldova 
despre propria implicare în monito-
rizarea Convenţiei privind Dreptu-
rile Copilului a fost exprimată, în 
aceste zile, la Geneva, la un atelier 
de lucru, de către unul dintre copiii 
care au participat la elaborarea Pri-
mului Raport al Copiilor din Mol-
dova privind Drepturile Copilului.

Daniela Gancear, unul dintre cei 

20 de coautori ai Raportului Copii-
lor din Moldova, a formulat propu-
neri de îmbunătăţire a procesului 
de raportare asupra Convenţiei pri-
vind Drepturile Copilului, în atelie-
rul organizat la 25 şi 26 septembrie 
2009, la sediul Comitetului pentru 
Drepturile Copilului de la Geneva.

„Mă bucur că am avut posibili-
tatea să particip la şedinţe de acest 
rang şi m-a impresionat faptul că 
am reuşit să atragem atenţia asupra 
unor detalii importante pentru noi – 
starea de spirit şi emoţiile pe care le 
trăim – atunci cînd vorbim despre 
drepturile noastre în faţa Comite-
tului pentru Drepturile Copilului”, 
spune Daniela Gancear.

Preşedintele Centrului de Infor-
mare şi Documentare privind Drep-
turile Copilului, Cezar Gavriliuc, 
care a vorbit în acest atelier despre 
experienţa de implicare a copiilor 
din Moldova în monitorizarea pro-
priilor drepturi, a remarcat, întors la 
Chişinău, că „membrii Comitetului 
au fost acum mai deschişi ca de obi-
cei să exploreze opiniile copiilor”.

În timpul sesiunilor de la Gene-
va, copiii, reprezentînd toate părţi-
le lumii: Bangladesh, Hong Kong 
(China), Kenya, Republica Moldo-
va, Peru şi Ţara Galilor (Marea Bri-
tanie), au formulat propuneri pen-
tru îmbunătăţirea modului în care 
Comitetul de la Geneva examinea-
ză Rapoartele statelor despre res-
pectarea Convenţiei ONU privind 

Drepturile Copilului, ajunsă 
în acest an la cea de-a 20-a 
aniversare de la adoptare.

În opinia copiilor, ei au 
nevoie de o atmosferă mai 
puţin încordată, de o atitu-
dine prietenoasă, mai puţină 
solemnitate şi de prezentarea 
raportului şi organizarea dis-
cuţiilor în limba maternă. 

Atelierul de la Geneva, 
care a urmat primei reuniuni 
de la Londra, din aprilie 2009, 
a fost organizat de Alianţa 
pentru Drepturile Copilului 
din Anglia (www.care.org.uk) 
şi Grupul ONG-urilor pen-
tru Convenţia ONU privind 
Drepturile Copilului (www.
childrightsnet.org) şi a fost 
consacrat îmbunătăţirii par-

ticipării copiilor la procesul de ra-
portare asupra Convenţiei privind 
Drepturile Copilului. Unul dintre 
subiectele atelierului din septem-
brie a fost consacrat elaborării a 
două ghiduri – primul adresat co-
piilor şi al doilea destinat organiza-
ţiilor nonguvernamentale – pentru 
a valorifica experienţa copiilor şi 
ONG-urilor în raportarea asupra 
Convenţiei privind Drepturile Co-
pilului.

Alte titluri ale ediţiei: 

– 6 mii de manuale pentru pă-
rinţi şi ghiduri pentru profesionişti: 
răspuns transfrontalier la fenome-
nul copiilor rămaşi singuri acasă în 
Republica Moldova şi România.

– Radio France Internaţional:  
migranţii stabiliţi în Franţa vor 
avea un  ghid de comunicare, ela-
borat la Chişinău. O carte, scrisă 
în Republica Moldova, pentru pă-
rinţii care pleacă la muncă în stră-
inătate, va fi tradusă şi adaptată în 
limba franceză, pentru a fi folosită 
ca resursă de comunicare între pă-
rinţii emigranţi din Franţa şi copiii 
lor care au rămas acasă în ţările de 
origine, părinţi şi copii de naţiona-
litate română, bulgară, ucraineană, 
nigeriană sau marocană. 

– Atelierul video „One Minutes 
Junior”. Pentru a doua oară în isto-
ria sa, atelierul „One Minutes Jr.” 
a ajuns în Republica Moldova, de 
data aceasta fiind găzduit la un in-
ternat pentru copii.

Monitorul oficial al Drepturilor 
Copilului în Moldova consemnea-
ză activităţile copiilor din Grupul 
de Lucru al Copiilor pentru Mo-
nitorizarea Drepturilor Copilului, 
creat de Centrul de Informare şi 
Documentare privind Drepturile 
Copilului (CIDDC) în iulie 2008. 
Iniţiativa CIDDC este realizată în 
cadrul proiectului „Copiii monito-
rizează respectarea propriilor drep-
turi”, cu sprijinul acordat de Orga-

nizaţia Suedeză „Salvaţi Copiii”, 
Guvernul Statelor Unite ale Ame-
ricii şi Reprezentanţa UNICEF în 
Moldova. 

Mesajul Grupului de Lucru 
al Copiilor pentru Monitorizarea 
Drepturilor Copilului este: „În 
Moldova toate lucrurile trebuie să 
înceapă cu dreptul. Cu dreptul co-
pilului”.

Centrul de Informare şi Docu-
mentare privind Drepturile Copilu-
lui (CIDDC).

MONiTORUL  OFiCiAL al Drepturilor 
Copilului în Moldova, nr. 9(13) / septembrie 2009

Mai mulţi deputaţi din Parla-
mentul European (PE) susţin ideea 
că UE ar trebui să acorde R. Mol-
dova un ajutor financiar serios 
pentru depăşirea crizei economice. 
Declaraţiile au fost făcute în cadrul 
şedinţei Comitetului pentru Afaceri 
Externe al PE, la care a participat şi 
prim-ministrul R. Moldova. 

„Succesul dumneavoastră este 
legat de solidaritatea noastră. R. 
Moldova are nevoie de un ajutor 
financiar concret din partea UE”, a 
declarat europarlamentarul din Slo-
venia, Jelko Kacin. 

Krzystof Lisek, europarlamentar 
polon, a menţionat că trecutul Polo-
niei este asemănător cu prezentul R. 
Moldova. Potrivit lui, anume o sus-
ţinere financiară externă puternică 
ar ajuta R. Moldova să iasă din criza 
pe care o trăieşte. 

În acelaşi timp, premierul mol-
dovean Vlad Filat a fost întrebat de 
către deputaţii PE care este situaţia 
cu creditul de 500 mln dolari, pro-
mis de Rusia. 

În acest context, Filat a declarat 
că prima tranşă din creditul promis, 
cea de 150 mln dolari, a trecut pro-
cesul de ratificare în Duma de Stat 
a Federaţiei Ruse. Referindu-se la 
detaliile acordării creditului, Filat a 
menţionat că aceste 150 mln dolari 
au fost preconizate de către fosta gu-
vernare pentru finanţarea deficitului 
bugetar. „S-a urmărit un credit elec-
toral, pentru un plus de imagine pen-
tru Partidul Comuniştilor (PCRM)”, 
a menţionat Filat. „Noi am transmis 
mesajul nostru Federaţiei Ruse că 
sîntem disponibili să accesăm acest 
credit. La summit-ul CSI de la Chi-
şinău din octombrie urmează să dis-
cutăm acest aspect cu preşedintele 
rus Dmitri Medvedev”, a mai spus 
Filat la şedinţa PE. 

Vlad Filat a vorbit şi despre 
acordul cu FMI, care se aşteaptă 
să fie încheiat în curînd. „În urma 
încheierii acestui acord, noi vom 
obţine şi alte finanţări din exterior. 
Este foarte important acum să rec-
tificăm bugetul”, a declarat Filat.  

Mai mulţi europarlamentari insistă 
pentru un ajutor financiar solid 

Republicii Moldova 

Noul premier anunţă schimbări radicale 
la Ministerul Apărării

„Vă asigur că Armata Naţională va avea sprijinul statului în modernizarea 
şi transformarea structurilor sale. Una din cele mai stringente probleme care 
afectează activitatea Armatei Naţionale este asigurarea cu spaţiul locativ a mi-
litarilor. Am solicitat ministrului Apărării să efectueze o evaluare amplă a sta-
diului actual de asigurare cu apartamente, astfel încît să găsim soluţii care să 
producă un impact pozitiv privind îmbunătăţirea calităţii vieţii militarilor”.

Declaraţiile aparţin prim-ministrulUI Vlad Filat, care a efectuat la 28 sep-
tembrie prima sa vizită de lucru în calitate de şef al Guvernului la Ministerul 
Apărării al R. Moldova, transmite un comunicat de presă al instituţiei.

În cadrul adunării cu efectivul militar şi civil din corpul de comandă al 
Armatei Naţionale, şeful cabinetului de miniştri a declarat că atitudinea Gu-
vernului R. Moldova faţă de Armata Naţională se va schimba radical.

Potrivit aceluiaşi comunicat de presă, Ministrul Apărării, Vitalie Marinuţă, 
a mulţumit conducerii ţării pentru încrederea acordată, menţionînd că este 
hotărît să-şi depună toată priceperea şi cunoştinţele pentru a impulsiona pro-
cesul de modernizare şi dezvoltare a Armatei Naţionale în conformitate cu 
standardele europene.

Premierul Filat şi-a exprimat convingerea că Armata Naţională va contri-
bui şi pe viitor la întărirea statalităţii Republicii Moldova, iar numirea lui Vi-
talie Marinuţă în funcţia de ministru al Apărării este dovada faptului că Repu-
blica Moldova se îndreaptă cu paşi fermi spre crearea unui stat de drept, bazat 
pe supremaţia legii şi pe respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

PROMULGAREA  LEGii  PRiViND  RATiFiCAREA 
ACORDULUi  CE  PREVEDE  ALOCAREA  UNUi 

CREDiT  SUPLiMENTAR 
Mijloacele suplimentare vor fi utilizate pentru extinderea măsurilor im-

plementate în cadrul proiectului, costul total al cărora a constituit anterior 
21 mln dolari SUA. Acordul prevede, de asemenea, prelungirea termenului 
de implementare a proiectului pînă la 30 iunie 2012. Proiectul RISP II a fost 
lansat în iunie 2006 şi este cea de-a doua etapă a Programului de investiţii şi 
servicii rurale, cofinanţat de Agenţia suedeză pentru dezvoltare internaţiona-
lă (SIDA) sub formă de grant în volum de 6 mln dolari SUA. Proiectul a fost 
chemat să contribuie la reducerea sărăciei şi stimularea creşterii economice 
în perioada postprivatizare în agricultură şi sectorul rural prin îmbunătăţirea 
accesului fermierilor şi întreprinzătorilor rurali la conoştinţe, know-hou şi 
finanţare, precum şi la consolidarea activităţii pe termen lung a instituţiilor 
private şi publice. Datorită implementării programului RISP (RISP I şi II) în 
Moldova au fost create peste 1,7 mii întreprinderi, 7 mii locuri noi de muncă, 
cu precădere în localităţile rurale. Anual peste 350 mii de fermieri beneficia-
ză de serviciile Agenţiei de dezvoltare rurală ACSA creată cu sprijinul RISP.   

La 1 ianuarie 2009 populaţia R. Moldova 
număra 3,567 mln de persoane, dintre care 
490,5 mii au peste 60 de ani. 

Surse din cadrul Biroului Naţional de Sta-
tistică au relatat că fiecare al doilea veteran are 
60-69 de ani, iar 13,8% au peste 80 de ani. În 
acelaşi timp, 61% din vîrstnici sînt femei, iar 
două treimi locuiesc în mediul rural.

Principalele cauze ale mortalităţii vîrstni-
cilor sînt bolile aparatului circulator (70,5% 
din totalul decedaţilor din această grupă de 

vîrstă), tumorile maligne (11,3%) şi bolile 
aparatului digestiv (6,8%).

Pe parcursul unui an au decedat circa 12,8 
mii de bărbaţi vîrstnici – cu 3 mii mai puţin 
decît femeile.

Rata mortalităţii vîrstnicilor în Moldova a 
constituit 58 la o mie de locuitori, faţă de 60 în 
anul 2006 şi 2007 şi 64 în anul 2005. La oraş 
acest indice echivalează cu cel de anul trecut 
de 48, iar la sate – 64. Mortalitatea în rîndul 
bărbaţilor este de 66 la o mie de locuitori, iar 

în rîndul femeilor – 53.
Rata medie a vieţii femeilor ce au atins vîr-

sta de 60 ani constituie 18,34 ani, iar a bărba-
ţilor –15,08 ani. Speranţa de viaţă la vîrstnicii 
din mediul urban este mai mare cu 1,65 ani 
decît la cei din rural.

Într-un an au fost înregistrate 14 mii de  ca-
zuri noi la persoanele de peste 60 de ani. Din 
numărul total al invalizilor din această cate-
gorie de vîrstă, practic fiecare a treia a devenit 
invalid din cauza tumorilor maligne, 29% în 

urma bolilor aparatului circulator, iar fiecare a 
şaptea din cauza bolilor ochiului.

La începutul anului 2009, la evidenţa or-
ganelor de protecţie socială se aflau 621,4 mii 
pensionari sau cu 2 mii persoane mai mult 
comparativ cu anul precedent. Aproape 70% 
din pensionari au peste 65 de ani.

80,8 mii de persoane în etate sînt angajaţi 
oficial şi continuă să lucreze. Pensia medie 
pentru vîrstă este de aproape două ori mai 
mică decît minimul de existenţă.

Fiecare al şaptelea locuitor al R. Moldova are peste 60 de ani

CiDDCl

Vocea copiilor din Republica Moldova a fost exprima-
tă, la Geneva, la sediul Comitetului ONU pentru Dreptu-
rile Copilului, anunţă, în subiectul său central, MONi-
TORUL OFiCiAL al Drepturilor Copilului în Moldova, 
Nr. 9 (13), din septembrie 2009.   
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

După desfacerea căsătoriei  am păstrat nu-
mele de familie a fostului soţ. El însă insistă  ca 
să mi-l schimb. Vreau să ştiu daca am eu dreptul 
să-l menţin în continuare. 

Victoria Dubrovschi,
mun. Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Situaţia alegerii numelui de 
familie de către soţi şi schim-
bării acestuia este reglemen-
tată de articolul 17 din Codul 
familiei care prevede că:  

„(1) La încheierea  căsă-
toriei, soţii, la dorinţă, îşi aleg 
numele de familie al unuia 
dintre ei sau cel format prin 
conexarea numelor ambilor 
drept  nume de familie comun 
ori fiecare dintre ei îşi păstrea-
ză  numele de familie pe care 
l-a purtat pînă la căsătorie, ori 
conexează numele de familie 
al celuilalt soţ la numele de 
familie propriu.

(2) Conexarea  numelor  
de familie nu se admite cînd 
cel puţin  unul dintre ele este 
dublu.

(3) Schimbarea  numelui  
de familie al unuia dintre soţi 
nu  implică schimbarea nu-
melui de familie al celuilalt 
soţ.

(4) În momentul înregis-
trării divorţului, soţii pot păs-
tra numele de familie  ales  la  
încheierea  căsătoriei sau pot 
reveni  la  numele  de familie 
purtat pînă la încheierea aces-
tei căsătorii”.

? Vreau să vă întreb dacă administraţia poate 
să mă concedieze în cazul  reorganizării firmei 
unde lucrez, avînd  copii minori şi aflîndu-mă în 
prezent în concediu de maternitate?   

Elena Vulpe,
Bender

Conform art.86 alin.(2) 
din Codul muncii nu se ad-
mite concedierea salariatului 
în perioada aflării lui în con-
cediu medical, în concediu 
de odihnă anual, în concediu 

de studii, în concediu  pentru 
îngrijirea copilului în vîrstă 
de pînă la 6 ani, precum şi în 
perioada detaşării, cu excep-
ţia cazurilor de lichidare a 
unităţii.

Legea cu privire la preve-
nirea şi combaterea violenţei 
în familie  stabileşte bazele 
juridice şi organizatorice ale 
activităţii de prevenire şi de 
combatere a violenţei în fami-
lie, autorităţile şi instituţiile 
abilitate cu funcţii de  preve-
nire şi de combatere a violen-
ţei în familie, mecanismul de 
sesizare şi soluţionare a ca-
zurilor de violenţă. Conform 
prevederilor legii menţionate, 
subiecţi ai violenţei în fami-
lie sînt: agresorul şi victima 
cetăţeni ai Republicii Moldo-
va, cetăţeni străini şi apatrizii 
care locuiesc pe teritoriul ei. 
Aceştia pot fi:

a) în condiţia conlocuirii – 
persoanele aflate în relaţii de 
căsătorie, de divorţ, de con-

cubinaj, de tutelă şi curatelă, 
rudele lor pe linie dreaptă sau 
colaterală, soţii rudelor, alte 
persoane întreţinute de aces-
tea;

b) în condiţia locuirii se-
parate – persoanele aflate 
în relaţii de căsătorie, copiii 
lor, inclusiv cei adoptivi, cei 
născuţi în afara căsătoriei, cei 
aflaţi sub tutelă sau curatelă, 
alte persoane aflate la întreţi-
nerea acestora. 

Legea cu privire la preve-
nirea şi combaterea violenţei 
în familie  garantează victi-
mei  apărarea drepturilor şi 
intereselor  legitime. Persoa-
nele cu funcţie de răspunde-
re, alte persoane care cunosc 
existenţa  unui pericol pentru 
viaţa şi sănătatea unei poten-
ţiale victime trebuie să comu-
nice acest fapt autorităţilor 
abilitate cu funcţii de preve-

nire şi combatere a violenţei 
în familie. Autorităţile abi-
litate cu funcţii de prevenire 
şi combatere a violenţei în 
familie sînt obligate să reac-
ţioneze prompt la orice sesi-
zare. Cazurile de violenţă în 
familie pot fi supuse medierii, 
la cererea părţilor. Medierea 
se efectuează de către medi-
atori atestaţi, iar în lipsa aces-
tora, de către comisiile pentru 
probleme sociale, cu partici-
parea, după caz, a asistentului 
social. 

Persoanele care pot de-
pune cerere despre comiterea 
actelor de violenţă în familie 
sînt:

a) victima;
b) în situaţie de criză, 

membrii de familie; 

c) persoanele cu funcţie 
de răspundere şi profesioniş-
tii care vin în contact cu fa-
milia;   

d) autoritatea tutelară;
e) alte persoane care deţin 

informaţii despre pericolul 
iminent de săvîrşire a unor 
acte de violenţă sau despre 
săvîrşirea lor.

Cererea despre comiterea 
actelor de violenţă în familie 
se depune:

a) la organul afacerilor 
interne;

b) în instanţa de judecată;
c) la organul de asistenţă 

socială şi de protecţie a fami-
liei şi copilului;

d) la autoritatea adminis-
traţiei publice locale.

Cererea se depune la lo-
cul:

a) de domiciliere al victi-
mei; 

b) temporar de reşedinţă 
al victimei dacă aceasta a pă-
răsit domiciliul pentru a evita 
continuarea violenţei directe;

c) de reşedinţă al agreso-
rului;

d) în care victima a căutat 
asistenţă; 

e) în care a avut loc actul 
de violenţă.

Pentru depunerea în in-
stanţa de judecată a cererii 
despre comiterea actelor de 
violenţă în familie nu se plă-
teşte taxă de stat.

Cererea depusă în organul 
afacerilor interne se exami-
nează conform procedurii pre-
văzute de legislaţia în vigoare. 
Cererea depusă în instanţă de 
judecată se examinează con-
form Codului de procedură 

civilă, Codului de procedură 
penală. Cererea depusă în ori-
ce autoritate abilitată cu func-
ţii de prevenire şi combatere 
a violenţei în familie este re-
adresată conform competenţei 
în decursul unei zile lucrătoa-
re. Instanţa de judecată emite, 
în 24 de ore de la primirea ce-
rerii, o ordonanţă de protecţie, 
prin care poate oferi asistenţă 
victimei, aplicînd agresorului 
următoarele măsuri:

a) obligarea de a părăsi 
temporar locuinţa comună ori 
de a sta departe de locuinţa 
victimei, fără a decide asupra 
modului de proprietate asupra 
bunurilor;

b) obligarea de a sta de-
parte de locul aflării victimei;

c) obligarea de a nu con-
tacta victima, copiii acesteia, 
alte persoane dependente de 
ea;

d) interzicerea de a vizita 
locul de muncă şi de trai al 
victimei;

e) obligarea, pînă la soluţi-
onarea cazului, de a contribui 
la întreţinerea copiilor pe care 
îi are în comun cu victima;

f) obligarea de a plăti 
cheltuielile şi daunele cauza-
te prin actele sale de violenţă, 
inclusiv cheltuielile medicale 
şi cele de înlocuire sau repa-
rare a bunurilor distruse sau 
deteriorate;

g) limitarea dispunerii 
unilaterale de bunurile comu-
ne;

h) obligarea de a participa 
la un program special de tra-
tament sau de consiliere dacă 
o asemenea acţiune este de-
terminată de instanţa de jude-
cată ca fiind necesară pentru 
reducerea violenţei sau dispa-
riţia ei; 

i) stabilirea unui regim 
temporar de vizitare a copii-
lor săi minori;

j) interzicerea de a păstra 
şi purta armă. 

Responsabilitatea de in-
formare a agresorului despre 
ordonanţa de protecţie şi de 
aplicare a acesteia revine in-
spectorului de sector în con-
lucrare cu asistentul social. 
Măsurile de protecţie menţi-
onate mai sus  se aplică pe un 
termen de pînă la 3 luni, pot 
fi retrase odată cu dispariţia 
pericolului care a condiţionat 
luarea acestor măsuri şi pot 
fi prelungite în cazul unei 
cereri repetate sau al neres-
pectării condiţiilor prevăzu-
te în ordonanţa de protecţie.  
Aplicarea măsurilor de pro-
tecţie nu împiedică iniţierea 
procedurii de divorţ, parta-
jării averii comune, decăde-
rii din drepturile părinteşti, 
luării copilului fără decăde-
re din drepturile părinteşti 
şi altor acţiuni prevăzute de 
legislaţia în vigoare. Supra-
vegherea îndeplinirii măsu-
rilor de protecţie stabilite de 
instanţă ţine de competenţa 
organelor afacerilor interne, 
organelor de asistenţă socia-
lă şi altor organe, după caz. 
Instanţa de judecată poate 
retrage măsurile de protecţie 
la cererea întemeiată a victi-
mei. În cazul victimelor co-
pii şi persoane aflate în stare 
de neputinţă, examinarea de 
către instanţă a cazului este 
obligatorie.  Contestarea or-
donanţei de protecţie se face 
în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.

Aspecte generale cu privire la prevenirea 
şi combaterea violenţei în familie

În ultimii 10 ani, populaţia Republicii Moldova a scăzut în 
medie cu 8000 de persoane anual, ceea ce constituie aproxi-
mativ echivalentul a şase sate cu un număr mediu de locuitori 
de 1300 persoane, semnalează Fondul ONU pentru Populaţie 
(UNFPA) într-un comunicat. 

Conform prognozelor ONU, confirmate şi de studiile Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei, către  2050, numărul populaţiei Basarabiei 
va scădea cu un milion de persoane, iar către anul 2130 populaţia se 
poate reduce aproape la jumătate, ajungînd la 1 500 000 de persoa-

ne (conform Institutului de Demografie 
din Viena). 

Cauzele acestei situaţii sînt mul-
tiple. Femeile nasc mai puţini copii, 
ca urmare a unei tendinţe generale 
de implicare tot mai activă în cîmpul 
muncii, dar şi din cauza lipsei unei 
infrastructuri de îngrijire a micuţilor 
bine consolidată.

Populaţia Moldovei scade anual cu 8000 de persoane
În medie, o femeie naşte în prezent cîte 

1 sau 2 copii, aproape de două ori mai puţin 
decît ar fi indicat, cel puţin pentru înlocuirea 
în timp a generaţiilor. Pe de altă parte, se con-
stată o rată înaltă a mortalităţii, în special în 
rîndul persoanelor apte de muncă, ca urmare 
a condiţiilor precare de trai, stres, acces redus 
la servicii de sănătate, dar şi din cauza acci-
dentelor de muncă şi de circulaţie rutieră.

La cel sărac nici boii nu trag 
Majoritatea bugetelor locale nu au putut face faţă recesiu-

nii. Astfel, autorităţile locale au redus cheltuielile pentru pro-
iectele de investiţii şi logistică. 

„Pentru a menţine nivelul salarial actual, vor trebui reduse 
drastic, în unele cazuri cu peste 50 la sută, cheltuielile pentru 
anumite servicii, printre care încălzirea şi energia electrică în in-
stituţiile publice, produsele alimentare pentru copii în gradiniţe 
şi şcoli”, spun autorii unui studiu, lansat recent la Chişinau. 

La nivel individual şi la nivel de uz casnic, studiul constată 
că cel mai mare impact s-a înregistrat în sfera consumului, ca 
rezultat direct al scăderii remitenţelor de la membrii de familie 
care lucrează în străinătate. 

Odată cu remitenţele au scăzut investiţiile directe străine cu 
60%, transferurile guvernamentale la bugetele locale cu 20 la 
sută, iar numărul şomerilor creşte de la o zi la alta. 

„Este nevoie urgentă de un dialog transparent şi perma-
nent între Ministerul Finanţelor şi autorităţile publice locale 
sau raionale pentru a conveni asupra unei revizuiri corecte şi 
transparente de buget pentru anul 2009 şi mai departe”, consi-
deră autorii publicaţiei. În acelaşi timp, reprezentanţii autori-
tăţilor publice locale ar trebui să fie disponibili pentru a începe 
dialogul cu organizaţiile financiare internaţionale şi donatorii 
bilaterali. 

Studiul intitulat „Impactul crizei financiare globale asupra 
comunităţilor locale din Moldova” a fost realizat de Expert 
Grup, la comanda Programului Naţiunilor Unite pentru Dez-
voltare în Moldova.
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Judecătoria Cahul, în conformitate cu cerinţele art. 108 şi 
art. 103 a CPC al RM, solicită prezentarea cet. Chiurpea Ma-
ria Gheorghe, născută la 19.05.1966, cu domiciliul în Cahul, 
str. M. Viteazul nr.2/56, pentru data de 19 octombrie 2009, ora 
16.00, la şedinţa de  judecată  ( Cahul, str. Victoriei nr.8, bir. 
203) în calitate de pîrît în pricina civilă nr. 2-1375 intentată de 
Chiurpea Ivan către Chiurpea Maria privind desfacerea căsă-
toriei.

Pîrîtului i se propune să prezinte  probele de care dispune 
referitor la pricină. În caz de neprezentare a unor astfel de pro-
be şi de neprezentare a lui în instanţă, pricina va fi examinată în 
lipsa lui şi a probelor de care dispune. 

Judecător                                                   Ggenadie Eni 
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu cerinţele art. 108 şi 
art. 103 a CPC al RM, solicită prezentarea cet. Goldur Alexei, 
anul naşterii 08.04.1976, cu domiciliul în Cahul, str. Nencev nr. 
41, pentru data de 26 octombrie 2009, ora 10.00, la şedinţa de  
judecată  ( Cahul, str. Victoriei nr. 8, bir. 203) în calitate de pî-
rît în pricina civilă nr. 2-1373 intentată de Goldur Aliona către 
Goldur Alexei privind desfacerea căsătoriei.

Pîrîtului i se propune să prezinte  probele de care dispune 
referitor la pricină. În caz de neprezentare a unor astfel de pro-
be şi de neprezentare a lui în instanţă, pricina va fi examinată în 
lipsa lui şi a probelor de care dispune.

Judecător                                                  Ggenadie Eni 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SC„Itex Consult” SRL, pentru data de 6 octombrie 2009, ora 
10.30 la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SC 
„Maxlinie MCS” privind încasarea sumei de 14 951 lei.

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

Judecător                                                    ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţi solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL„Espason-Grup” mun. 
Chişinău, str. P. Zadnipru nr.14/1, apt.(of) 1, pentru data de 19 
octombrie 2009, ora 12.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza civilă in-
tentată de SRL „Agat-D” privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                                    Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SC„Emelian-Z” SRL, pentru data de 17 noiembrie 2009, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL „Al-
maian” către SC„Emelian-Z” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător                                                     N.  Plugari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Praatas” SRL, pentru data de 19 noiembrie 2009, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă. 

Judecător                                                        V. Orîndaş
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a  reprezentanţilor SRL „Larprest” mun. Băl-
ţi,  pentru data de 20 noiembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de 
pîrît la examinarea cauzei civile a SA „European Drinks Import 
Export” privind încasarea datoriei. 

Prezenţa părţilor este obligatorie. 
Judecător                                                        i. Gancear

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Macovenciuc Victor,  pentru data de 15 octombrie 2009, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir.55) în ca-
litate de pîrît pe cauza civilă intentată de BC „Moldova Agro-
indbank”.

Judecător                                                      ion Ţurcan                                                                                                                                         
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Eruhin Nicolai, domiciliat în Chişinău, str. Pietrarilor nr.1,  pen-
tru data de 19 octombrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. Bulgară nr. 43, bir.49) în calitate de pîrît pe cauza civilă la 
acţiunea Ciciliei Eruhin privind desfacerea căsătoriei.                                                                                      

Judecător                                                       N. Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Jaafar Abdo, domiciliat în Chişinău, str. M. Kogălniceanu nr.7, 
apt.12,  pentru data de 19 octombrie 2009, ora 13.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir.49) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă la acţiunea cet.Lebedeva Irina privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

Judecător                                                          N. Mazur                                                                                                                                           
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Prunici Iuliana,  pentru data de 21 octombrie 2009, ora 14.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir.59) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă la acţiunea reclamantului Devder Maria 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                                       ştefan Niţă                                                                                                                                            

Citaţii în judecată
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Cassa Panca” cu sediul în Chişinău, str. 
Bernardazzi nr. 4, bir. 5,  pentru data de 21 octombrie 2009, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir.61) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Centrul Pentru Pro-
tecţia Consumatorilor – Repesciuc Tatiana – privind rezilierea 
contractului.

Judecător                                                     Djeta Chistol                                                                                                                                         
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Maximova Irina cu domiciliul în Bender, str, B. Vostania nr. 
3 apt. 44, pentru data de 21 octombrie 2009, ora 15.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir.61) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de Procuratura Centru în interesele lui 
Tcacenco Anatol  privind anularea testamentului.

Judecător                                                     Djeta Chistol                                                                                                                    
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Babără Valeriu Vasile, pentru data de 23 octombrie 2009, ora 
16.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir.43) în cali-
tate de reclamat pe cauza civilă la acţiunea reclamantului Cuce-
reavîi Victor  privind încasarea datoriei.

Judecător                                                  A. Andronic                                                                                                                                        
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Grubîi Artur, a.n. 
15.03.1987 cu domiciliul în mun. Chişinău, Durleşti, str. Flo-
rilor nr. 23, şi Cuţulab Petru a.n. 22.09.1972, cu domiciliul în 
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov nr.4, apt.6, pentru data de 
16 octombrie 2009, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. M. Vi-
teazul nr. 2, bir. 506) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă intentată 
de BA „Moldova-Agroindbank” către Grubîi Artur şi Cuţulab 
Petru privind încasarea datoriei.

Judecător                                                       Silvia Gîrbu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Dvorniciuc Artur, 
pentru data de 12 octombrie 2009, ora 14.00, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă la cererea lui Florea Vasile.

Judecător                                                       S. Lazari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Gorea Pavel, pentru data de 16 octombrie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 613) în calitate 
de pîrît la examinarea cauzei SAR „Donaris Group” SA privind 
încasarea sumei.

Judecător                                                      A.Panov
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Efratov Evgheni, 
pentru data de  12 octombrie 2009, ora 13.15, la şedinţa  de  ju-
decată  (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de Efratov Angela, privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

Judecător                                                   Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 
Conoplin Alexandru, dom. în Chişinău, str. V. Alecsandri nr. 
102, apt. 8,  pentru data de  15 octombrie 2009, ora 13.00, la 
şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de ÎM „Moldavian-Auto-Center” SRL 
privind repararea prejudiciului material.

Judecător                                                Stella bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 
Cojocaru Viorica, pentru data de  2 noiembrie 2009, ora 14.00, 
la şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de 
reclamată pe  cauza civilă intentată la acţiunea  Bivol Semion, 
Paţanovschi Svetlana către Cojocaru Viorica şi Fulga Vitalie 
privind  recunoaşterea nulităţii actelor juridice. 

Prezenţa este obligatorie.
Judecător                                                Cornelia Vârlan

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 

Fabbri Ugo, a. n. 29.04.1961,  pentru data de  17 noiembrie 
2009, ora 16.00, la şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 2) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Caşciuc Olesea 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                 Oleg Melniciuc
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Umarov Abubacar, pentru data de  16 octombrie 2009, ora 
9.30, la şedinţa de  judecată  (str. Zelinski nr. 13, bir. 17) unde 
va avea loc examinarea cauzei  civile intentată de  I. Umarova 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Bigovschi Elena, pentru data de  20 octombrie 2009, ora 
16.00, la şedinţa de  judecată  (str. Zelinski nr. 13, bir. 17) unde 
va avea loc examinarea cauzei  civile intentată de SC „Ameri-
trex-Prest” SRL  către Bigovschi Elena şi Silitraru Ana privind 
încasarea datoriei.

Judecător                                              Viorica Mihaila
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea  cet. Chicu Vic-
tor Petru cu viza de domiciliu în  Nisporeni, str. Suveranităţii 
nr. 11, apt. 8, pentru data de  20 octombrie 2009, ora 9.00, la 
şedinţa de  judecată  (Nisporeni, str. Ion Vodă nr.5) în calitate 
de reclamat pe cauza  civilă nr. 2-474/09 privind repararea pre-
judiciului cauzat.

Judecător                                                   Rodica Costru

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 

cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Sud Expres”, pentru data de 26 octombrie 2009, ora 
11.10, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă la cererea SRL 
„Olfil-Prom”  privind încasarea sumei de 20 135 lei.

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

Judecător                                                     ion Stepanov
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cerneaev Valeri Nicolai, pentru data de 19 octombrie 2009, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) în cali-
tate de reclamat pe cauza civilă la acţiunea  ICS „Easy Credit” 
privind incasarea datoriei.

Judecător                                                    D. Suşchevici 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Stolearov Leonid, pentru data de 20 octombrie 2009, ora 
9.30, la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 613) 
în calitate de pîrît la examinarea cauzei civile  la cererea cet.
Cecrîghina Tamara privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                         Ana Panov
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Zubriţchii Alexandru Grigore,  pentru data de 16 octombrie 
2009, ora 9.30, la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 613) în calitate de pîrît la examinarea cauzei  ÎMGFL nr. 
14 către Nesterova Elena, Zubriţchii Alexei privind încasarea 
datoriei la serviciile comunale.

Judecător                                                      Ana Panov
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Sîrbu Sergiu Vasile, pentru data de 20 octombrie 2009, ora 
9.00, la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) în 
calitate de reclamat pe cauza civilă după acţiunea reclamantei 
Dumitriu Olga  privind încasarea pensiei de întreţinere.

Judecător                                                      L. Pruteanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Ciuşca Inna,  pentru data de 19 octombrie 2009, ora 14.00, 
la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă nr.2-3175/09 la cererea cet. Cudriţchi 
Alexandru către Marchitan Dumitru şi Ciuşca Inna privind de-
clararea nulă a contractului de vînzare-cumpărare.

Judecător                                            Galina Moscalciuc                    
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Melnic Mariana,  pentru data de 22 octombrie 2009, ora 
8.40, la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă nr.2-3655/09 la cererea lui 
Anghel Eugeniu privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                           Galina Moscalciuc                    
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantului 
ÎI „Bujac Rodica”, pentru data de 21 octombrie 2009, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL „Lilcora” 
mun. Chişinău privind încasarea  sumei de 3764,67 lei.

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

Judecător                                                ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Epopeea”, pentru data 
de 5 octombrie 2009, ora 11.30, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examina-
rea cauzei civile a SRL „Cvisbis” privind încasarea  datoriei.

Judecător                                          i. Gancear
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Reabcov Dumitru, pentru data de 22octombrie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate de 
reclamat pe cauza civilă intentată de  reclamantul CIA „Asito” 
SA privind instituirea prejudiciului material.

Judecător                                                        A. Andronic                                                     
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău  solicită prezentarea  cet. 
Morari Elena, pentru data de 6 octombrie 2009, ora 8.30, la 
şedinţa  de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de Morari Sergiu privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător                                                     i. Timofei
www

Judecătoria  Cantemir solicită prezentarea  cet. Bolocan Do-
rin Grigore, domiciliat în satul Goteşti,  Cantemir, pentru data 
de 3 noiembrie 2009, ora 14.00, la şedinţa  de judecată  (Cante-
mir, str. Testemiţanu nr. 2, bir. 7) în calitate de pîrît pe cauza ci-
vilă intentată la cererea Companiei Internaţionale de Asigurări 
„ASITO” SA privind restituirea prejudiciului material.

Judecător                                                     T. berdilă
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Golubcov Rus-
lan, pentru data de 19 octombrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă  privind desfacerea căsătoriei.                                                                                                                    

Judecător                                          Alexandru Negru
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Ţarălungă Na-
dejda, pentru data de 19 octombrie 2009, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (Soroca, str.Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă  privind desfacerea căsătoriei.                                                                                                                    

Judecător                                           Alexandru Negru
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Constantin Gurschi, judecător CSJ – 
60 de ani

Mult stimte domnule Constantin Gurschi, 
Acest început de sublimă toamnă este cu totul 

special pentru dumneavoastră, deoarece vă aduce în 
prag un oaspete drag – aniversarea zilei de naştere.

Aţi reuşit să cuceriţi prin forţa inteligenţei, prin 
seriozitate, prin profesionalism.

Pentru tot ceea ce reprezentaţi vă adresăm şi noi 
în această zi semnificativă acest sincer şi cald mesaj 
de felicitare. Vă dorim din adîncul sufletului să aveţi 
parte de cele mai frumoase împliniri pe plan per-
sonal şi profesional, viaţă lungă şi frumoasă trăită 
alături de cei dragi inimii dumneavoastră.

La mulţi ani!
* * *

Golban Gheorghe Ion, şeful Secţiei juridice şi 
resusrse umane „Gările şi Staţiile auto” – 

50 de ani
Mult stimate domnule Gheorghe Golban,
Ziua frumoasei dumneavoastră aniversări ne ofe-

ră plăcuta ocazie de a vă adresa acest cald şi sincer 
mesaj de felicitare pentru tot ceea ce reprezentaţi.

În mod deosebit preţuim răbdarea, perseverenţa 
exigenţa, tenacitatea – calităţi de care daţi dovadă 
în tot ceea ce faceţi, Astfel, dumneavoastră sînteţi 
un exemplu elocvent  de dăruire profesională şi de 
demnitate umană, un om optimist, viguros, onest, 
chibzuit...

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversare vă dorim 
multă sănătate, bucurie, şi multe împliniri pe plan 
personal si profesional.

La mulţi ani!
* * *

Sergiu Lazari, judecător Buiucani – 50 de ani
Mult stimate domnule sergiu Lazari,
Aniversarea frumoasei dumneavoastre vîrste ne 

oferă plăcutul prilej pentru a vă aduce cele mai cal-
de felicitări însoţite de sublime cuvinte şi deosebite 
sentimente.

Pentru devotamentul şi dragostea faţă de oameni 
ce o purtaţi în suflet, pentru că aţi ales ca destin să 
slujiţi cu credinţă dreptăţii şi adevărului  ne alătu-
răm celor ce vă doresc în această zi de o semnifica-
ţie aparte pentru dumneavoastră, tradiţionalul dar 
şi semnificativul La mulţi ani!

Vă dorim să aveţi parte de multă sănătate, bu-
năstare, fericire, iar pe plan profesional vă dorim 
noi realizări  şi succese remarcabile.

* * *
Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 

Nina Veleva, judecător Cahul;  Ion Gancear, jude-
cător JE Circumscripţie; Afanasii Curdov, vicepre-
şedintele CA Comrat; Cornelia Vicleanschi, pro-
curor, şef al Secţiei  generale din cadrul Aparatului 
Procurorului General; Ion Roşca, procuror militar 
Chişinău.

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.

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

    La mulţi ani!Cu profund respect, 
membrii Consiliului de administraţie 

al Uniunii Juriştilor,
Echipa Dreptul şi Revista naţională de drept

Cîte porţii de legume şi fructe mîncaţi într-o zi? Medicii recomandă să con-
sumaţi între 5 şi 9 porţii pentru că ele conţin puţine calorii, sînt bogate în fibre, 
substanţe nutritive şi antioxidanţi. Aşadar, dacă vreţi să trăiţi mult şi să aveţi o 
viaţă sănătoasă, este bine să mîncaţi cît mai multe fructe şi legume. Examiner 
vă propune cîteva idei de mîncăruri bazate pe fructe şi legume.

Micul dejun:
• morcov dat pe răzătoare, amestecat cu dovlecel şi mere
• amestecaţi banane sau fructe de pădure cu fulgi de ovăz sau de cereale
• dacă vreţi să mîncaţi omleta, puteţi pune în ea diverse legume
• la clătite puteţi pune felii de fructe în loc de sirop.
Prînzul:
• la sendviş nu uitaţi să adăugaţi legume
• vă puteţi prepara o salată din cît mai multe tipuri de legume
• supa de legume este foarte sănătoasă, iar dacă alegeţi să consumaţi supa 

din conservă puteţi adăuga în ea diverse legume proaspete.
Cina:
• dacă mîncaţi spaghete, puteţi pune în sos legume tăiate foarte fin
• puteţi consuma legume şi ca garnitură la carne
• piureul de legume este o garnitură delicioasă pe care o puteţi folosi la 

diverse mîncăruri
• nu uitaţi să aveţi lîngă dumneavoastră, în timpul cinei, un pahar cu suc 

proaspat din fructe şi legume.

Cel puţin 124 000 de noi cazuri de cancer înregistrate în 
2008, în Europa, ar putea fi cauzate de supraponderabilitate, 
potrivit unui studiu realizat de specialiştii britanici. 

Cele mai multe cazuri noi de cancer ce ar putea fi cauzate 
de kilogramele în plus au fost înregistrate în rîndul femeilor 
din Cehia, Letonia şi Bulgaria.

„Cu cît din ce în ce mai multe persoane s-au lăsat de fumat 
şi din ce în ce mai puţine femei au luat tratamente hormonale 
ca substitut, este posibil ca obezitatea să fi devenit cea mai 
mare cauză a cancerului la femei”, a precizat coordonatorul 

Obezitatea provoacă cancerul
studiului, dr. Andrew Renehan, de la Universitatea din Man-
chester, Marea Britanie.

Procentul pacienţilor cu cancer cauzat de obezitate variază 
de la ţară la ţară. Astfel, în Danemarca 2,1% dintre cazurile de 
cancer la femei şi 2,4% la bărbaţi ar fi cauzate de supraponde-
rabilitate. În Cehia însă cifrele sînt sensibil mai mari – 8,2% 
dintre cazurile de cancer la femei şi, respectiv, 3,5% dintre cele 
în rîndul bărbaţilor au drept cauză obezitatea.

Potrivit aceluiaşi studiu, cele mai frecvente forme de can-
cer cauzate de obezitate sînt cancerul endometrial, cel de sîn şi 
cancerul colorectal.

vietate stranie ieşind dintr-o peşteră. Speriaţi, tinerii au arun-
cat cu pietre în animalul respectiv, pînă au omorît monstrul, 
de un metru şi jumătate înălţime.

Potrivit adolescenţilor, creatura ar fi ieşit dintr-o peşteră 
situată chiar în apropierea locului unde 
adolescenţii se jucau. Pentru că anima-
lul respectiv venea spre ei, tinerii s-au 
speriat şi l-au atacat cu pietre. 

După ce l-au omorît, i-au aruncat 
corpul şi au luat-o la fugă spre oraş. 
Aici şi-au alertat părinţii care la rîndul 
lor au anunţat autorităţile. Oamenii spun că nu au mai văzut 
un astfel de animal în viaţa lor: acesta seamănă cu personajul 
Gollum din filmul Stăpînul Inelelor. Experţii vor analiza ima-
ginile pentru a afla despre ce specie este vorba. 

Berlusconi la numit iar ,,bronzat”
pe Obama

Premierul italian Silvio Berlusconi, care în ultima vreme 
face din ce în ce mai mult gafe, a declarat, din nou, că preşe-
dintele american Barack Obama este „bronzat”, însă de data 
aceasta a spus acelaşi lucru şi despre prima doamnă a Ameri-
cii, Michelle Obama.

„Vă aduc salutări de la o persoana care se numeşte… o 
persoană bronzată… Barack Obama”, a declarat Berlusconi, 
zîmbind, la Milano. „Nu o să vă vină să credeţi, dar au mers 
împreună la băi de soare, soţia sa este, de asemenea, bronza-
tă”, a completat premierul italian în vîrstă de 72 de ani.

Premierul italian spune că Obama este un om plăcut şi cu 
simţul umorului.

La reuniunea G20, care a avut loc în urmă cu o săptămînă, 
Michelle Obama a preferat să dea mîna cu Berlusconi, decît 
să îl îmbrăţişeze şi să îl pupe pe obraz, cum a facut cu alţi 
lideri ai lumii.

Berlusconi a stîrnit indignare internaţională pentru prima 
dată în noiembrie 2008, cînd l-a numit „bronzat” pe Obama 
pentru prima dată. Mai tîrziu, premierul italian a declarat că 
cei care cred că respectiva declaraţie este rasistă nu au simţul 
umorului şi sînt „imbecili”.

Cea mai scumpă oaie din lume costă 
aproape 300 000 de euro

Un berbec scoţian a devenit cea mai 
scumpă oaie din lume după ce a fost vîndut 
pentru o sumă record de aproape 300 000 de 
euro, la o licitaţie. Deveronvale Perfection a 
fost cumpărat de un fermier de lîngă Glas-
gow, care vrea să îl folosească pentru împe-
rechere, sperînd la un profit cît mai mare.

Preţul a crescut aşa de mult întrucît calităţile fizice ale ber-
becului sînt excelente. Vînzătorul Graham Morrison a decla-
rat că nici nu a visat la o asemenea afacere.

Soluţie inedită contra  prostituţiei
Localnicii dintr-un oraş german s-au hotărît să ia atitutine 

împotriva prostituţiei. Şi pentru că prostituţia este o ocupaţie 
„murdară”, ei au găsit o soluţie urît mirositoare pentru a o 
trata: untul stricat. Este vorba mai exact de acidul butiric, ce 
se găseşte în untul stricat şi este folosit uneori pentru a alunga 
animalele sălbatice. 

Locuitorii din Vierlinden intenţionează să folosească sub-
stanţa urît mirositoare pentru a pune pe fugă prostituatele de 
pe străzi. Autorităţile spun că se tem că reputaţia oraşului, 
situat aproape de graniţa cu Polonia va fi stricată de aceste 
femei. 

Pe lîngă aruncarea acidului butiric asupra fetelor, lor li se 
vor face poze care vor fi postate pe internet. Nu toată lumea 
este însă încîntată de ideea localnicilor. 

„Este o acţiune bolnavă, de discriminare, care îmi amin-
teşte de vînătorile de vrăjitoare din Evul Mediu”, spune o re-
prezentantă a drepturilor femeilor din regiune.

Ţările în care prostituţia este legală sînt: Olanda, Dane-
marca, Grecia, Germania, Noua Zeelandă şi Austria.

O creatură ciudată a speriat locuitorii 
unei localităţi din Panama 

Vietatea, care seamănă cu Gollum din filmul Stăpînul Ine-
lelor, a fost omorîtă cu pietre de un grup de tineri. Un grup de 
adolescenţi din localitatea Cerro Azul, din Panama, au văzut o 
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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

C a l e i d o s c o p

Divert is

Măreşte-ţi porţia zilnică


