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Cei mai buni absolvenţi 
ai facultăţilor de drept 
pleacă peste hotare

„Consider că relaţiile bila-
terale dintre Republica Mol-
dova şi Ungaria se dezvoltă 
foarte dinamic şi permit ini-
ţierea şi implementarea unor 

Ambasadorul SUA la Chişinău, Asif Chaudhry, a declarat, 
recent în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Băl-
ţi că Moldova are norocul să fie guvernată democratic de la 
declararea independenţei sale. Diplomatul american a spus în 
acest context că, în Moldova, alegerile sînt organizate la timp 
şi că, în linii generale, acestea se desfăşoară conform standar-
delor internaţionale. 

„Unul dintre cele mai importante elemente ale democraţiile 
sînt alegerile libere şi corecte, iar în acest scop, în ultima peri-
oadă, SUA a alocat circa un milion de dolari pentru instruirea 
şi pregătirea observatorilor şi membrilor autorităţilor electora-
le din Moldova”, a declarat Chaudhry. 

Ambasadorul a chemat cetăţenii R. Moldova să se implice 
mai activ în viaţa socială a ţării şi să iasă la urnele de vot în 
cadrul alegerilor parlamentare anticipate din noiembrie. 

Vorbind despre democraţie şi supremaţia legii în stat, Cha-
udhry a accentuat că „nimeni nu poate fi mai presus de lege, 
nici preşedintele, nici deputaţii, nici profesorul şi nici stu-
dentul”. Ambasadorul a exemplificat cu SUA, unde, potrivit 
lui, demnitari sau aleşi ai poporului sînt acuzaţi de comiterea 
vreunei infracţiuni. „Dacă este deputat sau o persoană publică, 
asta nu înseamnă că ea nu trebuie anchetată”, a mai declarat 
Chaudhry. 

„Această situaţie poate avea loc doar într-o ţară în care sis-
temul judecătoresc e viguros şi neafectat de corupţie”, a preci-
zat şeful misiunii diplomatice americane în R. Moldova. 

În discursul său, Excelenţa sa a vorbit despre sprijinul 
oferit de SUA Moldovei în cadrul Programului „Provocările 
Mileniului”, precum şi despre problematica transnistreană, 
declarînd că SUA va sprijini în continuare Moldova pe calea 
reintegrării sale teritoriale. 

Ambasadorul Asif Chaudhry a fost invitat să ţină un dis-
curs în faţa studenţilor şi profesorilor de către administraţia 
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Consiliul pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene a 
adoptat pe 25 octombrie, la Luxemburg, concluziile asupra 
Republicii Moldova în ceea ce priveşte liberalizarea regi-
mului de vize. În baza acestor concluzii Comisia Europea-
nă poate întocmi foaia de parcurs a Republicii Moldova 
pentru a obţine liberalizarea regimului de vize.

Premierul Vlad Filat a informat despre acest eveniment 
în cadrul unei conferinţe de presă, precizînd că RM va pri-
mi foaia de parcurs în cîteva săptămîni.

După ce miniştri de externe ai ţărilor europene şi-au ex-
pus concluziile destul de pozitive asupra reformelor făcute 
de RM în vederea liberalizării vizelor, Comisia Europeană, 

preşedinte al Parlamentu-
lui, în cadrul întrevederii cu 
prim-ministrul Ungariei, Vi-
ktor Orban, aflat într-o vizită 
oficială la Chişinău, potrivit 

premierul maghiar a speci-
ficat că anul 2011 trebuie să 
devină unul foarte important 
pentru Republica Moldova în 
procesul de integrare euro-
peană, deoarece atît Ungaria, 
cît şi Polonia, care vor asigura 
preşedinţia Uniunii Europene 
pe parcursul anului viitor, se 
solidarizează în procesul de 
susţinere a ţării noastre, in-
tenţionînd să elaboreze un 
caiet de sarcini comun în di-
recţia respectivă. 

„Astăzi, Republica Mol-
dova este apreciată în Uni-
unea Europeană pentru re-
formele iniţiate de actuala 
guvernare. Aceste reforme 
demonstrează foarte clar in-
tenţiile, obiectivele şi priori-
tăţile Alianţei pentru Integra-
re Europeană de a transforma 
Republica Moldova într-un 
stat democratic şi prosper în 
marea familie europeană”, a 
accentuat premierul maghiar. 

Referindu-se la relaţiile 
bilaterale dintre cele două sta-
te, Viktor Orban a menţionat 
că ele sînt într-o ascensiune 
permanentă, deschizînd noi 
oportunităţi pentru dezvolta-
rea lor, inclusiv prin realiza-
rea unor proiecte investiţio-
nale reciproc avantajoase. 

Preşedintele Mihai Ghim-

pu i-a prezentat premierului 
Viktor Orban copiile a două 
dosare din arhiva Serviciului 
de Informaţii şi Securitate al 
Republicii Moldova, care in-
clud informaţii despre împuş-
carea, în anii 1944-1945, pe 
teritoriul RSS Moldoveneşti, 
de către serviciile speciale 
ale fostei URSS, a peste 100 
de cetăţeni unguri. Persoane-
le executate au fost prinse de 
SMERŞ, de alte structuri mi-
litare ale URSS în anul 1944 
fie în zona liniei de front sau 
capturate în lupte şi acuzate 
de infracţiuni militare. Sen-
tinţele au fost pronunţate de 
tribunalele militare ale cor-
purilor de armată ale URSS, 
stabilite pe linia frontului în 
RSS Moldovenească. 

Viktor Orban a mulţumit 
preşedintelui Mihai Ghimpu 
pentru informaţia prezentată, 
care va fi transmisă institu-
ţiilor de resort din Ungaria, 
specializate în căutarea cetă-
ţenilor dispăruţi în timpul ce-
lui de-al doilea război mondi-
al. „Acesta este un moment 
foarte important pentru noi, 
deoarece avem familii care, 
pînă în prezent, îşi caută ru-
dele. Vă mulţumesc pentru 
deschidere”, a accentuat Vik-
tor Orban.

crede Vlad Filat, va elabora în decursul a cîtorva săptă-
mîni, mult aşteptata foaie de parcurs.

Vlad Filat mai spune că foaia de parcurs nu va conţine 
condiţii speciale, ci paşi concreţi  care au fost îndepliniţi 
de toate ţările ce au cerut acest regim liber de vize şi că, 
cîteva din ele RM le-a îndeplinit sau le îndeplineşte deja.

Vlad Filat a amintit în final că RM este un caz de sus-
ces, pentru că va obţine foaia de parcurs doar după 6 luni 
din momentul lansării dialogului privind liberalizarea re-
gimului de vize, pe cînd vecinii noştri din estul europei 
sînt în acest proces de 2 sau trei ani.

proiecte reciproc avantajoase 
în diferite domenii. Această 
colaborare ne permite să im-
plementăm cu succes şi unele 
proiecte ale Alianţei pentru 
Integrare Europeană, care au 
ca scop final lichidarea sărăci-
ei în ţara noastră şi integrarea 
ei în Uniunea Europeană”. 

Declaraţia a fost făcută 
pe 25 octombrie de preşedin-
tele interimar al Republicii 
Moldova, Mihai Ghimpu, 

unui comunicat 
al Serviciului 
de presă al Pre-
şedinţiei. 

În opinia 
şefului statului, 
vizita prim-mi-
nistrului Unga-
riei la Chişinău, 
care va prelua la 
începutul anului 
2011 preşedinţia 
Uniunii Europe-
ne, constituie o 
mărturie a susţi-
nerii acordate de 
către comunita-
tea europeană a 

cursului de modernizare şi re-
formare a Republicii Moldo-
va, asumat de Alianţa pentru 
Integrare Europeană. 

În cadrul întrevederii, 
prim-ministrul Ungariei, Vik-
tor Orban, a confirmat o dată 
în plus susţinerea Republicii 
Moldova de către ţara sa, în 
particular, şi de Uniunea Eu-
ropeană, în ansamblu, în pro-
cesul de modernizare şi inte-
grare europeană. În context, 

Începe ziua cu DREPTUL!

Frumuseţea trebuie să fie legată de bunătate, altfel, sufletul urît o învinge.
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Premierul Ungariei, a reconfirmat sprijinul 
din partea ţării sale pentru Republica 
Moldova în procesul de modernizare 

şi integrare europeană

În cîteva săptămîni vom obţine foaia de parcurs 
pentru liberalizarea vizelor

Ambasadorul american 
a vorbit  despre 

democraţia şi alegerile 
din Moldova
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La 27 octombrie 2010, misiunea 
specială a Adunării Parlamentare 
a Consiliului Europei, care se află 
într-o vizită de trei zile la Chişinău 
pentru a evolua procesul preelecto-
ral demarat de curînd în vederea ale-

gerilor parlamentare anticipate din 
Republica Moldova, s-a întîlnit cu 
preşedintele Curţii Constituţionale 
Dumitru Pulbere şi judecătorul Cur-
ţii Constituţionale Valeria Şterbeţ. 
Din componenţa delegaţiei fac parte 
reprezentanţi ai principalelor com-
ponente politice ale APCE: Indrek 
Saar, şeful delegaţiei, Grupul Soci-
aliştilor (Estonia), Andres Herkel, 
Grupul Partidului Popular European 
(Estonia), Jorgen Poulsen, Grupul 
Alianţei Liberalilor şi Democraţi-
lor pentru Europa (Danemarca). La 
întrevedere au participat, de aseme-
nea, experţii Secţiei cooperare inter-
parlamentară şi observare a alegrilor 
din Secretariatul APCE, Ghemavon 
Chahbazian şi Franck Daeschler, 
precum şi reprezentantul special al 
Secretarului General al Consiliului 
Europei la Chişinău, Birute Abrai-
tiene.

Organizarea unei campanii elec-
torale corecte, desfăşurarea alegerilor 

Delegaţia APCE la Curtea Constituţională
l Curtea Constituţională

parlamentare anticipate în mod trans-
parent şi democratic, în limitele pre-
vederilor constituţionale şi legislati-
ve în vigoare sînt priorităţile înscrise 
pe agenda delegaţiei APCE. Evident, 
contează mult şi cum vor evolua pro-

cesele postelec-
torale, în care 
va fi implicată 
şi Curtea Con-
stituţională. În 
acest context, 
oaspeţii şi-au 
exprimat in-
teresul faţă de 
procedura ve-
rificării legali-
tăţii alegerilor, 
a examinării 
contestăr i lor 
legale de scru-
tin. Ei au primit 

răspunsuri exhaustive şi la întrebă-
rile cu referire la efectele ultimelor 
amendamente ale Codului electoral, 
la posibilele căi de depăşire a bloca-
jului politic legat de multipla eşuare 
a alegerii şefului statului.

„Ştim că misiunea delegaţiei 
dumneavoastră este de a contribui la 
ieşirea din această criză şi vă sîntem 
recunoscători, la fel ca şi altor orga-
nisme internaţionale care monitori-
zează alegerile în ţara noastră, pentru 
concluziile ce le prezentaţi tradiţio-
nal la încheierea fiecărui scrutin. Ele 
sînt de real folos şi Curţii Constituţi-
onale în procesul de luare a deciziilor 
privind validarea alegerilor”, a ţinut 
să specifice în încheierea întrevederii 
Dumitru Pulbere.

Şeful misiunii speciale a APCE a 
concretizat că, peste o lună, va veni 
la Chişinău o delegaţie formată din 
aproximativ 30 de parlamentari euro-
peni „care vor fi cu ochii pe alegerile 
anticipate” de la noi.

Adjunctul Procurorului General, 
Eugen Rusu împreună cu Daniela 
Sîmboteanu, preşedinta Centrului 
Naţional de Prevenire a Abuzului 
faţă de Copii (CNPAC), au semnat un 
Acord de colaborare în vederea pre-
venirii şi combaterii tuturor formelor 
de violenţă faţă de copii şi asigurării 
respectării drepturilor fundamentale 
ale acestora.  

Obiectul acordului îl constituie 
organizarea acţiunilor coordonate şi 
a unei colaborări eficiente în limite-
le atribuţiilor şi competenţelor dintre 
părţi întru îmbunătăţirea sistemului 
de protecţie a copiilor-victime/mar-
tori ai diverselor forme de violenţă în 
sistemul de justiţie.

Violenţa faţă de copii este o pro-
blemă actuală pentru majoritatea ţări-
lor lumii. În Republica Moldova sînt 
puţine date oficiale în această privin-
ţă care, de altfel, nu indică proporţiile 
reale ale acestui fenomen, fapt dato-
rat ratelor nesemnificative de rapor-
tare a cazurilor, dar şi mecanismului 
imperfect de documentare a cazurilor 
de violenţă a copiilor înregistrate de 
instituţiile abilitate. 

La nivel naţional au fost adop-
tate mai multe legi şi acte norma-
tive, în scopul ocrotirii inviolabili-
tăţii persoanei copilului, protecţiei 
împotriva formelor de exploatare, 
discriminare şi violenţă. Totodată, 
trebuie de menţionat că legislaţia 
actuală încă nu răspunde tuturor 

Procuratura Generală a semnat un Acord de 
colaborare cu Centrul Naţional de 
Prevenire a Abuzului faţă de Copii

situaţiilor care pun în pericol inte-
gritatea psihică şi fizică a copilului. 
Lipsesc reglementări în privinţa 
unor proceduri speciale de eluci-
dare a circumstanţelor de abuz şi 
neglijare a copiilor, iar procedura 
generală, aplicabilă actualmente, 
produce deseori copiilor traumati-
zare secundară.

Astfel, pentru a transpune în rea-
litate obiectivele urmărite prin sem-
narea acestui acord, părţile vor utiliza 
următoarele forme de colaborare:

– contribuţia prin efort comun la 
dezvoltarea cadrului legal, care să 
asigure protecţia eficientă a copiilor 
împotriva oricăror forme de violen-
ţă;

– promovarea în comun a proce-
durilor care ar exclude traumatizarea 
secundară a copiilor implicaţi în pro-
cesul de urmărire penală în calitate 
de victime/martori;

– organizarea activităţilor de con-
solidare a capacităţilor profesionale 
ale procurorilor în scopul asigurării 
protecţiei copiilor victime/martori ai 
violenţei;

– oferirea asistenţei multidisci-
plinare copiilor victime/martori ai 
violenţei;

– desfăşurarea campaniilor de in-
formare şi sensibilizare a specialişti-
lor în domeniu / opiniei publice. 

Acordul de colaborare este sem-
nat pe o perioadă de trei ani cu posi-
bilitatea de prelungire.

La 22 octombrie 2010, Misiunea Norvegiană de Ex-
perţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova 
(NORLAM) a organizat o masă rotundă a magistraţilor 
Curţii Supreme de Justiţie din Republica Moldova la care 
a participat Karin Bruzelius, judecător la Curtea Supremă 
a Norvegiei. 

În alocuţiunea de deschidere Ion Muruianu, preşedin-
tele Curţii Supreme de Justiţie, a remarcat că, din 24 iulie 
1997, cînd Republica Moldova a ratificat Convenţia pen-
tru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamen-
tale, au fost  întreprinşi paşi concreţi în vederea promovă-
rii şi protecţiei drepturilor omului, prin aderarea la un şir 
de acte internaţionale în domeniu şi racordarea legislaţiei 
la standardele internaţionale, prin democratizarea şi re-
formarea instituţiilor de drept. Însă, statistica ultimilor ani 
denotă că măsurile adoptate  nu sînt suficiente. 

În cadrul discursului său, I. Muruianu a mai subliniat 
că numărul sporit de condamnări, dar şi speculaţiile făcu-
te pe marginea sumelor plătite de statul nostru în cauzele 
pierdute la CEDO au influenţat puternic, în sens negativ, 
asupra imaginii justiţiei naţionale şi, în particular, a Curţii 
Supreme de Justiţie, căreia, în calitate de instanţă supre-
mă care asigură aplicarea unitară a practicii judiciare, îi 

revine un rol aparte în asigurarea şi garantarea respectării 
drepturilor şi libertăţilor proclamate de Convenţia Euro-
peană. Situaţia existentă necesită o abordare complexă şi 
o analiză profundă, care să dezvăluie carenţele de fond 
ale sistemului nostru de drept şi să permită obţinerea unei 
viziuni de ansamblu asupra problemelor cu care se con-
fruntă Republica Moldova în asigurarea eficienţei meca-
nismelor de promovare şi apărare a drepturilor omului şi 
a libertăţilor fundamentale. 

Este evident, a relevat Ion Muruianu, că magistraţii 
au un rol esenţial în aplicarea prevederilor Convenţiei şi, 
prin urmare, este primordial să fie adoptate măsuri con-
crete, de ordin obiectiv şi subiectiv, în vederea garantării 
respectării drepturilor omului şi a libertăţilor lui funda-
mentale. Astfel, întrunirea se înscrie în şirul de acţiuni, 
întreprinse de Curtea Supremă de Justiţie, care vin să 
susţină în mod pragmatic declaraţiile de implementare a 
normelor Convenţiei şi a jurisprudenţei CEDO în ordinea 
juridică internă. 

Prin urmare, unul dintre obiectivele principale ale re-

Experienţa Norvegiei în protejarea drepturilor 
omului - un exemplu pentru Republica Moldova

uniunii a fost relevarea practicilor norvegiene în proteja-
rea drepturilor omului, pentru a pune în evidenţă lacunele 
existente la acest capitol în Republica Moldova şi a stabili 
cele mai eficiente metode de prevenire a riscului unor noi 
condamnări.  

Karin Bruzelius a prezentat aspecte vizînd tradiţia 
precedentului judiciar în dreptul norvegian, impactul ju-
risprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului 
(CEDO) asupra sistemului judecătoresc naţional al Nor-
vegiei, admisibilitatea cauzelor spre examinare la Curtea 
Supremă a Norvegiei. Problematica abordată a prezentat 
un interes deosebit pentru participanţi, deoarece cunoaş-
terea experienţei Norvegiei în aplicarea Convenţiei Euro-
pene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale este în mod incontestabil utilă pentru ju-
decătorii din Republica Moldova, care au avut nu doar 
posibilitatea de a se familiariza cu practicile norvegiene, 
dar şi de a adresa întrebări. 

În cadrul mesei rotunde, au fost discutate, de aseme-
nea, aspectele garanţiei independenţei şi inamovibilităţii 
magistraţilor, la acest capitol fiind extrem de relevante 
şi obiective concluziile expuse de experţii NORLAM în 
Nota informativă din 12.11.2009, prezentată Guvernului 
Republicii Moldova. Potrivit notei menţionate, cadrul 
legal naţional al Republicii Moldova, şi anume art.22, 
25 din Legea cu privire la statutul judecătorului, conţine 
prevederi care fac posibilă eliberarea din funcţie a jude-
cătorilor în mod arbitrar, avînd ca motiv chiar şi conţinu-
tul hotărîrilor pronunţate de magistraţi. Mai mult, această 
stare de lucruri s-a agravat în prezent, prin adoptarea la 
08.07.2010 a modificărilor la art.22 din legea respectivă, 
fiind majorat neîntemeiat numărul abaterilor pentru care 
pot fi aplicate sancţiuni disciplinare, fapt ce creează o sta-
re de incertitudine în rîndul magistraţilor şi al societăţii.

Discuţiile au iniţiat o colaborare între instanţele su-
preme din Republica Moldova şi Norvegia şi au permis 
formularea unor recomandări, care să asigure aplica-
rea corectă şi uniformă a prevederilor Convenţiei Eu-
ropene de către instanţele judecătoreşti din Republica 
Moldova şi reducerea numărului de condamnări ale 
statului nostru de către CEDO. Or, respectarea  dreptu-
rilor consacrate în Convenţia Europeană este cea mai 
importantă formă de exprimare a ataşamentului faţă de 
valorile democratice.

Cu prilejul Zilei europene a justiţiei civile, la 25 oc-
tombrie 2010, Curtea Supremă de Justiţie a organizat 
Ziua uşilor deschise.

Ideea de a institui Ziua europeană a justiţiei civile 
a fost lansată la Bruxelles în octombrie 2002, în cadrul 
Conferinţei europene  cu genericul „Spre un acces mai 
bun al cetăţenilor la justiţie”. Această iniţiativă a fost 
acceptată de către toate statele reprezentate la prima re-
uniune a reţelei judiciare europene în materie civilă şi 
comercială şi la prima reuniune a Comisiei Europene 
pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ), astfel încît, la 5 iu-
nie 2003, Comitetul miniştrilor al Consiliului Europei a 
aprobat sărbătorirea acestei zile. 

Ziua uşilor deschise la Curtea Supremă de Justiţie

Curtea Supremă de Justiţie

La evenimentul din 25 octombrie, au participat stu-
denţi de la Facultatea de drept a USM, care au avut ac-
ces în sălile de judecată, cancelarii, bibliotecă şi unele 
birouri. De asemenea, vizitatorilor le-a fost prezentată 
informaţia despre posibilităţile de acces la CSJ, modul 
de depunere a cererilor şi petiţiilor, modalităţile de uti-
lizare a site-lui instanţei etc.

În final, participanţilor le-au fost oferite Codul de 
procedură civilă, Codul de procedură penală, Codul 
penal şi Ghidul judecătorilor în materie civilă şi co-
mercială – cărţi care, le vor fi utile în exercitarea pro-
fesiei de jurist. 
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Profesia de jurist este una 
dintre cele mai populare în 
Moldova. Tot mai mulţi tineri 
doresc să studieze la o facul-
tate de drept. În acelaşi timp, 
conducerile instituţiilor de 
învăţămînt superior regretă, 
că după ce obţin studii seri-
oase, absolvenţii pleacă peste 
hotare să muncească şi nu ră-
mîn în Moldova. 

Trecerea la relaţiile eco-
nomiei de piaţă a făcut ca 
profesia de jurist să fie atît de 
solicitată, încît în ultimii ani 
se discută tot mai frecvent 
despre o eventuală reducere a 
numărului de studenţi dornici 
de a face studii în domeniul 
jurisprudenţei. 

„Nu sînt de acord cu acest 
lucru, deoarece dacă vom 
analiza statistica oficială şi 
vom face o analiză compa-
rativă cu cele mai dezvoltate 
ţări cum ar fi SUA şi Germa-
nia, vom constata că în Mol-
dova, numărul juriştilor ra-
portat la cel al populaţiei este 
mult mai mic”, a subliniat 
Gheorghe Avornic, decanul 
Facultăţii de drept a USM, în 
cadrul unei întruniri.

În acelaşi context, Ale-
xandru Tănase, ministrul 
Justiţiei Republicii Moldova 
,a declarat că nu este un lucru 
tocmai pozitiv faptul că nu-
mărul tinerilor care învaţă la 
drept este atît de mare, deoa-
rece aceasta presupune com-
plicaţii la angajrea în cîmpul 
muncii. „Pe de altă parte, nu 
este obligatoriu ca persoa-

Cei mai buni absolvenţi ai facultăţilor de drept pleacă peste hotare
nele care au studii juridice 
să muncească în judecătorii, 
procuratură sau în alte organe 
de urmărire penală. Aceştia 
pot lucra în sectorul privat, 
în instituţiile de învăţămînt 
superior. De fapt, este în inte-
resul societăţii ca oamenii să 
aibă studii şi nu numai juridi-
ce”, a adăugat sursa citată. 

De nivelul de pregătire al 
juristului nu depinde numai 
destinul său, dar şi via-
ţa, sănătatea oamenilor 
din jur, iar cei care ac-
tivează în jurisprudenţă 
au ştiut chiar din start 
de ce au ales această 
profesie.

„Profesia de jurist 
mi-a oferit posibilita-
tea să mă realizez şi 
să descopăr calităţile 
mele ascunse. Privind 
lucrurile cît se poate de 
serios, această profesi-
une nu este numai una 
prestigioasă în societa-
te, ci şi una foarte res-
ponsabilă, deoarece de 
calificarea şi calităţile 
morale ale juristului 
depinde în mare măsură sta-
rea de lucruri din societate”, 
a mai evidenţiat A. Tănase.

O mare parte dintre 
absolvenţi pleacă peste 

hotarele republicii 
Gheorghe Avornic este de 

mai mulţi ani decan al Facul-
tăţii de drept de la Universi-
tatea de Stat din Moldova şi 
în ultima perioadă este îngri-

jorat de faptul că o mare parte 
dintre absolvenţi pleacă peste 
hotarele republicii. 

„Cei mai deştepţi tineri de 
la facultatea pe care o repre-
zint părăsesc ţara şi mă doare 
sufletul, atunci cînd mergînd 
în delegaţii îi întîlnesc pe 
diferite continente. Vreau să 
atenţionez că acesta este un 
lucru regretabil. Ei trebuie să 
lucreze acasă, să-şi găsească 

locuri de muncă în organele 
noastre de stat, căci avem a-
tîta nevoie de specialişti  pro-
fesionişti”, a menţionat Gh. 
Avornic.

Ministerul Justiţiei a 
reuşit să implementeze 
mai multe reforme în 

domeniu
În altă ordine de idei, mi-

nistrul Justiţiei spune că a 

reuşit să implementeze mai 
multe reforme în domeniu 
pe parcursul ultimului an. 
Una din reformele realizate 
este schimbarea în totalitate 
a componenţei Consiliului 
Superior al Magistraturii. De 
asemenea, ministrul a mai 
evidenţiat crearea noului sis-
tem informaţional judiciar, la 
care sînt conectaţi toţi jude-
cătorii. 

La capitolul reforme insti-
tuţionale, A. Tănase a menţi-
onat trei direcţii: avocatura, 
notariatul şi executorii jude-
cătoreşti. „În ceea ce priveşte 
avocatura, acest domeniu nu a 
avut susţinere aproape deloc. 
Noi nu am avut o avocatură 
coagulată. Astăzi ea are o ier-
arhie, este modernizat siste-
mul de acces în meserie. Nu 
mai vine oricine are o diplomă 

cumpărată. Începînd cu ianua-
rie 2011, avocaţii sînt obligaţi 
să poarte robă în săli, ceea ce 
le va acorda un alt statut”, a 
punctat ministrul. Totodată, 
A. Tănase speră că această 
prevedere legală va rămîne 
în vigoare şi nu va fi anulată. 
În ceea ce priveşte reforma 
executorilor judecătoreşti, 
el a declarat că experienţa a 
fost preluată din ţările baltice, 
în special Letonia. „Sperăm 
foarte mult că această reformă 
va ridica prestigiul justiţiei şi 
va încuraja oamenii să meargă 
în instanţa de judecată unde 
să-şi rezolve problemele şi să 
aibă încredere în justiţie”, a 
spus A. Tănase. 

Reforma 
procuraturii este cel 

mai dificil de realizat
În opinia ministrului Justi-

ţiei, cel mai dificil de realizat 
este reforma procuraturii şi 
el crede că aceasta ar putea 
fi înfăptuită de următorul gu-
vern. Ministrul Justiţiei a mai 
pomenit şi despre judecătorii 
implicaţi în evenimentele din 
7-8 aprilie 2009, care au emis 
decizii în Comisariatele de 
poliţie. „Toţi aceştia au fost 
demişi şi nu mai activează. A 
fost o obligaţie mai mult mo-
rală, chiar dacă acest lucru nu 
va şterge rănile”.

Un progres pe care l-am 
obţinut, menţionat de minis-

tru, a fost stoparea monitori-
zării Republicii Moldova de 
către Consiliul de Miniştri al 
Uniunii Europene în ceea ce 
priveşte conflictele religioa-
se, relaţia Ministerului Jus-
tiţiei cu societatea civilă şi 
partidele politice.

„Noi nu avem restanţe 
şi cred că nu veţi auzi nicio 
obiecţie din orice tabară care 
să reproşeze vreo încălcare 
din partea noastră”. Alexan-
dru Tănase a precizat că sis-
temul penitenciar constituie    
o problemă. El a specificat că 
sînt implementate numeroase 
reforme în domeniu, care au 
menirea să-i facă o faţă uma-
nă. 

Un judecător trebuie 
să aibă un salariu de 

cel puţin 
1500 de dolari

„O bună parte dintre ju-
decători sînt aşa cum sînt. 
Aproape jumătate din ei tre-
buie schimbaţi. În acest sens, 
noi venim cu propunerea de a 
mări substanţial salariile jude-
cătorilor. Cred că un judecător 
într-o instanţă de fond trebuie 
să aibă un salariu de cel puţin 
1500 de dolari. Sigur că este 
necesară şi o mărire a salariilor 
pentru judecătorii de la Curtea 
de Apel şi o mică corectare a 
celor de la Curtea Supremă de 
Justiţie. O justiţie ieftină ne va 
costa mult mai scump”, a con-
chis ministrul Justiţiei.

S. C.

Membrii Consiliului au salutat 
realizările Republicii Moldova re-
flectate în Raportul de progres al 
Comisiei Europene din mai 2010, cu 
privire la eforturile de a implementa 
efectiv reformele structurale, bazate 
pe planul de guvernare şi în cores-
pundere cu obiectivele Planului de 
Acţiuni RM-UE.

Totodată, înalţii oficiali şi-au ex-
primat sprijinul faţă de eforturile Re-
publicii Moldova în vederea conso-
lidării democraţiei, statului de drept, 
îmbunătăţirii climatului investiţional, 
armonizării cu UE în lupta cu corup-
ţia şi crima organizată, precum şi 
abordarea sărăciei.

În context, miniştrii de Exter-
ne din UE şi-au declarat susţinerea 
în vederea anulării vizelor pentru 
cetăţenii moldoveni care doresc să 
călătorească în Uniunea Europeană. 
În acest scop, ei au invitat Comisia 
Europeană să accelereze discuţiile 
cu Moldova la acest capitol. Astfel, 
reieşind din rezultatele atinse în faza 
iniţială şi luînd în consideraţie pro-
vocările şi reformele necesare, Con-
siliul de Miniştri a solicitat Comisiei 
Europene să elaboreze proiectul unui 
plan de acţiuni pentru RM privind 
liberalizarea regimului de vize, în 
conformitate cu clauzele Concluzii-
lor Consiliului privind Parteneriatul 
Estic, adoptate la 25 octombrie 2010. 
Acesta va conţine un set de condiţii 
pe care trebuie să le îndeplineas-
că Chişinăul înainte de a se califica 
pentru regimul liberalizat de vize. De 
asemenea, miniştrii şi-au arătat dis-

Consiliul pentru Afaceri Externe al UE a adoptat 
8 concluzii cu privire la Republica Moldova
Consiliul Miniştrilor de Externe ai statelor Uniunii Europene 

a adoptat, pe 25 octombrie la Bruxelles, Concluziile privind Re-
publica Moldova.  Documentul conţine opt clauze, calificate de 
către experţi şi oficiali, dar şi de către reprezentanţi ai societăţii 
civile, drept pozitive şi favorabile pentru ţara noastră.

ponibilitatea de a oferi consultanţe în 
diferite etape ale procesului, inclusiv 
în procesul de elaborare a planului de 
acţiuni.

În cadrul reuniunii de la Bruxel-
les, Consiliul Miniştrilor a subliniat 
disponibilitatea UE de a aprofunda 
relaţiile cu ţara noastră şi de a oferi 
asistenţa tehnică şi financiară cores-
punzătoare, pentru a susţine reforme-
le.

Pe de altă parte însă, şefii diplo-
maţiilor au amintit şi de problematica 
transnistreană, iar România a cerut ca 
în dialogul cu Kievul să fie sublinia-
tă necesitatea continuării eforturilor 
pentru reglementarea conflictului şi 
pentru reluarea negocierilor în for-
matul 5 + 2.

Vă prezentăm, mai jos, documen-
tul integral cu cele 8 puncte formula-
te şi adoptate de către Consiliul pentu 
Afaceri Externe al Uniunii Europene 
privind Republica Moldova:

1. Consiliul recunoaşte aspiraţiile 
europene ale Republicii Moldova şi 
salută eforturile în vederea asocierii 
sale politice şi integrării economice 
cu Uniunea Europeană. Consiliul 
subliniază dinamica pozitivă a rela-
ţiilor UE-RM pe parcursul ultimului 
an, precum şi contribuţia activă a Re-
publicii Moldova la aceasta.

2. Consiliul salută interesul şi 
participarea activă a Republicii Mol-
dova în Parteneriatul Estic. Consiliul 
îşi exprimă satisfacţia că negocierile 
privind viitorul Acord de Asociere 
UE-RM  au înregistrat un progres 
foarte bun. Consiliul salută, de ase-

menea, ratificarea de către Republica 
Moldova a Statutului de la Roma al 
Curţii Penale Internaţionale.

3. Consiliul salută realizările 
Republicii Moldova, aşa cum sînt 
reflectate în Raportul de Progres al 
Comisiei din mai 2010, care a evi-
denţiat eforturile ţării de a implemen-
ta eficient reformele structurale, pe 
baza unui program guvernamental pe 
deplin aliniat la obiectivele Planului 
de Acţiuni UE-RM. Consiliul aşteap-

tă cu interes ca Republica Moldova 
să continue abordarea provocărilor 
importante, cum ar fi consolidarea 
democraţiei şi a statului de drept, îm-
bunătăţirea climatului investiţional, 
continuarea apropierii de UE în toate 
domeniile Planului de Acţiuni UE-
RM, combaterea corupţiei şi crimei 
organizate, şi abordarea problemei 
sărăciei. Consiliul subliniază  pregă-
tirea UE de a  continua aprofundarea 
relaţiilor sale cu Republica Moldova 
şi de a oferi asistenţă tehnică şi finan-
ciară corespunzătoare pentru a spri-
jini eforturile de reformă.

4. Consiliul reafirmă disponibi-
litatea UE de a continua să sprijine 
Republica Moldova, inclusiv cu asis-
tenţă macro-financiară şi consiliere 
la nivel înalt pentru guvern. O sub-
stanţială asistenţă macro-financiară 

în valoare de 90 milioane de euro sub 
formă de grant va începe să fie livrată 
bugetului de stat al Republicii Mol-
dova în următoarele săptămîni.

5. Consiliul ia notă, de asemenea, 
că Comisia va prezenta în curînd 
Guvernului Republicii Moldova re-
comandările cheie care vizează pre-
gătirea ţării pentru o Zonă de liber 
schimb aprofundată şi cuprinzătoare. 
Acesta va îmbunătăţi considerabil 
accesul la piaţa UE al companii-
lor din Republica Moldova, urmînd 
Preferinţelor comerciale autonome 
existente, acordate de UE. Acest lu-
cru va ajuta, de asemenea, la crearea 
unui climat investiţional atractiv pen-
tru companiile din UE în Republica 
Moldova. Consiliul invită Comisia 
să pregătească directivele pentru o 
Zonă de liber schimb aprofundată şi 
cuprinzătoare care urmează să fie ne-
gociată ca parte integrantă a Acordu-
lui de Asociere. Aceste negocieri vor 
începe odată cu îndeplinirea condiţi-
ilor necesare.

6. Consiliul reiterează importan-
ţa contactelor interumane şi salută 
iniţierea, în iunie 2010, a dialogului 
în domeniul vizelor, care examinea-
ză condiţiile de călătorie fără viză a 
cetăţenilor Republicii Moldova în 
UE, ca un obiectiv pe termen lung. 
În baza fazei  exploratorii a dialogu-
lui, Consiliul subliniază realizările de 
pînă acum, provocările existente şi 
importanţa continuării eforturilor de 
reformare  de către Republica Mol-
dova, şi invită Comisia să pregăteas-
că proiectul Planului de Acţiuni, în 
conformitate cu abordarea stabilită 
în paragrafele opt şi nouă din con-
cluziile Consiliului privind Partene-
riatul Estic din 25 octombrie 2010, 
care stabileşte toate condiţiile care 
trebuiesc îndeplinite de Republica 
Moldova înainte de posibila stabilire 
a unui regim de călătorie fără viză, în 
vederea intrării dialogului privind li-
beralizarea regimului de vize  în faza 

pe deplin operaţională cît mai curînd 
posibil. Prin intermediul Consiliului, 
statele membre ale UE vor fi pe de-
plin asociate la diferitele etape ale 
procesului, inclusiv prin a fi consul-
tate cu privire la proiectul Planului 
de Acţiune şi ambele seturi de criterii 
de referinţă. Implementarea efectivă 
a Acordului de readmisie va rămîne 
importantă în acest context.

7. Consiliul ia act de faptul că 
Republica Moldova a făcut paşi im-
portanţi pe parcursul anului trecut în 
vederea consolidării democraţiei. În 
acest sens, desfăşurarea referendu-
mului constituţional din 5 septem-
brie,  în conformitate cu standardele 
democratice a constituit un semnal 
încurajator. Este important ca alege-
rile parlamentare din 28 noiembrie să 
ducă ţara mai departe pe această cale 
şi să respecte pe deplin standardele 
internaţionale pentru alegeri libere şi 
corecte.

8. Consiliul salută, de asemenea, 
politica de angajament constructiv al 
Republicii Moldova în eforturile de 
reglementare a conflictului transnis-
trean, inclusiv prin sprijinul acordat 
de Republica Moldova măsurilor de 
consolidare a încrederii. Consiliul 
subliniază eforturile continue ale UE 
de a contribui la soluţionarea durabi-
lă a conflictului din Transnistria, în 
baza principiilor suveranităţii şi in-
tegrităţii teritoriale a Republicii Mol-
dova. Se reafirmă apelul UE pentru 
reluarea negocierilor de soluţionare 
în formatul 5+2 cît de curînd posibil. 

De asemenea, în cadrul aceleiaşi 
reuniuni, Consiliul a adoptat Decla-
raţia cu privire la Concluziile Consi-
liului de Miniştri de Externe privind 
Parteneriatul Estic. În document sînt 
trecute în revistă realizările ţărilor din 
cadrul parteneriatului, fiind specificat 
rolul pe care îl joacă Parteneriatul 
Estic pentru menţinerea stabilităţii şi 
securităţii în regiune.

L. S.
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Pe parcursul implementării pro-
iectului (perioada 2006-2010) au fost 
renovate 50 de grădiniţe şi 16 centre 
comunitare şi au fost create şi dota-
te alte 21 asemenea centre, precum 
şi 3 grădiniţe incluzive. În plus, au 
fost dotate 512 instituţii, adică 4 din 
10 instituţii preşcolare. Acestea sînt 
doar cîteva dintre succesele-cheie 
ale proiectului, care au fost obţinu-
te graţie eforturilor depuse de către 
autorităţile centrale în colaborare cu 
cele locale, şi sprijinului nemijlocit 
al instituţiilor internaţionale. În re-
zultat, aproximativ 8500 de copii be-
neficiază acum de acces la educaţie 
timpurie. Totodată, este un beneficiu 
şi pentru cadrele didactice. Asta de-
oarece, datorită proiectului au fost 
create aproape 1000 de locuri de 
muncă noi.

În acelaşi timp însă, specialiştii 
atenţionează că în Republica Moldo-
va mai există probleme în educaţia 
timpurie şi acestea necesită investiţii 
pentru a fi soluţionate. În prezent, în 
230 de localităţi din ţară nu există 
grădiniţe, iar fiecare al patrulea co-
pil nu are acces la educaţie timpurie. 

Totodată, 8 din 10 grădiniţe necesită 
reparaţii capitale, iar 2 din 3 educa-
tori au nevoie de formare continuă

Realizările, lecţiile învăţate, dar 
şi perspectivele educaţiei timpurii 
în Republica Moldova au constitu-
it subiectul asupra căruia s-au axat 
discuţiile din cadrul Conferinţei 
Naţionale „Asigurarea accesului la 
educaţie timpurie de calitate pentru 
toţi copiii”, organizată de Ministe-
rul Educaţiei şi partenerii săi, Banca 
Mondială şi UNICEF.

Potrivit experţilor, în cadrul pro-
iectului „Educaţie pentru Toţi”, în 
Republica Moldova au fost reparate 
grădiniţe, fiind dotate cu materiale 

didactice, cărţi, jucării, mobilier şi 
terenuri de joc, au fost instruite ca-
dre didactice şi administrative şi a u 
fost elaborate documente de politici 
educaţionale. 

Rezultatele obţinute au fost apre-
ciate atît de autorităţile din Republi-

ca Moldova, cît şi 
de reprezentanţii 
structurilor inter-
naţionale

Ministrul Edu-
caţiei, Leonid Bu-
jor a menţionat că 
renovarea ţării a 
început cu reno-
varea grădiniţelor, 
iar acest fapt are o 
semnificaţie deo-
sebită. „În cadrul 
proiectului „Edu-

caţie pentru Toţi”, împreună, am 
depus eforturi pentru ca fiecare copil 
să crească OM MARE şi vom ajuta 
în continuare comunităţile, părinţii 
şi angajaţii din sistemul de educa-
ţie ca să asigure tuturor copiilor din 
Moldova o dezvoltare normală, în 
condiţii demne, sigure şi optime”, a 
declarat ministrul Educaţiei.

„Acest proiect constituie un mo-
del de parteneriat”, afirmă Mariana 
Doina Moarcaş, coordonator al pro-
iectului din partea Băncii Mondiale. 
„A existat o coordonare foarte strîn-
să între Banca Mondială, ca admi-
nistrator al fondurilor, UNICEF, ca 

agenţie coordonatoare pentru Iniţia-
tiva de Acţiune Rapidă în Moldova, 
şi Ministerul Educaţiei, ca instituţie 
care a implementat acest proiect, îm-
preună cu Fondul de Investiţii Soci-
ale din Moldova”, a ţinut să menţio-
neze Mariana Doina Moarcaş. 

Succesul Moldovei în promova-
rea educaţiei timpurii a fost recunos-
cut pe plan internaţional, fiind citat 
ca exemplu de realizare a dreptului 
la educaţie în Raportul Global pri-
vind Bunele Practici în Domeniul 
Realizării Obiectivelor de Dezvolta-
re ale Mileniului.

,,Iniţiativa de Acţiune Rapidă  

Educaţia pentru Toţi” în Republi-
ca Moldova a generat parteneriate 
strînse cu agenţiile internaţionale de 
dezvoltare, cu autorităţile locale, cu 
membrii comunităţilor beneficiare, 
cu organizaţiile neguvernamentale 

Copiii din Moldova au dreptul la educaţie timpurie de calitate 
Cea de-a doua etapă a proiectului ,,Educaţie pentru toţi – Ini-

ţiativa de Acţiune Rapidă” a ajuns la final. Cu această ocazie, 
partenerii proiectului, precum şi responsabili din cadrul Minis-
terului Finanţelor, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, dar şi specialişti în domeniul dat 
s-au întrunit la Chişinău, pentru a analiza rezultatele obţinute, 
precum şi perspectivele pe termen scurt şi lung.

care activează în domeniul educaţiei 
şi cu reprezentanţi ai mediului aca-
demic. 

„Am văzut rezultatele proiectului 
în zîmbetele copiilor în grădiniţele 
proaspăt renovate şi dotate modern”, 
a menţionat Alexandra Yuster, Re-
prezentantul UNICEF în Republica 
Moldova, agenţia de coordonare a 
Proiectului. Aceasta a reiterat impor-
tanţa de a depune în continuare efor-
turi comune pentru ca să nu ramînă 
uitat niciun copil vulnerabil. „Toţi 
copiii din Moldova trebuie să bene-
ficieze de educaţie timpurie de cali-
tate”, a punctat Alexandra Yuster.

În încheierea confe-
rinţei, Ministerul Edu-
caţiei a adus mulţumiri 
agenţiilor şi partene-
rilor naţionali care au 
fost alături în realizarea 
acestui proiect. Prin-
tre acestea se regăsesc 
şi Fondul de Investiţii 
Sociale din Moldova, 
Institutul de Politici 
Publice, Compania Te-
leradio-Moldova, Com-
pania Moldcell, Centrul 
Naţional al Romilor, 

Federaţia Naţională de Gimnastică, 
Centrul de Investigaţii Jurnalistice, 
Asociaţiile Părinţilor şi Pedagogilor, 
precum şi un şir de centre educaţio-
nale din ţară.

L.S.

IPC reprezintă un indice ce 
reflectă nivelul perceperii co-
rupţiei în diferite ţări ale lumii 
şi poziţionează ţările în funcţie 
de gradul în care corupţia este 
percepută în rîndul funcţiona-
rilor publici, politicienilor, bu-
sinessmenilor, cetăţenilor de 
rînd şi al potenţialilor investi-
tori. El se calculează pe o sca-
ră de la 0 la 10 puncte, unde 
„0” semnifică cel mai înalt, iar 
„10” – cel mai scăzut nivel al 
perceperii corupţiei. 

Potrivit clasamentului, 
Republica Moldova a înregis-
trat, în acest an, un scor de 2,9 
puncte din maximum de 10 
acordate, ocupînd locul 108 
din 178 de ţări supuse moni-
torizării. Pentru comparaţie, în 
2009, ţara noastră s-a situat pe 
locul 92 din 180 de ţări, cu un 
punctaj de 3,3 puncte.

Cel mai înalt scor l-au în-
registrat Danemarca, Noua 
Zeelandă, Singapore, precum 
şi Finlanda şi Suedia. Pe ulti-
mele trepte ale clasamentului 
s-au poziţionat Myanmar, Af-
ganistan şi Somalia.

Conform informaţiilor 
prezentate în studiu, deşi se-
parat pentru Republica Mol-
dova indicatorul de percepţie 
a scăzut, în cadrul statelor CSI 
ţara noastră se prezintă destul 
de bine. Lilia Caraşciuc, di-
rector executiv al Transparen-
cy International-Moldova,  a 
ţinut să menţioneze că în timp, 
se observă o evoluţie negati-
vă a IPC, atît în Comunitatea 
Statelor Independente, cît şi 
în ţările membre ale Uniunii 
Europene. „Şi media pe CSI şi 
cea pe UE  au scăzut. Probabil 

Prevenirea corupţiei: un pas înainte şi doi înapoi
Moldova a revenit la nivelul atins în anul 2008 

la capitolul perceperea corupţiei în instituţiile pu-
blice. Concluzia a fost făcută de către reprezentanţii 
Transparency International-Moldova în cadrul lan-
sării Indicelui de percepţie a corupţiei pentru anul 
2010 (IPC).

este din cauza unui export al 
corupţiei din ţările mai corup-
te în cele mai puţin corupte”, a 
concluzionat aceasta .

Este de remarcat faptul că 
circa  75% din ţările incluse în 
clasament au un scor al IPC 
mai mic de 5 puncte, ceea ce 
atestă o situaţie destul de gra-
vă în prevenirea şi combaterea 
fenomenului corupţiei.

Estimarea IPC pentru 
Moldova s-a făcut pe baza a 
6 studii şi lucrări, care reflectă 
situaţia în diferite subramuri 
ale domeniului pentru ultimii 
doi ani. „Unele din acestea 
demonstrează o stabilitate, iar 
altele identifică anumite modi-
ficări la capitolul prevenirea şi 
combaterea corupţiei, IPC însă 
este un indice agregat şi înglo-
bează toate aceste studii”, a 
relevat Lilia Caraşciuc. Astfel, 
în anul curent, acest indice s-a 
diminuat cu 0,4 puncte faţă de 
anul precedent, Moldova pier-
zînd 16 poziţii în clasament. 
Reprezentanţii Transparency 
International-Moldova oferă 
şi o explicaţie: „Optimismul 
şi aşteptările populaţiei după 
schimbarea guvernării, în 
2009, au fost mult mai înalte 
decît cele căror actuala guver-
nare a reuşit să le facă faţă”.

În opinia experţilor Trans-
parency, statul nostru atestă 
în continuare un şir de fac-
tori sistemici care cauzează 
şi favorizează nereuşitele în 
prevenirea şi combaterea co-
rupţiei. Imperfecţiunile legis-
laţiei naţionale pentru acest 
domeniu constituie una din 
principalele asemenea cauze. 
Se atestă foarte multe cazuri în 

care legea nici nu permite de a 
trage la răspundere persoanele 
suspectate de corupţie. „După 
evenimentele din 7 aprilie 
s-au intentat mai multe dosa-
re, s-au făcut investigaţii. Ele 
nu s-au soldat cu un succes în 
aşteptările populaţiei. Investi-
gaţiile în unele cazuri de abuz 
de funcţie au fost făcute  
în situaţia unui conflict 
de interese, persoane-
le care au participat la 
aceste evenimente mai 
apoi au participat şi la 
investigare, ceea ce e 
posibil să ducă la corup-
ţie”, semnalează autorii 
studiului. O altă cauză, 
calificată drept majoră 
de către experţi, este 
inaptitudinea sistemu-
lui judiciar de a preveni 
corupţia în cadrul pro-
priilor structuri, acesta 
neavînd capacitatea de 
a scăpa singur de corupţie, 
situaţie în care se impune un 
ajutor din exterior. Printre fe-
nomenele care înlesnesc în-
florirea corupţiei au mai fost  
enumerate şi instabilitatea 
politică, precum şi disponi-
bilitatea diferită a membrilor 
alianţei de guvernare de a în-
treprinde măsuri anti-corupţie 
concrete. 

Deşi au fost elaborate nu-
meroase proiecte de lege la ca-
pitolul combaterii corupţiei şi 
oficiali ai UE au apreciat înalt 
eforturile Republicii Moldova 
în această direcţie, proiectele 
încă nu au fost implementa-
te. „Vom continua să vorbim 
despre neajunsuri pînă se va 
modifica legislaţia şi chiar şi 
după aceasta, pînă ce legile 
vor începe să funcţioneze”, a 
subliniat directorul executiv al 
TIM. 

Experţii au atenţionat şi 
despre funcţionalitatea slabă 
a Grupului de monitorizare a 

implementării Strategiei Na-
ţionale de prevenire şi com-
batere a corupţiei,  care are 
menirea mai mult de a sem-
nala, de a informa persoanele 
sus-puse despre neajunsurile 
în legislaţie, despre neînde-
plinirea planului de acţiuni de 
implementare a acestei strate-

gii. „Este iarăşi o problemă de 
sistem. Acest grup este com-
pus în majoritate din repre-
zentanţii instituţiilor publice 
care monitorizează vecinii şi 
în acelaşi timp sînt monitori-
zaţi de aceiaşi vecini. Sînt şi 
4 reprezentanţi ai societăţii 
civile, care şi ea şchiopătează 
în planul monitorizării. Cî-
teodată ne angajăm în unele 
acţiuni, dar nu sîntem în stare 
să participăm la ele. Se mai 
întîmplă că societatea civi-
lă uită că reprezintă în acest 
organ interesele populaţiei şi 
tradiţional mai spune com-
plimente”, precizează Lilia 
Caraşciuc. 

Potrivit sursei citate, sta-
tul nostru a făcut un progres 
destul de mare în domeniul 
economic, în cel al gestionării 
finanţelor publice, un progres 
esenţial în domeniul relaţiilor 
internaţionale, şi într-o măsură 
mai mică, în domeniul trans-
parenţei. La capitolul preveni-

rii şi combaterii corupţiei însă 
, rămîne încă un semn de între-
bare. „Sîntem în an de alegeri. 
În asemenea perioade, orice 
încercare de a combate corup-
ţia este, de obicei, interpretată 
ca o înlăturare a rivalilor po-
litici, şi aceasta indiferent de 
cine este la putere”, a relevat 

L. Caraşciuc.
În studiul efectuat de 

Transparency International-
Moldova se propune un şir de 
recomandări şi se trasează un 
set de priorităţi pentru viitor, 
printre care:

- perfecţionarea cadrului 
existent de prevenire şi com-
batere a corupţiei, în special 
prin asigurarea mecanisme-
lor de implementare a legilor. 
„Dacă acestea nu există, legea 
nu are valoare, este o simplă 
hîrtie”, precizează reprezen-
tantul instituţiei vizate;

-adoptarea proiectului Le-
gii privind protecţia avertizo-
rilor de integritate şi adoptarea 
unui mecanism de implemen-
tare a acesteia. Potrivit exper-
ţilor, avertizorii nu se bucură, 
în prezent, nici de susţinere, 
nici de protecţie, mai mult ca 
atît, adesea sînt persecutaţi;

-reformarea sistemului 
judiciar, iniţierea unor proce-
duri de monitorizare comună 

a sistemului judiciar cu parti-
ciparea instituţiilor publice, a 
societăţii civile şi a experţilor 
internaţionali (de exemplu, 
respectarea principiului dis-
creţional de pornire a urmăririi 
penale);

-modificarea sistemului 
de verificare a declaraţiilor 
de venituri şi proprietate a 
persoanelor care activează în 
serviciul public. Transparen-
cy International propune de a 
transmite aceste funcţii Cen-
trului pentru Combaterea Cri-
melor Economice şi Corupţiei, 
instituţie care are deja un staff 
pregătit, şi în care s-a investit 
deja suficient de mult;

-iniţierea procedurilor de 
verificare masivă a declaraţi-
ilor de venituri şi proprietate, 
inversarea parţială a sarcinii 
probei de provenienţă ilicită 
a bunurilor obţinute pe cazuri 
de îmbogăţire ilicită; 

-iniţierea activităţii Co-
misiei Principale de Etică, 
desemnarea şi abilitarea sub-
diviziunilor sau persoanelor 
responsabile de supraveghe-
rea conduitei etice şi a tratării 
conflictului de interese în in-
stituţiile publice; 

-eficientizarea sistemului 
de petiţionare în serviciul pu-
blic. 

În cadrul lansării Indicelui 
de percepţie a corupţiei a fost 
prezentată şi noua publicaţie 
a Transparency International-
Moldova „Sistemul de petiţio-
nare: monitorizare şi perfecţi-
onare”. În urma monitorizării 
a 15 instituţii publice, autorul 
cercetării, Efim Obreja, de-
monstrează că dacă sistemul 
petiţionar va fi eficientizat, 
aceasta va înlătura o parte din 
povara birocratică şi va dimi-
nua povara corupţională asu-
pra societăţii.

L. S. 
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Secţia tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţi-
unilor în domeniul informaticii din cadrul Procuraturii Gene-
rale a pornit urmărirea penală pe faptul perturbării funcţionă-
rii sistemului informatic (art. 2603 alin.(2) lit.d) Cod penal). 

Temei pentru declanşarea procesului penal au servit plîn-
gerile parvenite de la proprietarii web-site-urilor www.sports.
md şi www.fcolimpia.md.

În cadrul urmăririi penale s-a constatat că la 08.10.2010, 
au fost atacate web-serverele pe care se aflau respectivele si-
te-uri. 

În urma atacului hacker a fost perturbat sistemul informa-
tic, fiind şterse datele informatice de pe servere, care conţineau 
date publice vizibile pentru toţi utilizatorii reţelei Internet.

Concomitent, procurorii menţionează că, a fost ştearsă şi 
baza de date privind istoricul şi statistica competiţiilor spor-
tive din Republica Moldova începînd cu anul 1991, nume-
le sportivilor şi cluburilor din republică, materiale video şi 
foto din istoria sportului moldovenesc din ultimii 100 de ani, 
date personale ale angajaţilor şi clienţilor administratorilor, 
şi proprietarilor web-site-ului www.sports.md şi www.fco-
limpia.md (bazele de date private, cutiile poştale, conturile şi 
parolele de acces la site), date personale (inclusiv: parola de 
acces la web-server, programele de computer destinate pentru 
administrarea site-urilor), precum şi alte informaţii.

Potrivit plîngerii depuse de proprietarii site-urilor www.
sports.md şi www.fcolimpia.md, prin pretinsa infracţiune, 
le-a fost cauzat un prejudiciu în mărime totală de 1 700 000 
de lei, adică daune în proporţii deosebit de mari, materializat 
prin cheltuieli generate de imposibilitatea de a-şi executa, în 
mod normal, obligaţiile contractuale faţă de partenerii şi cli-
enţii cărora le prestau servicii de administrare a site-urilor şi 
acordarea spaţiului pentru date publicitare, costul informaţiei 
şi programelor de computer distruse, restabilirea sistemului 
informatic, afectarea reputaţiei întreprinderii etc.

În urma acţiunilor de urmărire penală a fost identificat lo-
cul sistemului informatic de pe care a fost efectuat atacul ci-
bernetic, precum şi presupusa persoană care a săvîrşit infrac-
ţiunea. Este vorba despre un tînăr de 23 de ani din capitală, 
care este audiat de procurori în calitate de bănuit.

Ca rezultat, procurorii au ridicat calculatoarele pentru exa-
minare şi constatare a circumstanţelor ce pot avea importanţă 
probatorie pentru cauza penală.

Efectuarea urmăririi penale în prezenta cauză a fost dis-
pusă Secţiei tehnologii informaţionale şi investigaţii ale in-
fracţiunilor în domeniul informaticii din cadrul Procuraturii 
Generale şi Direcţiei investigare a fraudelor din cadrul MAI.

Procuratura Generală 
investighează atacul

hackerilor asupra a două
site-uri din republică

Procuratura Generală

Primele case pentru familiile 
sinistrate din satele Cotul Morii şi 
Nemţeni din raionul Hînceşti vor fi 
date în exploatare începînd cu 5 no-
iembrie. Conform graficului stabilit 
de către ministerul de resort cu fir-
mele de construcţii, primele 15 case 
vor fi date în folosinţă pe data de 5 
noiembrie, următoarele 24 de case 
pe 10 noiembrie, alte 82 - pe 15 no-
iembrie, 91 - pe 20 noiembrie. Cele 
mai multe din ele îşi vor vedea stă-
pînul pe 25 noiembrie, atunci cînd 
vor intra în casă nouă 329 de familii. 
Alte 116 case  vor fi date în folosin-
ţă pe 30 noiembrie, iar 49 de case 
vor fi finisate pînă la 5 decembrie. 
Momentan, sînt ridicate şi acoperi-
te 400 de case. Potrivit lui Filat, în 
total, urmează să intre în casă nouă 
706 familii.

„La etapa actuală oamenii vor 
primi case şi minimum necesar pen-
tru trai. Ulterior, noi vom finaliza 
asfaltarea drumurilor, canalizarea, 
apeductul, gazificarea. Sînt procese 
şi proiecte care vor fi în derulare. 
Era şi de înţeles că într-o perioadă 
atît de scurtă să nu se reuşească să 
se finiseze şi infrastructura”, a spus 
premierul.

Totodată, potrivit lui Vlad Filat, 

Sinistraţii din Hînceşti vor intra în casă nouă începînd de săptămîna viitoare
72 de familii au ales să-şi procure 
o casă deja construită, iar 16 fami-
lii au preferat să primească bani în 
schimbul locuinţei ruinate. Pînă în 
prezent, au fost achiziţionate circa 
50 de case, iar pînă pe 10 noiembrie 
toate cele 72 de familii care au ales 
să-şi procure o casă îşi vor primi lo-
cuinţele. „Am luat decizia să achi-
tăm 763 mii lei celor 16 familii care 
au optat pentru despăgubiri financi-
are”, a precizat prim-ministrul.     

Fonduri alocate pentru pro-
ducţia agricolă distrusă
O altă decizie îi vizează pe 163 

de proprietari ale căror terenuri au 
fost folosite pentru şantierele de 
construcţie a caselor pentru sinis-
traţii din Cotul Morii şi Nemţeni. 
Acestor persoane li se vor acorda 
despăgubiri în valoare totală de 912 
mii de lei pentru producţia agricolă 
distrusă.

De asemenea, Comisia Naţiona-
lă pentru Lichidarea Consecinţelor 
Inundaţiilor a decis alocarea a 80 
mii lei la 16 familii de sinistraţi des-
tinate reparării imobilelor afectate 
de inundaţii.  

Conform deciziei organului abi-
litat, gospodarii care au pierdut roa-

da ca urmare a inundaţiilor de pe o 
suprafaţă totală de 5289 hectare, vor 
primi despăgubiri în valoare de o 
mie de lei pentru fiecare hectar, va-
loarea totală fiind de 5,289 milioane 

de lei. Premierul a precizat că este 
prima tranşă a despăgubirilor la ca-
pitolul dat, urmînd a fi adoptate de-
cizii suplimentare în acest sens.   

De asemenea, a fost luată decizia 
privind alocarea a 2,5 milioane lei 
pentru executarea lucrărilor cadas-
trale necesare construcţiei caselor 
pentru sinistraţi.

Prim-ministrul a menţionat că 

deciziile adoptate de Comisia Naţi-
onală pentru Lichidarea Consecin-
ţelor Inundaţiilor se înscriu în şirul 
acţiunilor permanente ale guvernu-
lui din ultimele luni de ajutorare a 

sinistraţilor, de 
lichidare a conse-
cinţelor inundaţi-
ilor.

Cărbune şi 
lemne pentru 

sinistraţi
În context, 

Vlad Filat a spe-
cificat că, pînă la 
moment, guvernul 
a aprobat alocarea 
a 400 tone de căr-
bune pentru 800 de 
familii sinistrate în 
valoare totală de un 

milion de lei, alocarea a cîte 2 metri 
cubi de lemne pentru aceeaşi catego-
rie de beneficiari în valoare totală de 
400 mii de lei, alocarea a trei tranşe a 
cîte 500 de lei pentru fiecare sinistrat 
pentru cheltuieli curente (bani care 
au ajuns deja la destinatari), valoa-
rea totală a ajutorului acordat fiind 
de 3,685 milioane de lei, iar alte 2 
tranşe urmează a fi achitate la finele 

lunii octombrie şi, respectiv, la înce-
putul lunii noiembrie.

Totodată, în scopul achiziţionării 
spaţiului locativ pentru sinistraţi au 
fost alocate 138,5 milioane de lei şi 
distribuite circa o mie tone de aju-
toare umanitare. 

Premierul a mai menţionat acţiu-
nile întreprinse în vederea pregătirii 
către noul an de studii a şcolilor şi 
copiilor din zona sinistrată.

„Sînt doar cîteva acţiuni, dar care 
dovedesc angajamentul nostru ferm 
de a fi tot timpul alături de sinistraţi 
şi de a-i ajuta să depăşească conse-
cinţele inundaţiilor. Vom continua 
eforturile noastre în această direcţie 
şi sînt sigur că vom reuşi să atingem 
toate obiectivele pe care ni le-am 
propus”, a  declarat prim-ministrul. 

Vlad Filat s-a arătat încrezător 
că obiectivul principal – asigurarea 
sinistraţilor cu acoperiş de asupra 
capului pînă la venirea iernii, va fi 
îndeplinit, precizînd că primele case 
aflate în construcţie vor fi date în ex-
ploatare începînd cu luna noiembrie, 
iar cele 72 de familii care au solicitat 
procurarea unor locuinţe deja con-
struite, vor fi asigurate cu case inte-
gral pînă la data de 10 noiembrie.

S. C.

Educarea şi informarea cetăţenilor cu privire la actul jus-
tiţiei va consolida eforturile de dezvoltare democratică în R. 
Moldova. Declaraţia a fost făcută de ministrul Apărării Vitalie 
Marinuţa luni, 25 octombrie, în cadrul Zilei uşilor deschise or-
ganizată la judecătoria Militară din municipiul Chişinău.

Ministrul Apărării a vizitat în premieră instanţa militară de 
judecată, unde s-a familiarizat cu infrastructura şi activitatea ju-
decătorilor militari. În acest context, Vitalie Marinuţa a opinat 
că justiţia este un serviciu public, iar într-o societate democrati-
că transparenţa justiţiei trebuie asigurată în mod real.

„Este foarte important ca cetăţenii să cunoască ceea ce se 
întîmplă în instanţele de judecată, iar pentru aceasta este nevoie 
de o comunicare mai activă şi deschisă cu societatea. Educarea 
şi informarea cetăţenilor cu privire la actul justiţiei va consolida 
eforturile de dezvoltare democratică în R. Moldova”, a sublini-
at ministrul Apărării.

Preşedintele interimar al judecătoriei Militare, colonel Ser-
ghei Ciobanu, a remarcat că Ziua uşilor deschise în cadrul ju-
decătoriei Militare a fost organizată prin Hotărîrea Consiliului 
Superior al Magistraturii, iar transformările de ordin social-
economic impun ca problema privind accesul la justiţie să fie 
deosebit de actuală.

„Consider că accesul publicului la informaţiile privind 
activitatea instanţelor de judecată îmbunătăţeşte încrederea 
cetăţeanului faţă de actul justiţiei. Organizarea zilei uşilor 
deschise în judecătoria Militară este o măsură în plus care 
se înscrie reuşit în contextul realizării accesului la justiţie”, a 
accentuat Ciobanu. „Nu vom audia astăzi nici un caz de ju-
decată, astfel încît vom avea posibilitatea să fim la dispoziţia 

Ministrul Apărării pledează pentru transparenţa justiţiei
cetăţenilor care sînt interesaţi să cunoască mai multe despre 
judecătoria Militară şi oamenii care săvîrşesc justiţia în aceas-
tă instituţie”, a adăugat preşedintele interimar al judecătoriei 
Militare.

Serghei Ciobanu a relatat că numărul cazurilor audiate de ju-
decătoria vizată, în anul 2010, s-a redus de două ori comparativ 
cu perioada similară a anului precedent. De la începutul anului 
în curs, a precizat sursa citată, judecătoria Militară a pronunţat 
sentinţa în privinţa la 24 de persoane din cadrul Armatei Naţi-
onale. Majoritatea persoanelor condamnate au făcut parte din 
rîndul soldaţilor în termen care au fost pedepsiţi pentru dezer-
tare cu amendă între 1000 şi 6000 mii de lei sau privaţiune de 
libertate cu termenul de pînă la trei ani. Totodată, din lista dosa-
relor încetate de judecătoria Militară, în anul 2010, fac parte şi 
cazurile privind traficul de influenţă sau corupere pasivă în care 
au fost implicaţi subofiţeri şi ofiţeri din diferite subdiviziuni ale 
Armatei Naţionale. Drept măsură de pedeapsă aplicată cel mai 
frecvent în aceste cazuri a fost stabilită amenda administrativă 
în proporţie de 1000-3000 mii lei.

Potrivit legislaţiei R. Moldova, instanţele judecătoreşti  mi-
litare  înfăptuiesc  justiţia, pentru  a proteja  de orice atentat 
securitatea statului, capacitatea de luptă  şi de apărare a forţelor 
lui armate, drepturile şi libertăţile militarilor. Instanţele   judecă-
toreşti   militare  judecă  cauzele  privind infracţiunile comise de 
militarii din componenţa Armatei  Naţionale,  Trupelor  de   ca-
rabinieri, Serviciului de grăniceri,  Serviciului    de    Informaţii    
şi  Securitate,  Departamentului  Protecţiei  Civile  şi Situaţiilor  
Excepţionale şi al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat.

Moldova a pierdut la CEDO pînă în prezent 198 de cauze, 
fiind obligată să plătească despăgubiri de milioane de lei, iar 
alte zeci de procese îşi aşteaptă rîndul. Cine se face vinovat de 
condamnarea Moldovei la CEDO, incompetenţa judecătorilor 
ori lacunele din legislaţie? La aceste întrebări au încercat să 
găsească răspuns juriştii din Moldova împreună cu colegii din 
România şi Fedearţia Rusă în cadrul unui seminar desfăşurat la 
Chişinău.

Potrivit juriştilor, peste 30 la sută din dosarele Moldovei 
pierdute la CEDO, ţin de neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti. 
Pînă în prezent, Guvernul Moldovei a fost sancţionat în peste 
198 de cauze, fiind obligat să plătească despăgubiri de milioane 
de lei.

„Soluţiile sînt în mînile politicienilor. Totuşi, eu cred că 
acestea pot fi nişte soluţii clasice: 1. intoleranţa,  2. sancţionarea, 
şi 3. lipsirea de impact”, a declarat avocatul Vlad Gribincea.

Totuşi, slujitorii Femidei spun că iniţierea procedurii în re-
gres nu ar fi o soulţie pentru a scăpa de condamnarea ţării la 
CEDO.

„Problema în regres nu trebuie să fie o soluţie pentru dis-
ciplinarea judecătorilor. Sînt convins că cel mai mare mijloc 
pentru ca sistemul să funcţioneze normal, este buna credinţă 
a acelor care acţionează în sistem”, a adăugat Vlad Gribincea. 
În cele mai frecvente cazuri, Moldova este condamnată pentru 
unele şi aceleaşi greşeli, una din ele este tortura.

Moldova a pierdut la CEDO pînă în prezent 198 de cauze
„Problema torturii vizează atît persoanele, cît mentalitatea 

şi regulile din sistem. Pentru a obţine recunoaşterea vinovăţiei, 
avînd în vedere că poliţiştii erau impuşi să obţină recunoaşterea 
acesteia, se aplica tortura faţă de cei reţinuţi, chiar şi din consi-
derentul statisticilor, pentru că era bun cel care avea mai multe 
cauze descoperite”, a menţionat V. Gribincea.

O situaţie similară se atestă şi în ţara vecină, România. Pînă 
în prezent, România a fost sancţionată în 684 cauze şi a fost 
obligată să plătească peste 44 milioane de euro.

„Ceea ce s-a întîmplat cu statul vecin, se întîmplă acum şi 
cu Moldova. Practic am trăit în acelaşi sistem politic, am trecut 
prin aceeaşi perioadă, acelaşi tip de organizare socială, am avut 
o poliţie care ne umilea, am avut un sistem penal mai mult re-
presiv”, a declarat Dragoş Călin, reprezentant al Curţii de Apel, 
Bucureşti.

„Este un miraj al CEDO. Toată lumea îşi imaginează că dacă 
va ajunge la CEDO, îşi va cîştiga dreptatea. 90% dintre plîn-
gerile de la CEDO sînt respinse ca inadmisibile”, a adăugat D. 
Călin.

În anul 2009, Moldova s-a clasat printre primele 10 ţări cu 
cele mai multe cereri depuse la CEDO. Majoritatea cererilor 
examinate actualmente în Cameră datează din anii 2004-2005. 
Prin hotărîrile pronunţate în 2009, Guvernul Moldovei a fost 
obligat să plătească compensaţii în mărime de peste 11 milioane 
de euro.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Cum este organizată ziua în penitenciar şi cine 
este responsabil de această organizare? 

V. BreGA, 
Condamnat 

 La solicitarea cititorilorl

educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

Conform Secţiunii a 13-a 
din Statutul executării pe-
depsei de către condamnaţi,  
în fiecare instituţie se stabi-
leşte un program zilnic al ac-
tivităţilor, strict reglementat 
în funcţie de specificul cate-
goriei penitenciarului, regi-
mului de detenţie, antrenării 
deţinuţilor la diverse munci 
sau lucrări, de anotimp, de 
amplasarea penitenciarului şi 
de alte circumstanţe concre-
te. Programul zilei cuprinde: 
deşteptarea, toaleta de dimi-
neaţă, exerciţii de înviorare, 
orele de masă, repartizarea 
pe sectoarele de muncă, ore-
le de lucru şi studii, orele 
destinate măsurilor educati-
ve şi sportive etc. Totodată, 
sînt prevăzute 8 ore de somn 
neîntrerupt şi acordarea de 
timp liber deţinuţilor. Pro-
gramul zilei se elaborează 
în conformitate cu prevede-
rile anexei nr. 10 la Statutul 
executării pedepsei de către 
condamnaţi, se aprobă prin 
ordinul şefului instituţiei pe-
nitenciare şi se aduce la cu-
noştinţa tuturor deţinuţilor 
şi personalului penitenciar. 
Cel puţin o dată pe lună, în 
timpul liber al deţinuţilor, se 
organizează controale, în ca-

drul cărora se verifică exte-
riorul, starea îmbrăcămintei 
şi încălţămintei tuturor deţi-
nuţilor. Controalele respec-
tive sînt efectuate de către 
şefii instituţiilor, şefii deta-
şamentelor (sectoarelor), 
medici, inspectorii de regim 
şi ai serviciului securitate, 
alte persoane. Administraţia 
penitenciarului organizează 
lucrul personalului peniten-
ciar după un grafic mobil, 
astfel încît reprezentanţii 
administraţiei să fie prezenţi 
în instituţii de la deşteptarea 
deţinuţilor pînă la ora de cul-
care. În zilele de odihnă şi 
de sărbătoare, în funcţie de 
circumstanţe, în instituţii se 
introduce serviciul de 24 de 
ore al corpului de comandă. 
Pentru asigurarea controlu-
lui privind comportarea de-
ţinuţilor şi executarea de că-
tre ei a programului zilei, ca 
măsură de excepţie, în baza 
ordinului scris al şefului 
penitenciarului, pot fi atraşi 
toţi colaboratorii instituţiei. 
Prin dispoziţia şefului insti-
tuţiei se stabileşte sistemul 
de transmitere a semnalelor 
şi ordinelor pentru asigura-
rea executării programului 
zilei de către deţinuţi.

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:

(octombrie 2010,  nr. 40(347)

&

Conform prevederilor 
Regulamentului  cu privire 
la plata de către întreprin-
deri, organizaţii şi instituţii, 
a indemnizaţiei unice pentru 
pierderea capacităţii de mun-
că sau decesul angajatului în 
urma unui accident de muncă 
sau unei afecţiuni profesiona-
le, aprobat prin Hotărîrea Gu-
vernului Republicii Moldova 

nr. 513 din 11 august 1993, 
întreprinderile,  organizaţii-
le şi instituţiile (în continua-
re  - întreprinderea),   indife-
rent  de  formele  lor  de  pro-
prietate  şi  de activitate  eco-
nomică, în conformitate cu 
legislaţia Republicii  Moldova 
poartă  răspundere materia-
lă pentru prejudiciile cauzate 
angajaţilor  de accidentele de 
muncă sau afecţiunile profe-
sionale. În afară de despăgu-
bire,  care  se efectuează în 
modul  stabilit  de lege,  între-
prinderea  este obligată să  plă-
tească  o indemnizaţie unică. 
Întreprinderea   este  scuti-
tă  de  plata  indemnizaţiei   
unice, prevăzute  de  legisla-
ţia  în vigoare, dacă dovedeşte 
că  accidentul  de muncă sau 
afecţiunea profesională nu-i 
poate fi imputată. Vina între-
prinderii  în  producerea  ac-
cidentului  de  muncă  sau 
declanşarea afecţiunii profe-
sionale o stabilesc organele de 
stat special abilitate.

De dreptul la indemnizaţia 
unică beneficiază angajaţii, 
cărora li  s-a  stabilit  gra-
dul  de  pierdere a capacită-
ţii  de  muncă  din  cauza 
perturbării sănătăţii în urma 
unui accident de muncă sau 
unei afecţiuni profesionale. 
Gradul de pierdere   a  capaci-
tăţii  de  muncă  în urma  ac-
cidentului  este determinat  de 
organele de expertiză medicală 
a vitalităţii în  procente stabili-
te în dependenţă de pierderea 
capacităţii de muncă în profe-
sie, ca urmare a unui accident 

de muncă sau unei afecţiuni 
profesionale. În cazul în care   
decesul  angajatului  a  surve-
nit  în  urma  unui accident  de 
muncă sau unei afecţiuni 
profesionale, primesc indem-
nizaţia unică  în părţi egale 
persoanele care, în conformi-
tate cu legislaţia  în vigoare, 
beneficiază de dreptul la re-
pararea prejudiciului cauzat. 

Dacă persoanele menţionate 
nu există, indemnizaţia unică 
se plăteşte în părţi egale soţiei 
(soţului), copiilor şi părinţilor 
decedatului (decedatei), indi-
ferent de vîrstă, capacitatea lor 
de muncă şi de alte condiţii. În 
caz de litigiu, indemnizaţia 
unică pentru persoanele pre-
văzute în alineatele  întîi şi doi 
ale acestui punct se plăteşte în 
baza  deciziei judiciare.

Cuantumul indemnizaţiei 
unice pentru angajaţii cărora 
li s-a atribuit un anumit grad 
de pierdere a capacităţii de 
muncă în urma unui accident 
de muncă sau unei afecţiuni 
profesionale, se determină din 
calculul unui salariu mediu lu-
nar valabil în Republica Mol-
dova pe luna premărgătoare 
lunii pierderii capacităţii de 
muncă pentru fiecare procent 
de pierdere a capacităţii profe-
sionale de muncă, dar nu mai 
puţin de un salariu mediu anu-
al al accidentatului. În cazul 
decesului angajatului, survenit 
în urma unui accident de mun-
că  sau  unei afecţiuni profesi-
onale, cuantumul  indemniza-
ţiei  unice pentru  persoanele 
care beneficiază de acest drept 
se stabileşte în suma rezulta-
tă  din  înmulţirea  salariului 
mediu anual al celui  dece-
dat  cu numărul  de  ani  com-
pleţi pe care acesta nu                                      
i-a  supravieţuit  pînă  la vîr-
sta  de  şaizeci  de ani, dar 
nu mai puţin decît zece  sa-
larii  medii anuale.  Pentru 
calcularea  indemnizaţiei  uni-
ce, salariul mediu anual  al 

accidentatului  se determină 
pentru perioada de decontare 
de doi ani (24 luni  calenda-
ristice  - de la data de 1 pînă 
la data de 1)  premărgători 
pierderii  capacităţii  de mun-
că ori decesului angajatului în 
urma  unui accident  de  mun-
că  sau  unei afecţiuni pro-
fesionale.  Atunci  cînd  în 
perioada de deconta-

re  sau  în  luna  premergă-
toare  lunii  pierderii capaci-
tăţii  de muncă sau decesului 
angajatului, în urma unui 
accident de muncă  sau  unei 
afecţiuni profesionale s-a 
produs majorarea  salariu-
lui minim pe ţară, salariul 
mediu anual se recalculează 
după cum urmează: la fie-
care schimbare a salariului 
minim pe ţară, diferenţa din-
tre salariile de  funcţie (sa-
lariile tarifare) lunare noi şi 
cele vechi se  înmulţeşte cu 
numărul lunilor perioadei de 
decontare de pînă la introdu-
cerea noilor salarii  de  func-

ţie (salarii tarifare), se împarte 
la  numărul  lunilor luate  în 
calcul, se înmulţeşte cu 12 şi 
se însumează la salariul  me-
diu anual.

La determinarea  salariu-
lui mediu anual al angajatului, 
căruia i s-a  stabilit pierderea 
capacităţii de muncă sau care 
a decedat,  pentru calcula-
rea  cuantumului indemniza-
ţiei unice, lunile în care  ac-
cidentatul nu a lucrat sau a 
lucrat un număr incomplet de 
zile din motive de boală, con-
cediere  sau din alte motive, 
prevăzute de legislaţia în vi-
goare,  se exclud  din calcul şi 
se înlocuiesc cu alte luni ime-
diat  premergătoare. Lunile  în 
care angajatul nu a lucrat sau 
a lucrat un număr necomplet 
de zile din alte motive nu se 
exclud din calcul şi nu se în-
locuiesc cu alte luni. Dacă la 
momentul  solicitării  indem-
nizaţiei  unice  documentele 
privind  salariul  real  pri-
mit  de  accidentat  înain-
te  de  producerea acciden-
tului  de muncă nu s-au păs-
trat, cuantumul indemnizaţiei 
unice se calculează  din  sa-
lariul  tarifar (de funcţie) în 
vigoare  la  momentul solicită-
rii  indemnizaţiei  pentru tipul 
de muncă pe care  o  îndepli-
nea accidentatul. Pentru de-
terminarea  cuantumului  in-
demnizaţiei unice se iau  în 
calcul  toate  tipurile de salarii 
din care, conform reglementă-
rilor  în vigoare, se reţin cote 
pentru asigurările sociale. La 
determinarea salariului real 

al angajaţilor remuneraţi în 
bani şi în  natură,  plata  în 
natură se recalculează la pre-
ţurile  de  stat  cu amănuntul 
din perioada cînd s-a efectuat 
remunerarea.

În cazul  în  care  pierderea 
capacităţii de muncă  sau  de-
cesul angajatului a survenit în 
urma unui accident de muncă 
sau unei afecţiuni profesi-
onale  în perioada instruirii 
lui prin muncă, nefiind  re-
munerat, cuantumul  indem-
nizaţiei  unice se calculează 
reeşind  din  salariul tari-
far  (de  funcţie) stabilit pentru 
profesia (specialitatea),  pen-
tru care sa pregătea acciden-
tatul (dar nu mai mic decît cel 
pentru categoria a doua).  Dacă 
angajatul,  căruia i s-a stabilit 
pierderea capacităţii  de mun-
că  ori  care  a  decedat în 
urma unui accident  de  mun-
că  sau  unei afecţiuni  pro-
fesionale,  are  o vechime în 
muncă mai mică  de  doi  ani 
calendaristici,  pentru  calcu-
larea salariului mediu anual, 
cîştigul  lui real pe întreaga pe-
rioadă de muncă se împarte la 
numărul zilelor lucrate, iar  sa-
lariul  mediu  zilnic obţinut se 
înmulţeşte  cu  numărul  zile-
lor lucrătoare  din 12 luni com-
plete, premergătoare pierderii 
capacităţii de muncă  sau  de-
cesului, cauzate de accidentul 
de muncă  sau  afecţionarea 
profesională. Dacă acciden-
tul  de muncă, care a cauzat 
pierderea capacităţii  de mun-
că   sau   decesul  angajatu-
lui,  s-a  produs  nu  numai   
din   vina întreprinderii,  ci 
şi ca urmare a impruden-
ţei accidentatului, se aplică 
răspunderea   mixtă.  În  ca-
zul  acesta, cuantumul indem-
nizaţiei unice  pentru pierderea  
capacităţii de muncă şi deces 
se micşorează în dependen-
ţă  de  gradul  de  vinovăţie 
al  accidentatului  în  produ-
cerea accidentului  de  muncă. 
Pentru plata indemnizaţiei uni-
ce se  stabileşte gradul  de  vi-
novăţie a accidentatului în 
modul prevăzut de legislaţie 
pentru repararea prejudiciilor 
materiale pricinuite angajatu-
lu în accidentul de muncă. În 
situaţia în care pierderea capa-
cităţii de muncă  a angajatului 
sau decesul  au  survenit în 
urma unei afecţiuni profesio-
nale,  indemnizaţia unică  se 
plăteşte, respectiv, în mărimile 
menţionate mai sus, în acest 
caz nefiind aplicată răspunde-
rea mixtă.

(Va urma în numărul 
următor)

Regulamentul  cu privire la plata de către întreprinderi, 
organizaţii şi instituţii, a indemnizaţiei unice pentru  pierderea 

capacităţii de muncă sau decesul angajatului  în urma unui 
accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale

Doar una din şase persoane care au absolvit şcoala auto 
după 1 septembrie 2010 au susţinut imediat examenul pentru 
obţinerea permisului, restul nu s-au prezentat la examen sau au 
solicitat mai mult timp de pregătire.  

Dacă pînă la modificarea procedurii de desfăşurare a 
examenelor pentru obţinerea permiselor de conducere, din-
tr-o grupă de 30 de persoane, circa 25 veneau la examen, 
după schimbarea procedurii, numărul lor a scăzut conside-

rabil. Şeful-adjunct al Direcţiei documentare conducători 
auto a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Co-
municaţiilor, Ilie Bricicaru spune că numărul absolvenţi-
lor dispuşi să susţină examenul după finisarea cursurilor 
„nu depăşeşte 10%, întrucît majoritatea şcolilor au scopuri 
comerciale şi nu de instruire”. Întrebat fiind despre sche-
mele de corupere în procesul de obţinere a permiselor de 
conducere, Bricicaru a menţionat că una dintre scheme ar 

fi achitarea unei taxe suplimentare la înmatriculare, spe-
cială pentru examen. 

După modificarea procedurii, examenul se organizează 
în doar 11 oficii din 37 existente anterior. „Astfel, asigurăm 
un control reciproc şi un proces decizional mai transparent. 
Dacă pînă în prezent putea fi organizat examenul în orice zi 
a săptămînii, chiar şi pentru o singură persoană, acum exa-
menul are loc într-o singură zi din săptămînă”, a menţionat 
Ilie Bricicaru. 

Viitorii şoferi se tem de examene?
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Curtea de Apel Economică vă aduce la cunoştinţă că la data 
de 8 noiembrie 2010, ora 11.00 va avea loc şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 107) privind derularea proce-
sului de lichidare a SRL „Moldcoreat”.

Lichidatorul să asigure înştiinţarea şi prezenţa părţilor la 
şedinţă.

Judecător  V. Harmaniuc
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a SRL „Vicar Electra” cu sediul în Chişinău, 
str. Independenţei nr. 9/1, apt. 149, pentru data de 3 noiembrie 
2010, ora 14.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
asociatul ÎCS „Express Leasing” SRL.

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

Judecător  Zinaida Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a SRL „Saturnalia”, adresa juridică: Chişinău, 
str. G. Alexandrescu nr.5, pentru data de 8 noiembrie 2010, 
ora 13.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 219) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Casa de 
Comerţ „Icam Super” SA.

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

Judecător  Zinaida Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Comsvev” Comrat, 
pentru data de 15 noiembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît 
la examinarea cauzei civile intentată de SRL „Repost-Com” 
privind încasarea a 4461,54 lei.

Judecător  I. gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
ÎM „Trading Investment Producţion Company”, pentru data de 
18 noiembrie 2010, ora 9.45, la şedinţa de judecată (bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de SRL „Mediaplan” privind încasarea sumei 
de 68 941 lei 16 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea „Falco-Com” SRL, 
pentru data de 23 noiembrie 2010, ora 13.45, la şedinţa de ju-
decată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de „Brucvud” SA privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Natalia Plugari 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Brandelit Grup” SRL, pentru data de 23 noiembrie 2010, ora 
13.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de „Magheru 
Holding” SRL.

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

Judecător  Natalia Plugari 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentanţilor: 
SRL „BERRA” şi Companiei de Asigurări „MOLDOVA-AS-
CO”, pentru data de 7 decembrie 2010, ora 14.00, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în calitate 
de pîrîţi în cauza civilă intentată de Banca Comercială „CAPI-
TAL-BANK” SA.

Judecător  Natalia Plugari 
 www

 Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SC „Amburan Grup” SRL, pentru data de 29 noiembrie 2010, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 207) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
,,Siviotrans” privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Orîndaş
www

 Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Movers-Auto” SRL, pentru data de 10 decembrie 2010, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de TT Speţ 
KFT Ungaria privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Orîndaş

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea reprezentantului SRL „Moldconstal”, pentru data de 9 
decembrie 2010, ora 10.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SC „Articole Betonate”.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SA „Nori”, pentru data de 14 decembrie 
2010, ora 11.10, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
FM „Financial Papers Plus LCK” SRL.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mocanu Ana Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut: satul Moleşti, 
Ialoveni, pentru data de 17 noiembrie 2010, ora 8.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile intentată de Alacev, Coţofan către Bocla 
şi alţii.

Judecător   Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Huţanu Lina Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut: satul Ghili-
ceni, Teleneşti, pentru data de 17 noiembrie 2010, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Alacev, Coţofan către 
Bocla şi alţii.

Judecător   Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Timofeev Elena Vladimir, născută la 04.03.1978, pentru data 
de 22 noiembrie 2010, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate de reclamat în cauza civilă 
intentată de Cîşlaru Radu privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   A. Andronic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Silacov Ion, pentru data de 24 noiembrie 2010, ora 8.40, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Popistaş Elena privind încasarea 
datoriei.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vrabie Nicolae, pentru data de 25 noiembrie 2010, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Pogor Elena privind încasarea 
pensiei de întreţinere pentru copiii minori.

Judecător   Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Goldevscaia Irina, pentru data de 1 decembrie 2010, ora 8.40, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Buzurnoi Leonid, pentru data de 1 decembrie 2010, ora 8.40, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Palici Radion Gheorghe, cu ultimul domiciliu cunoscut: Un-
gheni, str. Naţională nr. 10, apt. 33, pentru data de 30 noiem-
brie 2009, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea ÎL 
„Muntean Oleg” către CA „Moldova Astrovaz” SRL privind 
încasarea sumei.

Judecător  V. Braşoveanu 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bondarenco Vi-
talie, pentru data de 16 noiembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît 
în cauza civilă cu nr. 2-3617/2010 la cererea cet. Bondarenco 
Silvia privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului. 

Judecător  galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Benderschi Va-
sile, pentru data de 22 noiembrie 2010, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în 
cauza civilă cu nr. 2-2350/2010 la cererea CIA „Asito” privind 
restituirea prejudiciului. 

Judecător  galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Miron Elizaveta, pentru data de 19 noiembrie 2010, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Miron Valeriu privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  gheorghe gorun

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Burlacu Valentina, pentru data de 17 ianuarie 2011, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Ghenciu Natalia privind declararea 
contractului nul.

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

Judecător  Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Doinic Iuri, pentru 
data de 15 noiembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
Zelinski nr. 13, bir. 25) în legătură cu examinarea cauzei civile 
intentată de ÎM „Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

Judecător  S. Teleucă
 www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Buşmachiu Iurie, pentru data de 16 noiembrie 2010, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 15) în 
legătură cu examinarea cauzei civile intentată de Pîslaru Elena 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Luiza gafton
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ciorba Serghei, 
pentru data de 8 noiembrie 2010, ora 12.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Rotari Maria privind recunoaşte-
rea contractului de chirie.

Judecător  Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gheorghiţa Ta-
tiana Gheorghe, a.n. 03.08.1968, cu ultimul domiciliu: Chişi-
nău, str. I. Vieru nr. 16/1, apt. 21, pentru data de 18 noiembrie 
2010, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 313) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
APLP 54/220 privind încasarea datoriei.

Judecător   Ludmila Ouş
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Andriuşcenco 
Maria, Andriuşcenco Irina, pentru data de 19 noiembrie 2010, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, 
bir. 318) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de APLP 
54/218 privind încasarea datoriei.

Judecător   Ala Malîi 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Cupeţ Alexei, 
Cupeţ Vera, Cupeţ Elena, pentru data de 19 noiembrie 2010, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, 
bir. 318) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de APLP 
54/218 privind încasarea datoriei.

Judecător   Ala Malîi 
www

 Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-
lor: Cojuhari Ivan Vladimir, născut la 08.08.1957, cu ultimul 
domiciliu cunoscut: Cahul, str. A. Mateevici nr. 12 şi Cojan 
Constantin Ion, născut la 03.08.1954, cu ultimul domiciliu cu-
noscut: Cahul, str. Gheorghe Asachi nr. 31, pentru data de 24 
noiembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Cahul, bdul 
Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrîţi în cauza civilă cu 
nr. 2-886/2010 privind anularea actelor administrative şi a con-
tractului de vînzare-cumpărare a terenului, intentată la cererea 
reclamantului Farîm Serghei. 

 Pîrîţilor li se propune să prezinte referinţe şi probele de 
care dispun referitoare la pricină. În caz de neprezentare a pro-
belor şi de neprezentare a pîrîţilor în instanţă, pricina va fi exa-
minată în lipsa lor. 

Judecător  Vitalie Movilă
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Maximciuc An-
drei, pentru data de 19 noiembrie 2010, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate 
de pîrît în cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  ghenadie Mîţu 

Citaţii în judecată

ANUNŢ
Universitatea de Studii Politice şi Economice 

Europene anunţă concursul pentru suplinirea funcţiilor 
de: 

lector universitar – 1 loc
lector superior – 3 locuri
conferenţiar universitar – 2 locuri
profesor universitar – 4 locuri
decan – 2 locuri
şef catedră – 2 locuri

Date de contact: 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.200
tel: (022)74-94-86, fax: (022) 74-99-13
email: uspee@mail.md
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Un hoţ sud-coreean s-a predat după 
ce a citit Biblia

O profesoară de religie a reuşit să scape de hoţul care i-a 
furat geanta, citindu-i din Biblie.

Ling Cho a făcut greşeala de a fura geanta unei profesoare 
de religie din sud-estul regiunii Ulsan Jungbu.

Bărbatul a intrat în institutul în care lucra femeia şi a pro-
fitat că aceasta era singură acolo ameninţînd-o cu un cuţit şi 
cerîndu-i bani.

Deşi era de aşteptat ca profesoara să devină defensivă şi 
să strige după ajutor, ea a încercat să comunice cu Cho şi l-a 
întrebat de ce alege această cale pentru a face rost de bani.

Băbatul i s-a confesat, spunînd că de anul trecut, de cînd a 
divorţat, s-a confruntat cu probleme financiare.

După ce i-a ascultat povestea, profesoara de religie i-a 
citit hoţului cîteva pasaje din Biblie, iar, în final, acesta şi-a 
cerut iertare pentru că a îcercat să o jefuiască.

Înainte ca Cho să plece, femeia i-a oferit acestuia un mp3 
player cu melodii religioase. Cuprins de remuşcări, bărbatul 
s-a întors după 20 de minute şi i-a cerut profesoarei, în la-
crimi, să îl denunţe.

Pentru că ea a refuzat, Cho a sunat poliţia şi s-a predat. El 
riscă acum 5 ani de închisoare.

Ludmila CERNEI, 
judecător Ciocana – 55 de ani

Mult stimată doamnă Ludmila Cernei, 
Fie ca această zi de o semnificaţie aparte pen-

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

La mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:  
Aliona Cara, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de drept USM; Alina Şavga, doctor în 
drept, conferenţiar universitar Facultatea de drept 
USM; Elena Cobzac, judecător Rîşcani, mun. 
Chişinău; Zinaida Aramă, judecător Cimişlia; 
Ruslan Petrov, judecător Cahul; Simion Hadîrcă, 
procuror Botanica; Boris Poiată, procuror Procu-
ratura Anticorupţie; Viorel Tureac, procuror Bălţi; 
Nicolae Geru, procuror Centru.

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 ast-
fel încît doar Dreptatea şi Adevărul să triumfe.

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

Tatuajele nu i-au mai fost de ajuns. 
Şi-a injectat cerneală în ochi

Şi-a tatuat corpul în proporţie de 98%, dar nu a fost de 
ajuns. Americanul Matt Gone şi-a dorit ceva ieşit din comun 
aşa că şi-a injectat cerneală în ochi, deşi medicul l-a averti-
zat că riscă să-şi piardă vederea.

Matt Gone, cunoscut şi cu numele de 
„Human Checkerboard”, şi-a colorat al-
bul ochilor injectîndu-şi cerneală albas-
tră şi verde. Mai mult, întreaga operaţi-
une a fost facută chiar de el, în propria 
casă din Portland, Oregon.

Medicii spun că bărbatul riscă să-şi 
piardă vederea sau poate face o infecţie puternică greu de 
tratat.

Matt şi-a făcut primul tatuaj în urmă cu 22 de ani şi a 
continuat să-şi picteze trupul vrînd astfel să ascundă cîteva 
defecte din naştere, care îi împiedica muşchii să se dezvolte 
normal.

„Mi-am asumat un risc, am mai făcut-o pînă acum. Nu 
sînt nebun. Am antrenament. Am ales culori diferite atît 
pentru tatuaje cît şi pentru culoarea ochilor”, a declarat băr-
batul.

Japonezii au făcut o modificare crucială 
la cutia de bere

În sfîrşit, s-a gîndit cineva să facă o simplă modificare la 
partea superioară a cutiei de bere.

Nu toţi au degete de pianist sau unghii 
de vampir şi de multe ori se întîmplă să 
cumperi o cutie de suc sau una de bere şi 
să te chinui să o deschizi pentru că nu poţi 
apuca bine de capac.

Este un sentiment de frustrare şi se poate întîmpla să for-
ţezi prea tare şi să îţi rupi cheia, rămînînd setos şi cu amba-
lajul nedesfăcut în mînă.

Probabil din cauza mai multor plîngeri, japonezii s-au 
gîndit să adauge o mică modificare la partea superioară a cu-
tiei metalice, astfel încît orice persoană să o poata deschide 
fara nicio problemă.

După cum se vede în poza de mai sus, modificarea este 
atît de banală încît ne întrebam de ce nu se aplică pe plan 
mondial?!

Un restaurant de lux va fi deschis 
la ultimul etaj al celui mai înalt turn 

din lume, Burj Khalifa, situat în Dubai
Reprezentanţii companiei Emaar Hospitality Group 

(EHG) au anunţat că vor deschide un restaurant la ultimul etaj 

Fructele reprezintă un remediu natural pentru tratarea sau calma-
rea unor răceli, tuse ori reacţii alergice, neavînd efectele secundare 
manifestate în cazul tratamentului.

Fructele au un conţinut bogat de vitamine şi nutrienţi care ne 
ajută să ne protejăm împotriva bolilor grave, cît şi a celor comune.

Consumul de fructe consolidează sistemul imunitar, iar consu-
mate crude sînt bogate în vitamina C. Acest lucru este un impuls 
pentru sistemul imunitar, care va sprijini organismul în lupta contra 
răcelilor şi alergiilor.

Întrebuinţarea fructelor ca remediu:
- afinele şi cireşele sălbatice erau folosite de amerindieni pentru 

tuse;
- sucul de lămîie şi mierea de albine au fost folosite mult timp 

pentru a trata răceala;
- portocalele, coaja de portocale sau sucul de portocale sînt fo-

losite pentru tuse şi răceli comune deoarece au un conţinut bogat de 
vitamina C;

- zmeura proaspătă poate trata sau preveni infecţia sinusurilor;
- vinul din fructe de soc vindecă durerile de gît;
- pepenele verde, grepfrutul şi avocado sînt bogate în glutathio-

ne.
Glutathione (GSH) este un tripeptid şi un antioxidant care prote-

jează celulele de speciile de oxigen reactiv, cum sînt radicalii liberi 
şi peroxizii. Acesta are rolul de a stimula sistemul imunitar microfag 
pentru a depista viruşii ce urmează a fi distruşi.

al celui mai înalt turn din lume, Burj Khalifa, din Dubai.
„Armosphere” va deveni astfel cel mai înalt restaurant şi 

va fi lansat în ianuarie 2011.
Acesta va ocupa etajul 122 al turnului Burj Khalifa, in-

augurat în ianuarie 2010, care măsoară 828 de 
metri înălţime.

Design-ul construcţiei este realizat de 
Adam Tihany, cel care a realizat arhitectu-
ra mai multor hoteluri cunoscute, între care 
One&Only Cape Town.

Un tînăr din Angola va fi inclus 
în cartea recordurilor pentru cea mai 

mare gură din lume
A deschis gura cît a putut de tare şi a intrat în cartea re-

cordurilor. Francisco Domingo Joaquim, din Angola, a fost 
declarat oficial omul cu cea mai mare gură din lume, scrie 
The Daily Telegraph, în ediţia sa electronică.

Tînărul de 20 de ani a demonstrat, într-o emisiune te-
levizată, că este capabil să-şi introducă şi să-şi scoată din 
gură o cutie de cola de 14 ori, într-un singur minut. Gura lui 
Joaquim, cunoscut şi cu numele de Chiquinho, are o deschi-
dere de aproape 17 centimetri.

După ce a aflat că va fi inclus în Guinness World Records 
2011, Chiquinho a afirmat că “visul său a devenit realitate”.

Fostă călugariţă, actuală participantă 
la Miss Venezuela!

Are 21 de ani, este o brunetă foarte sexy şi are mari şanse 
să fie încoronată Miss Venezuela 2010. Ivian Lunasol Sarcos 
Colmenares e reprezentanta Amazonului, şi are o poveste ex-
trem de interesantă: a fost călugariţă şi nu a sărutat niciodată 
un bărbat.

Fosta calugariţă este principala candidată pentru titlul de 
Miss Venezuela 2010. Lunasol are 21 de ani, o înălţime de 
1,79 de metri şi îşi doreste foarte mult să cîştige coroana de 
Miss.

Povestea ei este una demnă de o te-
lenovelă: este orfană încă de la vîrsta de 
10 ani şi a fost crescută de călugăriţe de 
atunci. Şi-a dorit să fie şi ea călugariţă şi 
s-a pregătit intens pentru acest lucru.

Chiar a purtat haina de calugăriţă, 
însă cînd a ieşit într-o zi pe stradă, cineva a întrebat-o dacă 
este model. A fost foarte curioasă să afle ce înseamnă să fie 
fotomodel, astfel a avut de ales între a fi calugariţă şi a fi 
miss.

Atrasă de lumea de dincolo de zidurile mănăstirii, Luna-
sol a ales calea modei. Aşadar avînd o frumuseţe specială, tî-
năra este gata să cucereasca titlul frumuseţii din Venezuela.
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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.

Divert is
Aniversări
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Alungaţi răceala şi gripa consumînd fructe


