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Dosarele 
deportaţilor, 
accesibile tuturor

Efectele juridice 
ale obligaţiilor 
pecuniare

Săptămînal juridic

Documentul a fost semnat luni, 
8 noiembrie, la Bucureşti de către 
premierul Vlad Filat şi ministrul 
Afacerilor Externe al României, 
Teodor Baconschi.

Tratatul prevede con-
diţiile şi modul de stabi-
lire a frontierei de stat pe 
teren; modul de interac-
ţiune între serviciile de 
grăniceri din ambele ţări 
privind menţinerea sem-
nelor de frontieră şi inter-
acţiunea la frontieră; mo-
dul de folosire a apelor de 
frontieră şi asigurarea de 
ambele părţi a măsurilor 
de prevenire a distrugerii 
malurilor; condiţiile de 
navigare în apele de la 
frontieră etc.

Potrivit Serviciului de 
presă al Guvernului Re-
publicii Moldova, după 
procedura de semnare, 
Teodor Baconschi s-a de-
clarat satisfăcut de fluenţa 
negocierilor pe marginea 
acestui tratat, precizînd, totodată, 
că acesta este un document tehnic, 

Agenţii economici din partea 
dreaptă şi stîngă a Nistrului au fost 
familiarizaţi în cadrul unui seminar, 
cu perspectivele de creare a Zonei 
de comerţ liber şi aprofundat şi com-
prehensivă, cu Uniunea Europeană 
şi cu costurile şi beneficiile aceste-
ia, se relatează într-un comunicat al 
Asociaţiei de Politică Externă. 

Potrivit APE, seminarul a servit 
drept o platformă pentru identifica-
rea problemelor cu care se confrun-
tă companiile din partea dreaptă şi 
stîngă a Nistrului şi găsirea soluţi-
ilor pentru rezolvarea acestora. În 
contextul discuţiilor au fost enun-
ţate recomandări pentru grupul de 
lucru de întărire a încrederii pe pro-
bleme economice. 

Seminarul a avut loc recent la 
Odesa. La el au participat atît re-
prezentanţi ai autorităţilor centrale 
din Moldova, cît şi reprezentanţi ai 
administraţiei de la Tiraspol, res-
ponsabili de probleme economice 
şi comerciale. De asemenea, au 
fost prezenţi şi membri ai corpului 
diplomatic de la Chişinău. 

Seminarul face parte din pro-
iectul „Dialoguri Transnistrene”, 
implementat de Asociaţia pentru 
Politică Externă în parteneriat cu 
Asociaţia Cercetătorilor Politici 
Independenţi din Transnistria şi fi-
nanţat de către Ambasada Suediei 
în Moldova, Ambasada Finlandei 
la Bucureşti şi Ambasada Regatu-
lui Unit al Marii Britanii şi Irlandei 
de Nord, la Chişinău.  

menit să asigure buna gestionare a 
situaţiei la frontieră.

Baconschi a menţionat că tra-
tatul vine să completeze cadrul 
juridic al relaţiilor bilaterale dintre 

cele două state. Ministrul a remar-
cat colaborarea dintre cele două 

Premierul Vlad Filat a avut, luni 8 noiembrie, la Bucu-
reşti, o scurtă întrevedere cu Jose Manuel Barroso, preşedin-
tele Comisiei Europene.

Întrevederea a avut loc de asemenea în cadrul Summit-
ului Dunării.

Cei doi oficiali au făcut un schimb de opinii pe marginea 
acţiunilor întreprinse de Republica Moldova în vederea apro-
pierii de Uniunea Europeană şi perspectiva de continuare a 
relaţiilor bilaterale.

Serviciul de presă al Guvernului informează că premie-
rul moldovean i-a mulţumit preşedintelui Comisiei Europene 
pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova, preci-
zînd în context importanţa asistenţei oferite ţării noastre din 
partea structurilor europene.

Prim-ministrul a vorbit şi despre paşii pe care îi întreprin-
de Republica Moldova în vederea apropierii de standardele 
europene, menţionînd în context că implementarea acestor 
standarde este un lucru de care are nevoie în primul rînd 
Moldova.

Vlad Filat a amintit în context despre importanţa proce-
sului de negocieri pe marginea Acordului de Asociere cu UE, 
precizînd că finalizarea cu succes a acestui proces va aduce 
Moldova şi mai aproape de UE. Filat a subliniat că liberali-
zarea regimului de vize pentru cetăţenii moldoveni este una 
din priorităţile de bază ale Executivului de la Chişinău, în 
acest sens fiind întreprinse mai multe măsuri concrete.

Premierul a specificat că Republica Moldova îşi doreşte 
să fie parte a Spaţiului Aeronautic European Comun, astfel 
încît cetăţenii moldoveni să beneficieze de servicii de cali-
tate la preţuri europene, dar şi să obţină un Acord de comerţ 
liber şi aprofundat cu UE, ceea ce va impulsiona dezvolta-
rea economiei ţării noastre.

Jose Manuel Barroso a urat succes Republicii Moldova 
în realizarea angajamentelor asumate şi a dat asigurări că 
Comisia Europeană va susţine Republica Moldova pe calea 
apropierii de standardele şi valorile europene, precizează 
Serviciul de presă al Guvernului moldovean.

S. C.

Guverne, precizînd că niciodată nu 
s-a reuşit atît de mult în relaţiile bi-
laterale ca în ultimul an.

Teodor Baconschi a declarat că 
România îşi doreşte ca Republica 

Moldova să continue calea de inte-
grare în Uniunea Europeană, arăt-

îndu-se convins de faptul că fron-
tiera dintre România şi Republica 
Moldova va deveni una internă în 
UE.

La rîndul său, premierul Vlad 
Filat a subliniat că semnarea 
tratatului reprezintă finalitatea 
muncii depuse pe parcursul în-
tregului an. Premierul a mai re-
marcat că în acest an între Re-
publica Moldova şi România au 
fost semnate 15 acorduri, arăt-
îndu-se convins că rezultatul va 
fi resimţit de cetăţeni.

 Precizăm că tratatul a fost 
semnat în cadrul Summitului 
Dunării, care a avut loc la Bu-
cureşti. De altfel, premierul 
moldovean a fost singurul şef 
de Guvern dintr-o ţară care nu 
este membră UE, invitat la eve-
niment.

Vlad Filat a spus că semna-
rea tratatului a avut loc în con-
text european, amintind că Ro-
mânia foarte curînd urmează să 
adere la spaţiul Shenghen, ceea 
ce presupune necesitatea asi-

gurării securităţii şi administrarea 
eficientă a frontierei.

S. C.

Violenţa în familie – 
un fenomen 
persistent în Moldova

Începe ziua cu DREPTUL!

Vei avea parte de un lucru atunci cînd vrei crede în el. 
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Agenţii economici 
informaţi despre 

perspectivele Zonei 
de comerţ liber şi 
aprofundat cu UE

Moldova şi România au semnat Tratatul 
privind regimul frontierei de stat

Întrevedere Filat-Barroso, la Bucureşti
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Un nou Oficiu consular al României va fi deschis 
la Ungheni
Un nou Oficiu consular al României va fi deschis la Ungheni, 

în scurt timp. Executivul de la Chişinău a achiziţionat, în acest 
sens, un imobil în centrul oraşului, pe strada Mihai Eminescu. În 
prezent, sînt în toi lucrările de renovare. 

Autorităţile române promit că oficiul va fi deschis pînă la 
sfîrşitul anului. Acum două luni, aflat într-o vizită la Ungheni, 
ambasadorul României în Moldova, Marius Lazurcă, spunea că 
deschiderea Oficiului consular „este un gest pe care România, 
în colaborare cu autorităţile din Republica Moldova, îl face la 
adresa cetăţenilor din Ungheni”. Noul Oficiu consular va oferi 
tot spectrul de servicii consulare, inclusiv vize şi permise de mic 
trafic la frontieră. Pe 9 iulie, au fost deschise oficii consulare 
româneşti la Bălţi şi Cahul, iar pe 8 octombrie, la Iaşi.

La Chişinău a fost inaugurată  o stradă în 
numele fostului preşedinte polonez 
De Ziua Naţională a Poloniei, la Chişinău a fost inaugurată o 

stradă cu numele fostului preşedinte polonez, Lech Kaczynski, 
care a murit în aprilie în urma unui tragic accident aviatic. Anun-
ţul a fost făcut  de reprezentanţii Primăriei Chişinău, asta chiar 
dacă decizia de a redenumi strada a fost luată încă în luna mai, 
de către Consiliul Municipal Chişinău. 

La eveniment a participat şi ambasadorul Poloniei la Chişi-
nău, Bogumił Luft. Astfel, o porţiune din strada Sprîncenoaia, 
începînd de la intersecţia cu şoseaua Hînceşti, pînă la Drumul 
Viilor, din sectorul Centru al Capitalei, va purta numele fostu-
lui preşedinte polonez Lech Kaczynski. Strada Sprîncenoaia îşi 
va păstra denumirea, din intersecţia cu strada Gheorghe Asachi, 
pînă la şoseaua Hînceşti.

 Precizăm că  avionul cu peste 90 de persoane la bord, printre 
care şi soţii Kaczynski, s-a prăbuşit pe 10 aprilie, în apropiere de 
aeroportul Smolensk din Rusia. 

Postul de televiziune TVR 1 va fi retransmis în 
Republica Moldova 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat recent, 

cu unanimitate de voturi, retransmiterea postului de televiziu-
ne TVR 1, în Republica Moldova, prin reţeaua de stat nr. 2 cu 
acoperire naţională, deţinută actualmente de Societatea Telefe 
M International.

Potrivit reprezentantului Telefe M International, prezent la 
şedinţa CCA, Veronica Cojocaru, director general al postului 
TV 2 Plus, compania a acceptat includerea în grila de emisie a 
canalului  TV 2 Plus a producţiei TVR 1 în urma unor adresări 
din partea autorităţilor din România.  Ea a spus că retransmiterea 
TVR 1 va fi posibilă în scurt timp,  după ce vor fi aranjate toate 
detaliile tehnice.

Conform aceleiaşi surse, toate cheltuielile, aproximativ un 
milion de dolari americani, vor fi suportate nu de Guvernul ro-
mân, ci de Telefe M International.

În acelaşi timp, programul postului TV 2 Plus va suferi mo-
dificări, în special, programul principal de ştiri va fi mutat la 
ora 20.30 pentru a putea fi difuzate jurnalul de ştiri al TVR 1 şi 
emisiunile sale tematice.

Combaterea violenţei în familie prin intermediul 
spectacolelor 
Un grup teatral din ţara noastră, susţinut de Misiunea OSCE 

în Moldova, prezintă trei spectacole pentru a preveni şi combate 
violenţa în familie. Piesa „Casa M” relatează istorii reale din 
viaţa femeilor din Moldova, care sînt supuse violenţei psiholo-
gice, fizice, sexuale şi economice în sfera publică şi privată, se 
menţionează într-un comunicat de presă al OSCE. 

Potrivit comunicatului, piesa urmăreşte prevenirea violenţei 
în familie prin sensibilizarea opiniei publice şi prin informarea 
publicului despre remediile disponibile şi asistenţa ce poate fi 
acordată victimelor violenţei în familie. 

Fiecare spectacol va fi urmat de o dezbatere interactivă cu 
publicul, care va fi moderată de actori şi experţi instruiţi în do-
meniul combaterii violenţei în familie. 

Piesele sînt jucate de către grupul teatral al Centrului de Artă 
„Coliseum” şi vor fi prezentate pe 26 noiembrie, cu începere 
de la ora 18.00, în incinta Centrului de Cultură şi Artă ,,Ginta 
Latină” din Chişinău. 

Directorul Agenţiei Medicamentului a fost demis
Directorul Agenţiei Medicamentului, Nicolae Onilov, a fost 

demis, pe 11 noiembrie, de Guvern. Locul acestuia îl va ocupa 
Maria Cojocaru Toma, care era pînă acum în funcţia de prim-
vicedirector al agenţiei.

Prim-ministrul Vlad Filat a declarat că, spre regret, Guvernul 
n-a reuşit să demonstreze într-un an schemele frauduloase create 
pe piaţa medicamentelor timp de 8 ani de guvernarea comunistă, 
cînd rudele înalţilor demnitari de stat dictau regulile de joc pe 
această piaţă, fapt care a condus la o majorare exagerată a preţu-
rilor la medicamente.

„Nici persoanele care au preluat conducerea Agenţiei Me-
dicamentului n-au întreprins energic măsurile necesare pentru a 
normaliza situaţia”, a explicat Vlad Filat demiterea lui Nicolae 
Onilov.

Premierul i-a cerut directorului CCCEC, Viorel Chetraru, să 
ia măsuri cu colaboratorii centrului care nu au efectuat contro-
lul pieţei medicamentelor în conformitate cu rigorile stabilite de 
Guvern.

În altă ordine de idei, premierul i-a cerut ministrului Trans-
portului şi Infrastructurii Drumurilor, Anatol Şalaru, să prezinte 
o informaţie detaliată privind construcţia tronsonului de drum 
Cimişlia, abuzurile în realizarea acestui proiect, semnalate de 
cetăţeni şi cercetate de organele de control.

Un număr de 90 de pro-
curori din toată republica 
sînt instruiţi cum să prevină, 
să depisteze şi să combată 
eficient cazurile de tortură şi 
alte încălcări ale drepturilor 
omului. 

Pe durata celor 6 seminare, 
desfăşurate în intervalul luni-
lor noiembrie şi decembrie la 
Institutul Naţional al Justiţiei, 
în cadrul unui proiect finan-
ţat de Uniunea Europeană şi 
Consiliul Europei, procurorii 
vor fi familiarizaţi cu princi-
piile îmbunătăţirii procesului 
de soluţionare a problemelor 
constatate în practica judecă-
torească şi activitatea de pro-
curor.

În plus, procurorii vor 
fi iniţiaţi în domeniul ce vi-
zează standardele CEDO şi 

90 de procurori vor fi instruiţi în domeniul anti-tortură
Comitetul pentru Prevenirea 
Torturii, combaterea maltra-
tării şi impunităţii, precum şi 
să utilizeze unele alternative 
la detenţia preventivă şi în-
chisoarea.

E de menţionat că parti-
cipanţii vor fi instruiţi de 16 
procurori, desemnaţi în cali-
tate de formatori prin ordinul 
Procurorului General, care, şi 
ei la rîndul lor, au fost pregă-
tiţi de către experţi internaţio-
nali în domeniul respectiv.

Notăm că, necesitatea 
instruirii procurorilor în do-
meniu, survine ca urmare a 
impulsionării de către con-
ducerea Procuraturii Genera-
le a procesului de asigurare 
a drepturilor şi libertăţilor 
omului în republică.

În acest sens, printr-un 

ordin semnat recent, Procuro-
rul General, Valeriu Zubco a 
dispus ca în toate procuratu-
rile teritoriale şi specializate 
din republică să fie desemnat 
cîte un procuror responsabil 
de investigarea cazurilor de 
tortură, tratament degradant  
şi  inuman.

În sarcina acestor procu-
rori va fi pusă examinarea se-
sizărilor şi efectuării urmări-
rii penale pe cauzele penale 
ce ţin de: constrîngerea de a 
face declaraţii,  tortură,  de-
păşirea atribuţiilor de servi-
ciu însoţită de aplicarea vio-
lenţei, acţiunile care înjosesc 
demnitatea părţii vătămate, 
actele de violenţă săvîrşite 
asupra militarului.

Odată cu aprobarea noii 
structuri a Procuraturii Ge-

nerale, în cadrul instituţiei a 
fost creată în premieră Secţia 
combatere tortură, care va co-
ordona şi va monitoriza acest 
segment al activităţii la nive-
lul procuraturilor teritoriale şi 
va fi controlată direct de Pro-
curorul General.

Valeriu Zubco a precizat 
că această activitate repre-
zintă una dintre principalele 
priorităţi pentru Procuratura 
Republicii Moldova. Feno-
menul torturii deja de mult 
timp s-a aflat în vizorul pro-
curaturii, însă necesitatea 
creării unei secţii speciali-
zate anume în investigarea 
tratamentelor inumane şi de-
gradante s-a accentuat după 
evenimentele din 7 aprilie 
2009, a mai adăugat Procu-
rorul General.

    

Lumea nu a tras învăţăminte din criza 
economică, iar recesiunile sînt cauzate de 
politici greşite. Declaraţiile au fost făcute de 
Leszek Balcerowicz, părintele terapiei de şoc 
a economiei poloneze, aflat într-o vizită la 
Chişinău.

Leszek Balcerowicz, autorul planului de 
stabilizare şi transformare a economiei po-
loneze, a ţinut mai multe discursuri în faţa 
reprezentanţilor mediilor academice, dar şi a 
oficialilor din ţara noastră. El a menţionat că 
Moldova, deşi înregistrează o uşoară creştere 
economică, are nevoie de mai multă stabilita-
te politică, financiară şi de flexibilitatea pieţei 
forţei de muncă.

În opinia expertului, Moldova are nevoie 
de o strategie clară şi specialişti care să pro-
pună decizii de depăşire a crizei economice.

Leszek Balcerowicz a primit titlul de 
Doctor Honoris Causa al ASEM şi medalia 
„Dimitrie Cantemir” a AŞM, pentru merite 
deosebite în activitatea ştiinţifică.

Profesorul este autorul planului de stabi-
lizare rapidă şi transformare a economiei po-
loneze, cunoscut sub numele de „Planul Bal-
cerowicz”. Graţie acestuia, Polonia a învins 
hiperinflaţia, ceea ce a condus la o creştere 
bruscă a competitivităţii produselor polone-
ze.

Continuaţi reformele! Este sfatul re-
numitului economist, Leszek Balcerowicz 
pentru autorităţile din ţara noastră. Potrivit 
experţilor de la Chişinău, dezvoltarea econo-
miei de piaţă din Moldova este ireversibilă. 

Recesiunile sînt 
cauzate de politici 

greşite

Republica Moldova se află pe locul 99 din cele 169 de ţări 
studiate conform Indicelui Dezvoltării Umane (IDU), care vi-
zează perspectivele unei vieţi mai lungi şi sănătoase, starea 
educaţiei şi standardele unui trai decent. Aceste concluzii sînt 
descrise în Raportul Global al Dezvoltării Umane 2010.

Potrivit Matildei Dimovska, reprezentantul permanent ad-
junct PNUD Moldova, ţara noastră se află la un nivel mediu 
de dezvoltare. Ea a declarat că raportul a constatat oameni mai 
sănătoşi, mai bogaţi şi mai bine educaţi. „Raportul Global rea-
firmă conceptul de bază al dezvoltării umane ca extindere a li-
bertăţilor oamenilor de a trăi o viaţă lungă, sănătoasă, creativă. 
Oamenii sînt atît beneficiarii, cît şi forţa motrice a dezvoltării 
umane, ca indivizi şi ca grup”, a declarat Matilda Dimovska.

Raportul analizează calea de dezvoltare a Moldovei între 
anii 1970 şi 2010. Valoarea IDU al Republicii Moldova pentru 
anul 2010, constituie 0,623, ceea ce o plasează în categoria 
medie de dezvoltare umană. Potrivit raportului, IDU al Repu-
blicii Moldova s-a majorat de la 0,616 pînă la 0,623, ceea ce 
reprezintă o creştere de 1%.

Timp de 40 de ani, speranţa de viaţă la naştere din Repu-
blica Moldova a crescut în medie cu un an, media anilor de 
şcolarizare a crescut cu 2 ani, în timp ce Produsul Intern Brut 
pe cap de locuitor a scăzut cu 25%.

Conform indicelui inegalităţii gender, în Republica Moldova 
22% din mandatele din parlament sînt deţinute de femei, 
86% din femeile adulte au beneficiat de educaţie superioară 
în comparaţie cu 92% printre bărbaţi. Participarea femeilor 
la piaţa muncii este de 53% în comparaţie cu 56% printre 
bărbaţi.

Indicele sărăciei multidimensionale constată că 2% din 
populaţie suferă din cauza multiplelor discriminări în ceea ce 
priveşte educaţia, sănătatea şi standardele de viaţă.

Potrivit raportului, din 1990 pînă în 2010, valoarea IDU 
al Republicii Moldova a crescut cu 1 la sută, în vecinătatea 
poziţiei a 99-a a Republicii Moldova se află Botswana cu lo-
cul 98 şi Mongolia cu locul 100.

Pe primele trei poziţii în lume, conform situaţiei din anul 
2010, sînt situate Norvegia, Australia şi Noua Zeelandă, cla-
samentul fiind încheiat de Niger, Republica Democratică 
Congo şi Zimbabwe.

Potrivit organizatorilor prezentării, Raportul Global al 
Dezvoltării Umane 2010 ilustrează progrese spectaculoase, 
însă subapreciate deocamdată, în domeniul sănătăţii, educa-
ţiei şi standardelor de viaţă, iar multe dintre statele cele mai 
sărace au înregistrat evoluţiile cele mai rapide.

Republica Moldova este un stat cu nivel mediu de dezvoltare

Miniştrii prezenţi pe listele electo-
rale trebuie să degreveze din funcţii pe 
perioada campaniei electorale. Aceas-
ta este decizia  Curţii Constituţionale 
(CC), care a declarat drept constituţi-
onal acest fapt.

Totuşi, magistraţii constată şi 
unele imperfecţiuni în legislaţie, din 
care motiv vor înainta Parlamentului 
o adresare prin 
care vor solicita 
înlăturarea aces-
tor carenţe.

„Aceste im-
perfecţiuni ţin de 
faptul că nu este 
reglementat foar-
te clar care ar fi 
acele restricţii şi 
acele responsa-
bilităţi care duc la încălcarea egalităţii 
şanselor, motiv pentru care, noi avem 
foarte multe contestaţii atît în perioada 
campaniei electorale, cît şi atunci cînd 
CEC ne prezintă materialele pentru a 
valida alegerile”, a menţionat judecă-
torul Valeria Şterbeţ.

Modificările în cauză vor fi efectu-
ate deja în viitorul For legislativ.

Amintim că premierul Vlad Filat a 
depus o sesizare la CC prin care a ce-
rut magistraţilor să exercite controlul 
constituţionalităţii prevederilor art.13 
alin.(3) lit.a) din Codul electoral, care 
prevede degrevarea miniştrilor din 

funcţii în perioada campaniei electo-
rale.

În sesizare este menţionat că norma 
legală prin care se instituie obligaţia de 
suspendare a membrilor Guvernului 
din funcţia pe care o deţin contravine 
prevederilor art.103 din Constituţia 
Republicii Moldova. Aceasta stabi-
leşte principiul continuităţii puterii 

Guvernului, care trebuie 
să-şi exercite mandatul 
pînă la constituirea nou-
lui Guvern.

„Astfel, obligaţia 
membrilor Guvernului 
de a-şi suspenda activi-
tatea din funcţia deţinută 
poate lipsi Guvernul (în 
lipsa cvorumului prevă-
zut de lege) de dreptul 
de a adopta hotărîri, ceea 

ce constituie instrumentul principal al 
acestuia în procesul organizării exe-
cutării legilor şi conducerii generale a 
administraţiei publice şi, prin urmare, 
poate pune Executivul în imposibilita-
tea de a asigura, în perioada campaniei 
electorale, exercitarea neîntreruptă a 
mandatului, iar aceasta ar aduce atin-
gere prevederilor art.96, art.102 şi 
art.103 din Constituţie. În acest caz, 
se limitează capacitatea Guvernului de 
a-şi exercita deplin mandatul, ceea ce 
este o limitare disproporţionată a prin-
cipiului constituţional de continuitate 
a puterii”, se precizează în sesizare.

 Miniştrii trebuie să degreveze 
din funcţii
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Primele cinci mii de do-
sare ale persoanelor care au 
fost supuse represiunilor po-
litice în perioada regimului 
totalitar au fost transmise Ar-
hivei Naţionale. De menţio-
nat că, pînă marţi, 9 noiem-
brie, acestea s-au aflat într-un 
depozit special al Serviciului 
de Informaţii şi Securitate.  
     Potrivit documentelor care 
s-au păstrat, circa 30 de mii 
de locuitori ai Moldovei au 
fost judecaţi din motive po-
litice în perioada sovietică, 
printre ei şi fratele mai mare 
al preşedintelui interimar, 
Mihai Ghimpu. Mulţi dintre 
cei care au fost judecaţi pen-
tru antisovietism nu au avut 
posibilitatea să ia cunoştinţă 
de dosarele lor. Nicolae Dra-
goş, care de asemenea a fost 
supus represiunilor în anul 
1964, a avut la dispoziţie 
numai două ore pentru a citi 
cele 7 volume ale dosarului 
său. Fostul represat ştia de ce 
a fost trimis în lagăr. Nicolae 
Dragoş edita un ziar, în pa-
ginile căruia critica partidul 
comunist şi chema să fie cre-
ată o societate democratică.  
„7 ani m-am aflat în lagăr în 
Mordovia. Deoarece eram 
represaţi din motive politice, 
fiecare se afla singur în celu-
lă. De fapt, şi acolo am pro-
testat avînd deja statutul de 
condamnat politic. Am orga-
nizat un protest  şi toţi con-

Dosarele deportaţilor, accesibile tuturor
damnaţii au declarat greva 
foamei”, a povestit Nicolae 
Dragoş, fost represat politic. 
Aproape toţi cei represaţi au 
fost reabilitaţi. 

Şeful SIS-ului spune, că 
dosarele acestor oameni tre-
buiau făcute publice.

„Decizia de a transmite 
aceste dosare către Arhiva 
Naţională se înscrie în pre-
vederile articolului 34 din 
Constituţia Republicii Mol-
dova”

„A vorbi despre Gulag şi 
crimele ocupaţiei sovietice 
înseamnă a continua lupta îm-
potriva comunismului, luptă 
care nu s-a încheiat. Desigur, 

aceasta va fi interpretată dife-
rit, inclusiv ca una electorală. 
Dar adevărul rămîne a fi unul 
singur. Decizia de a transmi-
te aceste dosare către Arhiva 

Naţională vine şi ca un răs-
puns la numeroasele adresări 
ale cetăţenilor, care solicitau 
dreptul de a avea acces liber 
la ele, totodată, această deci-
zie este stipulată în prevede-
rile articolului 34 din Con-
stituţia Republicii Moldova, 
care oferă fiecărui cetăţean 
accesul liber la informaţie”, a 
menţionat preşedintele interi-
mar Mihai Ghimpu.

Potrivit lui Ghimpu, ne-
cesitatea acestui transfer este 

dictată şi de faptul că, pe an 
ce trece, numărul dosarelor 
scade. Comform unor date 
ale istoricilor, în 1991, în 
Arhiva de partid a Institutu-

lui de cercetări social-
politice a Comitetului 
Central al Partidului 
Comuniştilor din Mol-
dova au fost nimicite 
peste 230 de mii de 
dosare păstrate.

„De asemenea, 
prin ordinele KGB al 
URSS din 1990, numai 
în perioada 1990-1991 
au fost distruse peste 
14 000 de dosare, iar 
cel mai grav este că 
şi în 2007 SIS-ul a ni-
micit 5 dosare. Toate 
aceste fapte pot fi cali-
ficate drept o tentativă 
a regimului totalitar de 
a şterge urmele crime-
lor comise în raport cu 
cetăţenii noştri, care, 

în toată această perioadă, au 
fost persecutaţi, urmăriţi şi 
torturaţi de regim”, a preci-
zat M. Ghimpu. „Mai mult, 
transmiterea acestor dosare la 
Arhiva Naţională va constitui 
un material foarte important 
pentru oamenii de ştiinţă, is-
torici, care sînt preocupaţi de 
studierea trecutului nostru. 
Concomitent, prin transmi-
terea dosarelor va fi soluţio-
nată şi problema completării 
fondurilor arhivei, care nu a 

fost efectuată pe parcursul ul-
timilor 20 de ani”, a mai spus 
preşedintele interimar.

Printre dosarele transmi-
se, nu există cele referitoare 
la crimele colaboratorilor 
NKVD şi KGB. Mihai Ghim-
pu este convins că o parte 
din arhivă a fost distrusă, iar 
cealalată a fost transportată la 
Moscova. Săptămîna viitoa-
re, din depozitele speciale ale 
Ministerului Afacerilor Inter-
ne, urmează a fi transmise Ar-
hivei Naţionale alte circa 130 
de mii de dosare. În total, Ar-
hivei Naţionale urmează a-i fi 
transmise circa 48 de mii de 
dosare.

„Transmiterea dosarelor 
către Arhiva Naţională ur-
măreşte un singur scop – de-
veloparea crimelor comunis-
mului şi asigurarea accesului 
tuturor cetăţenilor la infor-
maţie. Cred că a sosit mo-
mentul să încheiem conturile 
cu trecutul nostru totalitar şi 
să privim în viitor. Nu avem 
dreptul să uităm, nu avem 
dreptul să fim indiferenţi. 
Prin însuşirea şi asumarea 
adevărului istoric, nu vom 
permite niciodată nimănui 
să pună la îndoială dreptul 
nostru la o viaţă demnă şi li-
beră într-o societate prosperă 
şi democratică”, a conchis 
preşedintele interimar, Mihai 
Ghimpu.

S. C.

China va deveni 
a treia putere 

din cadrul 
Fondului 
Monetar 

Internaţional 
China va deveni a treia 

putere din cadrul Fondului 
Monetar Internaţional, asta 
după ce boardul instituţiei 
a acceptat, pe 23 octom-
brie, un acord convenit cu 
miniştrii Finanţelor din 
grupul G20, care prevede 
sporirea puterii în cadrul 
FMI, a statelor cu o dez-
voltare dinamică. 

China va deveni a treia 
putere în cadrul FMI, după 
SUA şi Japonia, poziţie care 
îi va permite să-şi asume 
responsabilităţi mai mari în 
ceea ce priveşte economia 
mondială. Despre aceasta 
a declarat directorul gene-
ral al instituţiei financiare, 
Dominique Strauss-Kahn. 
Astfel, ţările Uniunii Eu-
ropene vor oferi statelor 
cu o dezvoltare dinamică 
două din cele 9 locuri, pe 
care le deţin în prezent, în 
Consiliul de administraţie 
al FMI, din totalul de 24.

În timp ce puterea unor 
ţări precum China, Brazilia 
sau Coreea de Sud va creş-
te, ţările europene avansate 
ar urma să cedeze două lo-
curi în board-ul FMI.

Comisia Electorală Cen-
trală a lansat, pentru alegerile 
parlamentare anticipate din 
28 noiembrie 2010, campania 
de informare şi educaţie civică 
„Votează, lume!”. 

În premieră,  CEC utilizează 
o melodie populară, cunoscută de 
majoritatea cetăţenilor, „Lume, 
lume”, pentru a mobiliza alegătorii 
să iasă la vot, şi tot pentru prima 
dată, CEC utilizează reţelele de so-
cializare Facebook, Twitter, şi You-
Tube.  În acest context, instituţia 
vizată a lansat un concurs pe Inter-
net, adresat tinerilor şi persoanelor 
care se află în străinătate, ce poate 
fi vizualizat pe adresa www.lume.
md. Potrivit secretarului institu-

Curier Electoral

„Votează, lume!” –  este sloganul campaniei lansate de Comisia Electorală Centrală
ţiei, Iurie Ciocan, CEC a ales să 
apeleze la sentimente patriotice şi 
la responsabilitatea civică avînd în 
vedere posibila oboseală electorală 
a oamenilor din Moldova. „Cam-
pania mizează pe puterea cîntecu-

lui popular „Lume, lume” de a uni 
oamenii de diferite vîrste, culturi şi 
statute sociale, indiferent de locul 
aflării lor”, a declarat Iurie Ciocan.

Această campanie include, pro-
duse tradiţionale: video şi audio, ma-
teriale printate: calendare, panouri 
stradale, ecrane plasma, care vor fi 
difuzate/plasate pe întreg teritoriul ţă-
rii, ea fiind finanţată de Comisia Elec-
torală Centrală, proiectul PNUD/UE 
„Suport electoral pentru Moldova”, 
Consiliul Europei, IFES şi OIM.

CEC a înfiinţat o linie 
telefonică pentru alegerile 

din 28 noiembrie 
Comisia Electorală Centrală a 

înfiinţat o linie telefonică pentru 
alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie. Potrivit operato-
rilor, numărul zilnic de apeluri este 
mai mare, în comparaţie cu cel în-
registrat în perioada care a precedat 
referendumul constituţional. 

Dintre cei care sună la linia te-
lefonică a Comisiei Electorale Cen-
trale majoritatea sînt cetăţeni ai Re-
publicii Moldova aflaţi peste hotare. 
Ei vor să afle, în special informaţii 
referitoare la actele necesare şi 
adresele secţiilor de votare, pentru 
a putea participa la scrutin. Sînt şi 
oameni care cer să le fie expediate 
platformele electorale ale partidelor. 
Potrivit angajaţilor CEC, unii cetă-
ţeni cer chiar şi sfaturi pentru cine 
să voteze. 

În prezent, numărul apelurilor 
a crescut de 5 ori, în comparaţie cu 
cel de dinaintea referendumului din 
septembrie, cînd zilnic sunau pînă la 
6 oameni. În opinia reprezentanţilor 
Comisiei Electorale Centrale, nu-
mărul mare al apelurilor recepţiona-
te anticipă o prezenţă sporită la urne 
pe 28 noiembrie.

Pentru a afla informaţii despre 
alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010, puteţi forma 
de luni pînă vineri între orele 8.00 şi 
17.00 cu pauză între orele 12.00 şi 
13.00, gratuit, numărul 0 8000 8888 
din orice localitate. Cetăţenii aflaţi 
peste hotarele ţării pot apela la nu-
mărul +373 22 540 488, acesta fiind 
taxat  cu tarif obişnuit. 

CEC desfăşoară seminare 
de instruire pentru 

birourile electorale ale 
secţiilor de votare 

În perioada 5-19 noiembrie 
2010, Comisia Electorală Centra-
lă desfăşoară seminare de instruire 
pentru preşedinţii şi secretarii tutu-
ror birourilor electorale ale secţiilor 
de votare constituite în ţară. 

În cadrul seminarelor de instrui-
re, sînt abordate principalele atribu-
ţii ale birourilor electorale ale secţi-
ilor de votare şi modalităţile optime 
de îndeplinire a acestora. În calitate 
de instructori sînt membrii CEC, 
colaboratorii aparatului Comisiei şi 
ai consiliilor electorale de circum-
scripţie.

Astăzi, 12 septembrie, seminare 
de instruire au loc în raioanele Criu-
leni, Donduşeni, Ialoveni, Şoldă-
neşti, Teleneşti şi Ungheni. În zilele 
ce urmează, CEC  va desfăşura se-
minare în următoarele raioane:

Sîmbătă, 13 noiembrie – Făleşti;
Marţi, 16 noiembrie – Briceni şi 

Străşeni;
Miercuri, 17 noiembrie – Leova 

şi U.T.A. Găgăuzia;
Vineri, 19 noiembrie – Taraclia. 
 
Buletinele de vot vor fi 

protejate de falsificare prin 
cinci straturi de protecţie 

Buletinele de vot pentru scruti-
nul din 28 noiembrie vor avea cinci 
straturi de protecţie, care, la rîndul 
lor, vor conţine anumite cifre şi co-
duri. Iurie Ciocan, secretarul Comi-
siei Electorale Centrale, a declarat 
că, la fel ca şi în cazul scrutinului 
precedent, Serviciul de Informaţii 

şi Securitate va întreprinde măsuri 
pentru a preveni falsificarea buleti-
nelor de vot, care vor avea o culoare 
albastră spre violet datorită hîrtiei 
din care vor fi realizate. Secretarul 
CEC nu a făcut publică, deocam-
dată, informaţia referitoare la nu-
mărul total de buletine ce urmează 
a fi tipărite pentru scrutinul din 28 
noiembrie. Datele respective vor fi 
cunoscute după întocmirea listelor 
de alegători. 

La referendumul din 5 septem-
brie, pe listele electorale au fost in-
cluşi peste două milioane şase sute 
de mii de alegători.

Cei care vor trimite mesaje 
electorale prin SMS riscă o 

amendă de 200 de lei 
Pentru persoanele care vor trans-

mite mesaje electorale prin SMS 
este prevăzută o amendă în mărime 
de 200 de lei. Această sancţiune se 
va aplica în premieră la noi în ţară 
la alegerile parlamentare anticipa-
te din 28 noiembrie. Anunţul a fost 
făcut de secretarul Comisiei Elec-
torale Centrale, Iurie Ciocan. 

Astfel, dacă pe 27 şi 28 noiem-
brie primiţi pe telefonul mobil un 
mesaj electoral, puteţi solicita ope-
ratorului de telefonie mobilă infor-
maţii despre expeditorul SMS-ului 
şi locaţia lui. 

Potrivit Codului electoral, me-
sajele electorale prin SMS echiva-
lează cu publicitatea electorală di-
fuzată prin intermediul mass-media 
şi a Internet-ului.

Rubrică îngrijită de 
Lilia DUMiNiCA

u
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Tribuna viitorilor juriştil

Vladimir PAlAmArciuc, 
student anul iV,  

Facultatea de drept uSm,  
membru al uJm

Obligaţia pecuniară constă 
în prezenţa monedei utiliza-
te ca mijloc de plată. Aceas-
tă categorie de obligaţii este 
una specifică şi, prin urmare, 
generează consecinţe juridice 
specifice.

Există două prevederi le-
gale distincte cu privire la 
determinarea cuantumului 
dobînzii în funcţie de esenţa 
raporturului juridic. Aceste 
prevederi sînt art.585 şi 619.

Art.585 C.civ. RM, întitu-
lat „Rata dobînzii”, prevede 
că „în cazul în care, conform 
legii sau contractului, obliga-
ţia este purtătoare de dobîndă, 
se plăteşte o dobîndă egală cu 
rata de refinanţare a Băncii 
Naţionale a Moldovei dacă le-
gea sau contractul nu prevede 
o altă rată”. Prin rata de refi-
nanţare urmează să înţelegem 
rata de bază a BNM, adică 
acea rată aplicată la principa-
lele operatiuni de politică mo-
netară pe termen scurt.

Dobînda prevăzută de ar-
ticolul 585 C.civ. RM are un 
caracter compensatoriu şi re-
prezintă o remunerare pentru 
folosirea capitalului acordată 
de către creditor debitorului. 
Ea se aplică în toate cazurile 
în care, conform legii sau con-
tractului, obligaţia este purtă-
toare de dobîndă.

Printre situaţiile în care 
legea stipulează că obligaţia 
este purtătoare de dobîndă, 
şi se va aplica rata de refi-
nanţare a Băncii Naţionale a 
Moldovei, putem menţiona, 
de exemplu, contractul de 
mandat reglementat de Codul 
civil, care în art.1044 alin.(2) 
prevede că:  ,,dacă  foloseşte  
pentru  sine  banii pe care tre-
buie să-i remită mandantului 
ori să-i utilizeze  în  favoarea  
acestuia,  mandatarul  va da-
tora dobînzi din  momentul 
cheltuirii banilor”. 

Totodată, reieşind din 
prevederea art.585 C.civ. 
RM, legea sau contractul pot 
prevedea o altă rată a dobîn-
zii. Spre exemplu, art.1224                  
alin.(1) C.civ. RM, referitor la 
contractul de depozit bancar, 
prevede că: ,,banca plăteşte 
deponentului o dobîndă în 
mărimea şi în modul prevăzut 
de contract, iar în cazul în care 
contractul nu prevede mări-
mea dobînzii, ea se determină 
în conformitate cu prevederile 
art.619.” Această trimitere la 
art.619 C.civ. RM nu trebuie 
confundată cu esenţa articolu-
lui respectiv, deoarece, făcîn-
du-se trimitere, se stipulează 

doar modul de determinare a 
cuantumului dobînzii, ceea ce 
deloc nu înseamnă că această 
dobîndă este şi o dobîndă de 
întîrziere, care are un regim ju-
ridic diferit. Prin urmare, pre-
vederea din art.1224   alin.(1) 
presupune doar un instrument 
de tehnică legislativă destinat 
să evite surplusurile textuale 
inutile, făcînd trimitere doar la 
modul de determinare a dob-
înzii. 

Urmează să evidenţiem 
importanţa art.619 C.civ. RM, 
care are un regim juridic spe-
cific, aplicîndu-se doar în si-
tuaţia întîrzierii debitorului în 
executarea obligaţiei pecuni-
are. Astfel, alin.1 al acestui 
articol stipulează că ,,obligaţi-
ilor pecuniare li se aplică dob-
înzi pe perioada întîrzierii…”. 
Prin urmare, pentru a se aplica 
prevederile acestui articol este 
necesar ca debitorul să fie în 
întîrziere (art.617 C.civ. RM). 
Faptul că în alin.(1) şi (2) ale 
art.619 se face trimitere la 
art.585 presupune acelaşi in-
strument de tehnică legislati-
vă, prin intermediul căruia se 
determină doar cuantumul 
dobînzii de întîrziere, dar nu 
şi rata generală a dobînzii la 
obligaţiile purtătoare de do-
bîndă.

Aşadar, urmează să se facă 
distincţie între esenţa dobînzii 
prevăzute la art.585 şi cea de 
la art.619 C.civ. RM. Astfel, 
în timp ce dobînda prevăzută 
de articolul 585 are o natură 
compensatorie şi constituie o 
remunerare pentru folosirea 

capitalului, dobînda prevăzu-
tă de art.619, pe lîngă caracte-
rul compensatoriu, presupune 
şi un caracter de sancţiune şi 
se aplică doar pentru perioada 
în care debitorul se află în în-
tîrziere, adică atunci cînd este 
încălcată executarea în ter-
men a obligaţiei. La aplicarea 
art.585 nu există încălcare sau 
tardivitate în executarea obli-
gaţiei. La fel, se impune de a 
fi remarcat faptul că dobînda 
prevăzută de articolul 585 se 
aplică doar pentru obligaţiile 
care, conform legii sau con-
tractului, sînt purtătoare de 
dobîndă, iar dodînda prevăzu-
tă de art.619 se aplică tuturor 
obligaţiilor pecuniare neexe-
cutate în termen. 

Totodată, nu trebuie să 
punem semn de egalitate între 
obligaţia purtătoare de dobîn-
dă şi obligaţia pecuniară, căci 
obligaţia pecuniară nu este 
absolut necesar să fie şi pur-
tătoare de dobîndă, pe cînd 
obligaţia purtătoare de dob-
îndă întotdeauna va fi o obli-
gaţie pecuniară. Astfel, putem 
concluziona că între aceste 
două categorii există relaţie 
de gen – specie, unde obliga-
ţia pecuniară reprezintă genul, 
iar cea purtătoare de dobîndă 
- specia. Aşadar, spre exem-
plu, obligaţia prevăzută la 
vînzarea drepturilor litigioa-
se în art.802 care prevede că: 
,,cel de la care se reclamă este 
eliberat dacă plăteşte cumpă-
rătorului preţul vînzării, chel-
tuielile de vînzare şi dobînda 
pentru preţ…”, constituie atît 

o obligaţie pecuniară cît şi 
purtătoare de dobîndă. Dar, 
spre exemplu, în contractul 
de împrumut (art.867-874   
C.civ. RM) la fel există obli-
gaţie pecuniară de a restitui 
suma de bani împrumutată, 
dar aceasta nu este purtătoare 
de dobîndă în sensul art.585, 
deoarece contractul de împru-
mut se prezumă a fi cu titlu 
gratuit.

Alin.4 al art.619 C.civ. 
RM stipulează că ,,dobînzile 
de întîrziere nu se aplică la 
dobînzi”. Această prevedere 
trebuie înţeleasă în sensul că 
dobînzile de întîrziere nu se 
aplică nu numai la  dobînzi de 
întîrziere, dar şi la orice alte 
dobînzi contractuale sau le-
gale, inclusiv celor prevăzute 
la art.585 C.civ. RM. Alin.(4) 
art.619 sugerează ideea că nu 
numai dobînzile de întîrziere 
nu se aplică la dobînzi, dar 
că şi orice dobîndă (nu numai 
cea de întîrziere) nu se aplică 
altor dobînzi dacă legea sau 
contractul nu prevede altfel. 
Asftel, putem formula regula 
generală că ,,dobînzile nu se 
aplică la dobînzi dacă legea 
sau contractul nu prevede al-
tfel”. În această ordine de idei, 
propunem modificarea alin.
(4) al art.619 C.civ. RM, şi 
anume excluderea sintagmei 
„de întîrziere”. Ca rezultat, 
alin.(4) al art.619 se propune 
în următoarea redacţie ,,dob-
înzile nu se aplică la dobînzi 
dacă legea sau contractul nu 
prevede altfel”.

Totodată, trebuie să sub-

Efectele juridice ale obligaţiilor pecuniare

„Convenţia Naţională pentru Integrarea 
Europeană” – un proiect care îşi propune să 
susţină şi să dea impuls procesului de adop-
tare a legislaţiei europene în Republica Mol-
dova a fost lansat, marţi, 9 noiembrie 2010, 
la Chişinău. Iniţiativa este bazată pe un 
parteneriat între experţii guvernamentali şi 
neguvernamentali din Moldova şi Slovacia. 
Astfel, proiectul este implementat de Insti-
tutul pentru Dezvoltare şi  Iniţiative Sociale 
„Viitorul”, Asociaţia pentru Politică Externă 
şi Centrul Analitic Independent Expert-Grup, 
cu susţinerea financiară a Ministerului Afa-
cerilor Externe al Slovaciei.

Scopul iniţiativei este de a stimula dezba-
teri ample şi de a formula recomandări pentru 
structurile  guvernamentale cu participarea 
societăţii civile în vederea adoptării şi imple-
mentării acquis-ului comunitar în Republica 
Moldova. Proiectul, cu o valoare de 85 000 
de euro, are o durată de un an şi va finaliza pe 
30 septembrie 2011. De asemenea, urmează a 
fi lansat şi site-ul oficial al Convenţiei Naţio-
nale pentru Integrarea Europeană.

„Convenţia Naţională pentru 
integrarea Europeană va 

servi drept punte de legătură şi de 
comunicare între experţi 

şi decidenţi”
Preşedintele Comisiei parlamentare pen-

tru politică externă şi integrare europeană, 
Igor Corman, a menţionat că este o onoare să 
participe la lansarea acestui proiect important, 
fiindcă el reprezintă o contribuţie concretă în 
realizarea scopului guvernării actuale de inte-
grare plenară în Uniunea Europeană. „Vreau 
să aduc mulţumiri Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Slovace, care finanţează 
această iniţiativă. Sînt sigur că Convenţia Na-
ţională pentru Integrarea Europeană va servi 
drept punte de legătură şi de comunicare între 
experţi şi decidenţi. Prin dezbaterile ample şi 
recomandările pe care le vor face, ne vor ajuta 
să apropiem mai mult Moldova de Uniunea 
Europeană”, a menţionat I. Corman. 

„Această iniţiativă va fi una de 
succes, în sensul apropierii RM 

de UE”
Omologul său, preşedintele Comitetului 

pentru afaceri europene din Slovacia, Ivan Šte-
fanec, a subliniat că este şi dînsul onorat să fie 
prezent la inaugurarea unui proiect care şi-a de-
monstrat deja utilitatea în ţara sa. „Sînt sigur că 
această iniţiativă va fi una de succes, în sensul 
apropierii Republicii Moldova de Uniunea Eu-
ropeană. Or, asta presupune stabilitate şi pros-
peritate. Sînt încrezător în istoria de succes a 
Moldovei, totul este posibil şi depinde atît de 
voinţa politică, cît şi de susţinerea de către cetă-
ţeni a ideii de integrare. Drumul parcurs de voi 
toţi, are toate şansele să fie unul de succes”, a 
subliniat I. Štefanec.

„Experienţa Slovaciei este 
utilă Moldovei”

„Este o plăcere să fiu prezent la inaugura-
rea acestui proiect ambiţios, susţinut generos 
de partea slovacă, care îşi propune să faciliteze 
integrarea europeană a Republicii Moldova şi 
să consolideze eforturile autorităţilor şi soci-
etăţii civile. Experienţa de succes a Slovaciei 
în acest sens, este utilă Moldovei şi apreciem 
bunăvoinţa de a o împărtăşi, ceea ce demon-
strează solidaritatea Republicii Slovace”, a de-
clarat viceministrul Afacerilor Externe şi Inte-
grării Europene al Republicii Moldova, Natalia 
Gherman, în alocuţiunea sa de salut.

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii 
Slovace, Mikuláš Dzurinda a accentuat: „simt 
voinţa politică şi motivaţia de apropiere a Re-
publicii Moldova de Uniunea Europeană. Iată 
de ce sîntem gata să vă ajutăm cu ce putem. 
Convenţia Naţională pentru Integrarea Euro-
peană reprezintă o platformă de comunicare, 
bazată pe dezbateri constructive. Sînt sigur că 
va fi de ajutor. E nevoie de angajament şi co-
municare între experţi şi decidenţi”.

În cadrul proiectului „Convenţia Naţională 
pentru Integrarea Europeană” vor fi constitui-
te şi mobilizate trei grupuri tematice de lucru. 
Este vorba de grupul de lucru pe vize, frontiere 

şi Transnistria; grupul de lucru pe agricultură 
şi dezvoltare regională; grupul de lucru pe co-
merţ, servicii, concurenţă. Grupurile de lucru 
se vor întruni în cîte patru mese rotunde, care 
se vor desfăşura atît în Chişinău, cît şi în alte 
localităţi. Participanţii la mesele rotunde se vor 
axa pe problemele presante ce ţin de adopta-
rea şi implementarea acquis-ului comunitar, 
negocierea şi semnarea Acordului de Asociere 
şi a Acordului de Liber Schimb, introducerea 
regimului liberalizat de vize. Ca rezultat, vor fi 
elaborate recomandări, care vor fi propuse mi-
nisterelor de resort. Recomandările vor fi com-
pilate într-o publicaţie, care va fi prezentată pu-
blic la conferinţa finală din septembrie 2011.

Preşedinţia Convenţiei Naţionale pentru 
Integrarea Europeană este asigurată de Natalia 
Gherman, viceministru al Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene, negociator-şef al delegaţi-
ei RM al Acordului de Asociere RM-UE. Acti-
vitatea celor trei grupuri de lucru va fi prezidată 
de doi co-preşedinţi, reprezentînd societatea 
civilă şi, respectiv, structurile guvernamentale. 
Co-preşedinţii vor fi selectaţi în mod democra-
tic de către experţii implicaţi în proiect. Înscri-
erea la mesele rotunde a experţilor autohtoni se 
va face în mod transparent, în urma publicării 
unor apeluri deschise. Deciziile în grupurile de 
lucru vor fi luate prin vot.

Proiectul ,,Slovacia şi viitorul 
european al Moldovei”  – un 
exemplu de susţinere a AiE 

de către UE
Lansarea proiectului ,,Slovacia şi viitorul 

european al Moldovei” constituie un exem-
plu elocvent al susţinerii de către statele UE a 
eforturilor Alianţei pentru Integrare Europeană 
în direcţia construcţiei unui stat democratic şi 
de drept. Declaraţia a fost făcută de preşedin-
tele interimar al Republicii Moldova, Mihai 
Ghimpu, preşedintele Parlamentului, în cadrul 
întrevederii cu ministrul Afacerilor Externe al 
Slovaciei, Mikuláš Dzurinda. Potrivit şefului 
statului, lansarea proiectului respectiv, aderarea 
Slovaciei la Centrul comun de vize, deschide-
rea în 2011 a misiunii diplomatice la Chişinău, 

precum şi alte proiecte comune, lansate şi rea-
lizate de cele două state, constituie un exemplu 
real al dezvoltării relaţiilor bilaterale în ultima 
perioadă de timp. În cadrul întrevederii, Mihai 
Ghimpu a adus mulţumiri Guvernului slovac 
pentru susţinerea financiară acordată Republi-
cii Moldova, atît pentru finanţarea unui şir de 
proiecte de asistenţă în cadrul Acordului cu 
privire la cooperarea pentru dezvoltare, cît şi 
pentru suportul acordat autorităţilor moldave 
întru depăşirea consecinţelor inundaţiilor din 
vara anului curent. Preşedintele Mihai Ghimpu 
a apreciat înalt şi susţinerea acordată Republicii 
Moldova de către Slovacia în procesul de inte-
grare europeană a ţării noastre, menţionînd că 
prin aceasta autorităţile de la Bratislava contri-
buie la realizarea unuia din principalele obiec-
tive ale alianţei – integrarea europeană a Re-
publicii Moldova. „Calificăm dialogul politic 
moldo-comunitar drept foarte pozitiv, care ne-a 
permis pe parcursul anului curent să lansăm un 
şir de acţiuni comune importante – negocierile 
pe marginea Acordului de Asociere, dialogul 
privind drepturile omului şi dialogul referitor la 
vize. Sperăm că, în curînd, vom putea trece la 
etapa operaţională a dialogului – elaborarea şi 
implementarea Planului de Acţiuni”, a menţio-
nat şeful statului. 

 La rîndul său, Mikuláš Dzurinda a apreciat 
înalt eforturile depuse de conducerea Republicii 
Moldova în direcţia modernizării ţării, precum 
şi în direcţia integrării în Uniunea Europeană, 
menţionînd că Slovacia este dispusă să acorde 
tot sprijinul republicii noastre în implementarea 
obiectivelor trasate. „Sînt convins de succesul 
Republicii Moldova în procesul de integrare 
europeană, deoarece vedem că actuala guver-
nare are un program clar în direcţia respectivă”, 
a menţionat Mikuláš Dzurinda. 

Oficialul de la Bratislava a mai specificat că 
Slovacia este dispusă şi în continuare să vină în 
Republica Moldova cu proiecte investiţionale 
reciproc avantajoase, care vor permite impul-
sionarea relaţiilor economice dintre cele două 
state.

S. C.

Parteneriat moldo-slovac pentru impulsionarea adoptării acquis-ului comunitar

liniem că existenţa unor dob-
înzi contractuale sau legale nu 
înlătură posibilitatea aplicării 
dobînzii de întîrziere asupra 
sumei datorate (capitalul). În 
acest sens, propunem urmă-
torul exemplu: A.V. a dat lui 
B.R. cu titlu de împrumut 1000 
de lei. La data de 07.04.2009 
B.R. urma să-i întoarcă lui 
A.V. atît suma de 1000 de lei 
cît şi o dobîndă de 10% din 
valoarea sumei. La data sca-
denţei B.R. nu a întors nici 
valoarea împrumutului, şi nici 
dobînda. Aşadar, B.R. fiind în 
întîrziere, A.V. are dreptul de 
a solicita dobînda de întîrzie-
re prevăzută de art.619 C.civ. 
RM asupra sumei de 1000 
de lei. Din momentul în care 
B.R. este în întîrziere, dobîn-
da de 10% prevăzută de părţi 
în contract nu se răsfrînge 
asupra perioadei de întîrziere, 
ci se va aplica dobînda de în-
tîrziere prevăzută de art.619. 
Această dobîndă de întîrzie-
re urmează să se aplice doar 
sumei împrumutate (1000 de 
lei), dar nu şi sumei datorate 
(1000 de lei + 10%). Prin ur-
mare, A.V. adresîndu-se în ju-
decată are dreptul să pretindă 
1000 de lei + 10%, precum şi 
dobînda de întîrziere asupra 
sumei împrumutate, calculată 
conform art.619 C.civ. RM. 

Această concluzie reiese 
din prevederea alin.(4) art.619 
conform căreia dobînzile de 
întîrziere nu se aplică la do-
bînzi, precum şi din natura 
juridică diferită a dobînzii de 
întîrziere şi a altor dobînzi.
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Program de promovare 
a reîntoarcerii absolvenţilor 
moldoveni din străinătate

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, misiunea în Repu-
blica Moldova (OIM), în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi 
Sportului, Ministerul Educaţiei şi Agenţia pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă anunţă demararea unui program-pilot de promovare şi de 
susţinere a revenirii temporare sau permanente în Moldova, a 30 de 
tineri moldoveni absolvenţi ai instituţiilor din străinătate, pentru a 
se angaja în instituţiile private/publice din ţara noastră în vederea 
schimbului de experienţă şi implementării abilităţilor căpătate peste 
hotare.

Acest program-pilot este realizat în cadrul proiectului: „Susţine-
rea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Partene-
riatului pentru Mobilitate UE-Moldova”, finanţat de UE, IEVP şi im-
plementat de OIM în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova.

Concursul este destinat pentru tinerii moldoveni cu studii în stră-
inătate, care doresc să revină temporar sau pentru totdeauna în Mol-
dova în vederea angajării în instituţiile private sau publice din ţară. 
OIM va oferi suport pentru identificarea angajatorilor, asistenţă lo-
gistică şi administrativă, va acorda beneficiarilor susţinere financiară 
pentru acoperirea cheltuielilor de transport, precum şi indemnizaţii 
lunare pe o perioadă de pînă la şase luni.

Obiectivul proiectului este de a aborda fenomenul exodului de 
creiere prin promovarea transferului de idei noi şi de abilităţi în pro-
cesul migraţiei tinerilor şi al mobilităţii educaţionale.

Candidaţii interesaţi urmează să completeze explicit formularul 
de aplicare şi să-l expedieze, împreună cu un CV recent, la adresa 
electronică violarucemartan@yahoo.com pînă la data de 31 martie 
2011.

Formularul de aplicare poate fi găsit pe site-ul web: www.iom.md.

La capitolul îngrijorările populaţiei, pe primul loc se 
situează creşterea preţurilor. Cel puţin aşa stau lucrurile 
în Republica Moldova, potrivit unui sondaj realizat re-
cent de  Centrul de investigaţii Sociologice şi Marketing, 
CBS-AXA.  

Creşterea preţurilor – pe primul loc în topul îngrijorărilor moldovenilor

Creşterea preţurilor

Viitorul copiilor

Pierderea locului de muncă

Boala

instaurarea unei dictaturi

Că ţara şi-ar putea pierde independenţa

Un război în zonă

Pensii şi salarii mici

Altele

NS/ NR

Care sînt lucrurile ce vă îngrijorează cel mai mult în prezent?
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Conform rezultatelor sondaju-
lui, 86 % dintre  respondenţi s-au 
arătat alarmaţi de  majorarea tarife-
lor la servicii comunale, precum şi 
de scumpirea produselor de primă 
necesitate, în special a produselor 
alimentare. Pe următoarea poziţie 
în ceea ce priveşte îngrijorările ce-

din cei chestionaţi au spus că nu au 
un loc de muncă. 

Boala, instaurarea unei dictaturi 
şi faptul că ţara şi-ar putea pierde 
independenţa de asemenea îi preo-
cupă pe moldoveni, dar într-o mă-
sură mai mică. 

Lipsa unui preşedinte al statului 
cu funcţii depline s-a dovedit a fi o 
problemă pentru doar 3% dintre cei 
chestionaţi. 

În acelaşi timp, peste 60 la sută 
din intervievaţi consideră că direcţia 
de evoluţie a lucrurilor în Republica 
Moldova este una greşită şi doar 23 
la sută o apreciază drept una bună. 
Chiar şi aşa, un sfert din populaţie 
crede că va trăi ceva mai bine peste 
un an, şi doar puţin peste 10 la sută 
consideră că va trăi ceva mai prost. 
Potrivit sondajului, la acest capitol 
mai optimişti sînt oamenii din me-
diul urban.

Raportul conţine informaţii re-
feritoare la actualitatea socială şi 
politică din Republica Moldova. 
Sondajul a fost realizat în perioada 
22-30 octombrie 2010, pe un eşan-
tion de 1528 persoane reprezentînd 
populaţia Republicii Moldova în 
vîrstă de peste 18 ani, din circa 88 
de localităţi rurale şi urbane. Marja 
de eroare constituie ± 2,5%.

 Lilia DUMiNiCA

„Violenţa în familie: o 
problemă privată sau un 
flagel social?”. Acesta este 
genericul conferinţei or-
ganizate, recent, de Cen-
trul internaţional pentru 
Protecţia şi Promovarea 
Drepturilor Femeii „La 
Strada”. 
Profilul victimelor violenţei în 

familie, factorii care o generează, 
potenţialii asistenţi, tipurile de asis-
tenţă şi gradul de pregătire al  socie-
tăţii pentru a oferi ajutor victimelor 
– acestea dar şi alte aspecte ale pro-
blemei vizate au fost puse în discu-
ţie de către specialiştii în domeniul 
prevenirii şi combaterii violenţei în 
familie şi jurnaliştii prezenţi la eve-
niment.

Cu ocazia împlinirii unui an de 
activitate a Telefonului de Încrede-
re pentru femei (TÎ) 0 800 8 8008, 
Centrul „La Strada”, a prezentat şi 
un raport de totalizare a apeluri-
lor primite de operatorii instituţiei. 
Lansat la 2 noiembrie 2009, acest 
serviciu oferă consiliere psihologi-
că primară persoanelor care se con-
fruntă cu violenţa în familie, sfaturi 
şi recomandări cu referire la faptul 
cum să recunoşti primele semne ale 
violenţei şi cum să-ţi edifici o rela-
ţie non-violenţă, informaţii despre 
prevederile Legii cu privire la pre-
venirea şi combaterea violenţei în 
familie şi serviciile specializate în 
acest sens. 

Conform datelor prezentate în 
raport, pe parcursul unui an, la TÎ 
au parvenit peste 1000 de apeluri. 
Analiza acestora scoate în evidenţă 
cîteva categorii de apelanţi: victime, 
membri ai comunităţii, grupuri pro-
fesionale şi chiar agresori. „Majo-
ritatea victimelor sînt femei supuse 
diverselor abuzuri din partea soţilor 
sau foştilor soţi, concubinilor, pre-
cum şi din partea mai multor mem-
bri ai familiei”, a precizat Daniela 
Misail-Nichitin, vicepreşedintele 
Centrului Internaţional „La Strada”. 
Aproape jumătate din apeluri parvin 
de la victime ce provin din pături 
social vulnerabile. Lipsa banilor, a 

Violenţa în familie – un fenomen persistent în Moldova
suportului din partea rudelor (părinţi 
alcoolici, abuzatori), a unui cămin 
dar şi a atitudinii adecvate din partea 
autorităţilor le constrînge pe femei 
să accepte rolul de victimă. Unele 
recunosc că îşi varsă amarul asupra 
copiilor ca răspuns la violenţa soţu-
lui. În alte 40 la sută din apeluri, vic-

timele indică o stare materială satis-
făcătoare, avînd surse ce provin din 
salarii, bani cîştigaţi la muncă peste 
hotare, ajutorul rudelor, ceea ce le 
asigură un trai decent, dar numai în 
cazul cumulării veniturilor ambilor 
soţi. Ceea ce-i mai ţine pe soţi îm-
preună este averea comună (casa, 
maşina, cota de pămînt etc.), ruşinea 
de „gura lumii”, existenţa copiilor 
care trebuie întreţinuţi. Alte 15 la 
sută din apeluri parvin de la bene-
ficiarele Telefonului de Încredere cu 
o stare financiară foarte bună (exclu-
siv femei).  „ Acest fapt denotă că şi 
în asemenea familii există violenţă 
între soţi, doar că formele de mani-
festare şi perceperea fenomenului 
sînt diferite. Aici violenţa poartă 
masca bunului nume, a unui serviciu 
satisfăcător, a cercului de relaţii”, a 
precizat Daniela Misail-Nichitin. 

În raport se mai constată că există 
o corelaţie între vîrsta solicitanţilor 
TÎ şi problemele lor. Astfel, numărul 
de apeluri de la minori (pînă la 17 

ani inclusiv) este relativ mic. Aceş-
tia sesizează cazuri de abuz faţă de 
mamă, fraţi/surori sau atunci cînd ei 
înşişi devin victime ale violenţei pă-
rinţilor alcoolici. Fetele minore care 
au apelat la serviciul Telefonului 
de Încredere se informează despre 
primele semne de manifestare a vi-

olenţei partenerului şi despre riscul 
privind repetarea lor. Şi beneficiarii 
TÎ cu vîrsta între 18-26 de ani sună 
pentru a-şi ajuta mama sau chiar o 
rudă (femei şi bărbaţi), dar şi pentru 
a-şi soluţiona propriile probleme fa-
miliale. Această categorie este con-
stituită preponderent din femei. Cele 
căsătorite conştientizează problema, 
dar nu sînt încă pregătite să purcea-
dă la schimbări în viaţa de familie 
sau sînt influenţate de mediul înco-
jurător şi fac tot posibilul pentru a 
îndeplini dorinţele soţului şi a evita 
violenţa. Însă, pentru o bună parte 
din beneficiarele cu vîrsta cuprinsă 
între 27-35 de ani, violenţa în fa-
milie a devenit deja un stil de via-
ţă. Sînt şi persoane care încearcă să 
rupă cercul violenţei prin implicarea 
diverselor resurse. Acestea reprezin-
tă segmentul social cel mai decis să 
schimbe starea de lucruri. De rînd 
cu consilierea psihologică, ele soli-
cită în special asistenţă juridică. 

Potrivit raportului, cele mai mul-

te apeluri au fost înregistrate de la 
persoane cu vîrsta între 36-40 de 
ani. Categoria este constituită din 
femei-victime ale violenţei în fami-
lie, bărbaţi care solicită ajutor pen-
tru rude şi grupuri profesionale. Din 
segmentul de vîrstă 41-50 de ani, o 
pătrime sînt cei care solicită inter-
venţie în cazurile de violenţă pentru 
rude, vecini, prieteni, restul fiind 
axaţi pe propria relaţie. Copiii fiind 
deja mari, plecaţi de acasă la studii, 
atenţia se concentrează asupra re-
laţiei soţ-soţie. Aceştia constată, nu 
de rare ori, că au greşit atunci cînd 
au decis să păstreze relaţia numai 
de dragul copiilor. În sfîrşit, vîrsta 
de la 51 şi peste 60 de ani cuprin-
de beneficiarii preocupaţi de soarta 
propriilor copii cu probleme în re-
laţiile de familie. De cealaltă parte, 
persoanele care şi la această vîrstă 
suferă de pe urma violenţei recunosc 
că nu vor schimba nimic în viaţa lor, 
nu vor apela după ajutor din cauza 
statutului social, nu vor să afecteze 
viaţa copiilor cu o poziţie în socie-
tate şi îşi doresc doar să fie ascultate 
de cineva care nu le judecă. 

Analiza apelurilor din perspec-
tiva asistenţei solicitate arată că 
cele mai multe femei, victime ale 
violenţei în familie, au nevoie de 
asistenţă psihologică. Într-un număr 
mare de apeluri se solicită asisten-
ţă juridică primară, ce ţine de pro-
cedura de divorţ, partajarea averii, 
dreptul asupra copiilor, informaţii 
privind Ordonanţa de protecţie. Ast-
fel, în 161 de cazuri, beneficiarele 
s-au confruntat cu dificultăţi atunci 
cînd s-au adresat organelor de drept. 
Din acestea, în 93 de cazuri erau 
nemulţumite de faptul că interven-
ţia poliţiei s-a redus la o mustrare 
sau amendă aplicată agresorului (pe 
care tot ele au fost nevoite să o achi-
te), în 38 de cazuri au renunţat să se 
adreseze organelor de drept fiindcă 
nu au încredere în sistemul justiţiei, 
iar în alte 45 – pentru că le-a fost 
frică ca situaţia să nu se agraveze şi 
mai mult. 

Experţii au constatat şi alte pro-
bleme la acest capitol. „Sînt foarte 
dese cazurile cînd în instanţele ju-

decătoreşti sînt depuse cereri de 
solicitare a emiterii Ordonanţei de 
protecţie, iar victimele se confruntă 
fie cu refuzul instanţei de a elibera 
ordonanţa, indiferent de probele ce 
atestă riscul pentru viaţa şi sănăta-
tea victimei, fie cu neexecutarea de 
către agresor a ordonanţei emise de 
instanţă”, a explicat Doina Ioana  
Străisteanu, jurist „Promolex”, care 
prestează servicii juridice benefi-
ciarilor Telefonului de Încredere. 
„Deseori, victimele sînt nevoite să 
înfrunte o atitudine ostilă a instanţei, 
care adesea desconsideră credibili-
tatea celor relatate şi minimalizează 
nejustificat riscul la care este supusă 
femeia şi copiii din partea agresoru-
lui. În alte cazuri, agresorul nu exe-
cută benevol Ordonanţa de protecţie 
odată emisă, iar poliţia preferă să se 
limiteze la înştiinţarea agresorului 
despre emiterea ordonanţei”, a mai 
punctat juristul. 

În concluziile analizei se arată 
ca în Republica Moldova violenţa 
are un pronunţat caracter gender şi 
că există chiar o cultură a violenţei 
gender, care denaturează percepţia 
generaţiilor viitoare despre familie 
– modelul abuziv este transmis din 
familie în familie, dintr-o generaţie 
în alta. Specialiştii menţionează că 
mulţi dintre subiecţii violenţei, fi-
ind educaţi în familii în care acest 
fenomen era ceva obişnuit, nici nu 
conştientizează că există şi un alt 
mod de comportament sau alte mo-
dalităţi de rezolvare a conflictelor. 
„Serviciile pentru subiecţii violenţei 
în familie trebuie să devină mult mai 
active, flexibile şi, la necesitate, mo-
bile, iar instituirea unor servicii spe-
cializate pentru agresori este deja un 
imperativ de actualitate”, au reiterat 
reprezentanţii Centrului Internaţio-
nal „La Strada” .

Raportul încurajează consolida-
rea capacităţii grupurilor profesio-
nale şi eficientizarea lucrului ser-
viciilor responsabile din domeniul 
prevenirii şi combaterii violenţei în 
familie şi educarea tinerelor genera-
ţii în spiritul unui mod de viaţă non-
violent. 

Lilia DUMiNiCA

tăţenilor se situează viitorul copii-
lor, cu un indice de 60 %. 

Mai mult de jumătate dintre cei 
intervievaţi au spus că se tem de 
pierderea unui loc de muncă. Tot-
odată, şomajul este şi principala 
problemă cu care se confruntă mol-
dovenii în acest moment. 44 la sută 
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

În timpul de faţă activează mai multe instituţii 
de învăţămînt private care nu respectă standarde de 
învăţămînt general cunoscute. Toate instituţiile de 
învăţămînt activează în bază de licenţă. Vreau să 
ştiu dacă poate fi retrasă licenţa pentru nerespecta-
rea regulilor stabilite în învăţămînt de una sau altă 
instituţie. 

Vasile Gîlcă,
mun. Chişinău

 la solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

Conform art.37 din Legea 
învăţămîntului, licenţele pen-
tru activitatea instituţiilor de 
învăţămînt private se acordă 
şi se retrag de către Camera de 
Licenţiere în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.  Teme-
iuri suplimentare de retragere 
a licenţei pentru activitatea 
instituţiei de învăţămînt privat 
constituie:

a) desfăşurarea de activi-
tăţi neprevăzute în licenţă;

b) nerespectarea standar-
delor educaţionale pe niveluri 
şi trepte de învăţămînt, pe pro-
filuri şi specialităţi;

c) neacreditarea instituţiei 
de învăţămînt de către organul 
abilitat;

d) angajarea personalului 
didactic şi de conducere care 
nu corespunde condiţiilor de 
studii şi de vechime în muncă;

e) nerespectarea cotei mi-
nime de cadre didactice anga-
jate cu norma de bază în insti-
tuţia de învăţămînt;

f) încălcarea gravă a drep-
turilor cadrelor didactice, ele-
vilor şi studenţilor;

g) difuzarea de informaţii 
false cu privire la instruire;

h) absenţa spaţiilor adec-
vate şi dotărilor necesare pen-
tru desfăşurarea procesului de 
instruire şi educaţie;

i) nerespectarea ordinelor 
şi dispoziţiilor Ministerulului 
Educaţiei.  

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:

(noiembrie 2010,  nr. 42(349)

&

Regulamentul privind 
modalitatea plasării publici-
tăţii electorale pe panourile 
publicitare în perioada elec-
torală, aprobat prin Hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale 
nr. 3338 din 16 iulie 2010 
,referindu-se la amplasarea 
publicităţii electorale pe pa-
nourile publicitare electorale 
proprietate publică, prevede 
că autorităţile administraţiei 
publice locale sînt obligate 
ca, în termen de 3 zile de la 

data începerii perioadei elec-
torale, să stabilească şi să 
garanteze un minim de locuri 
speciale de afişaj electoral. 
Acestea trebuie sa asigure ca 
locurile speciale de afişaj să 
fie situate în locuri publice 
frecventate de cetăţeni, fără 
deranjarea circulaţiei pe dru-
murile publice şi a celorlalte 
activităţi din localităţile re-
spective. În prealabil, auto-
rităţile administraţiei publice 
locale sînt obligate să asigu-
re înlăturarea oricăror afişe, 
înscrisuri şi însemne rămase 
de la campaniile electorale 
precedente. Panourile de afi-
şaj electoral se amplasează 
uniform pe întreg teritoriul 
localităţii. Suprafaţa mini-

Modalitatea plasării publicităţii electorale 
pe panourile publicitare în perioada electorală

mă acordată unui concurent 
electoral/participant la scru-
tin pe un panou publicitar 
proprietate publică este de 
1m². În cazul în care acorda-
rea suprafeţei minime de 1 
m2 va fi imposibilă pe un sin-
gur panou publicitar, această 
suprafaţă se va diviza în mod 
egal pe mai multe panouri.                           

 Cît priveşte amplasarea 
publicităţii electorale pe pa-
nourile publicitare private 
amplasate pe domeniul public 

şi privat, Regulamentul CEC 
prevede că  fiecare agenţie 
de publicitate poate oferi 
concurenţilor electorali/par-
ticipanţilor la scrutin spaţiu 
pentru publicitate electorală 
pe panourile publicitare pri-
vate, amplasate pe domeniul 
public, în condiţii egale, dar 
care să nu depăşească 10% 
din spaţiul disponibil pentru 
fiecare concurent electoral/
participant la scrutin din mo-
mentul începerii perioadei 
electorale. Plata percepută 
de agenţiile de publicitate 
pentru plasarea publicităţii 
electorale nu poate depăşi 
plata încasată în mod obişnu-
it pentru publicitatea comer-
cială. Dreptul de amplasare a 

publicităţii electorale contra 
plată se acordă concurenţi-
lor electorali/participanţi-
lor la scrutin umai în baza 
achitării prealabile a plăţii 
prevăzute în acordul încheiat 
de agentul de publicitate cu 
concurentul electoral/partici-
pantul la scrutin.  La cererea 
Comisiei Electorale Centra-
le, agenţiile de publicitate 
antrenate în amplasarea pu-
blicităţii electorale sînt obli-
gate, în termen de 48 de ore, 

să ofere informaţii complete 
cu privire la contractele în-
cheiate cu concurenţii elec-
torali/participanţii la scrutin, 
sumele achitate de aceştia şi 
repartizarea spaţiilor de pu-
blicitate. Afişajul electoral 
pe domeniul privat este per-
mis numai cu acordul pro-
prietarilor, administratorilor 
sau, după caz, al posesorilor. 
Plasarea afişajului electoral 
pe partea exterioară a unită-
ţii de transport se efectuează 
după o coordonare prealabilă 
cu subdiviziunile teritoriale 
ale Direcţiei poliţiei rutie-
re a Ministerului Afacerilor 
Interne, care vor soluţiona 
cererile în termen de 48 de 
ore de la prezentare. Pornind 

de la faptul că răspunderea 
pentru conţinutul materiale-
lor electorale publicitare o 
poartă concurentul electo-
ral/participantul la scrutin, 
subdiviziunile teritoriale ale 
Direcţiei poliţiei rutiere nu 
vor solicita avizele altor in-
stituţii, decît cele prevăzute 
în Regulamentul circulaţiei 
rutiere.

Conform prevederilor 
aceluiaşi regulament  se in-
terzice amplasarea afişelor 
electorale în alte locuri decît 
cele menţionate. La fel, se 
interzice amplasarea afişelor 
electorale:

- în transportul public de 
călători proprietate publică;

- pe monumente, clădiri, 
obiecte şi încăperi, care au o 
valoare istorică, culturală sau 
arhitecturală, indiferent de 
forma de proprietate;

- în încăperile în care sînt 
amplasate consiliile şi birou-
rile electorale şi la o distanţă 
de 50 de metri de la acestea;

- pe garduri, îngrădiri, st-
îlpi şi alte tipuri de construc-
ţii, precum şi pe  dispozitive, 
utilaje, indiferent de forma 
de proprietate.

Organizaţiile negu-
vernamentale, în perioada 
electorală, care sînt impli-
cate în educaţia civică, pot 
plasa spoturi publicitare de 
educaţie civică pe panouri 
publicitare, cu informarea 
prealabilă a Comisiei Elec-
torale Centrale. Organele de 
menţinere a ordinii publi-
ce sînt obligate să asigure 
integritatea panourilor şi a 
afişelor electorale, plasate 
în mod legal. Amplasarea în 
locuri neautorizate, precum 
şi distrugerea sau deteriora-
rea prin orice mod a afişelor 
electorale, amplasate în lo-
curi autorizate, atrage după 
sine răspunderea conform 
legislaţiei în vigoare.  Res-
ponsabilă de înlăturarea afi-
şajului electoral neautorizat 
este administraţia publică 
locală, care are dreptul să re-
cupereze în ordine de regres 
cheltuielile respective din 
contul persoanei vinovate.

ANUNŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la Procuratură şi Regulamentul 

privind modul de promovare în serviciu a procurorilor, Consiliul Superior al Procuro-
rilor comunică că, la şedinţa din 28.10.2010, a fost anunţat concursul pentru suplinirea 
funcţiilor vacante de: adjunct al procurorului Procuraturii de nivelul Curţii de Apel Bălţi 
(Hotărîrea CSP nr.2-3d-404/10); procuror  militar al Procuraturii militare Bălţi;  procu-
ror militar în Procuratura militară Bălţi şi procuror militar în Procuratura militară Cahul 
(Hotărîrea CSP nr.2-3d-405/10); procuror, şef-adjunct al Secţiei judiciar-penală; procuror, 
şef-adjunct al Secţiei judiciar-civilă şi contencios administrativ; procuror în Secţia analiză 
şi implementări CEDO (Hotărîrea CSP nr.2-3d-406/10); procuror al raionului Făleşti şi 
procuror, adjunct al procurorului raionului Cahul (Hotărîrea CSP nr.2-3d-408/10); procu-
ror şef şi procuror şef-adjunct al Secţiei conducere a urmăririi penale în CCCEC; procuror 
şef şi procuror şef-adjunct al Secţiei prevenirea şi combaterea corupţiei şi spălării banilor 
(Hotărîrea CSP nr.2-3d-409/10).

Cererile de participare la concurs se depun la secretariatul Consiliului Superior al 
Procurorilor (mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 26, tel.: 22-80-64, 
22-14-44) pînă la 29 noiembrie 2010.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64, e-mail: i.virlan@procuratura.md.

Anunţ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la Procuratură şi Re-

gulamentul privind modul de promovare în serviciu a procurorilor, Consiliul 
Superior al Procurorilor comunică că, la şedinţa din 08.11.2010, a fost anun-
ţat concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de: procuror în Procuratura 
raionului Taraclia, procuror în Procuratura raionului Basarabeasca, procuror 
în Procuratura raionului Leova, procuror în Procuratura raionului Şoldăneşti, 
procuror în Procuratura raionului Vulcăneşti, adjunct al procurorului raionului 
Ştefan Vodă (Hotărîrea CSP nr.2-3d-426/10) precum şi procuror în Procuratura 
Anticorupţie, procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, procuror în Procuratura 
raionului Criuleni, procuror în Procuratura raionului Cimişlia (Hotărîrea CSP 
nr.2-3d-429/10).

Cererile de participare la concurs se depun la secretariatul Consiliului Supe-
rior al Procurorilor (mun.Chişinău, str.Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni, nr.26, 
tel:22-80-64, 22-14-44) pînă la 09 decembrie 2010.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64, e-mail: i.virlan@procuratura.md.
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Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea intervenientu-
lui accesoriu Cuprienco Irina, dom. în Chişinău, str. Pădurii nr. 
17/4, pentru data de 3 decembrie 2010, ora 12.00 la şedinţa de 
judecată (str. Teilor nr. 4, sala 12) unde se va examina în ordi-
ne de contencios administrativ cauza civilă cu nr. 3-893/2010, 
la cererea depusă de Jenenco Ghenadie, SA „Covis” către Pri-
măria mun. Chişănău, Consiliul mun. Chişinău şi intervenienţii 
accesorii Luchianov Valerii, SRL „Altavira”, Veveriţa Eugeniu,     
Cuprienco Irina privind anularea actelor administrative.

Judecător  Nina Traciuc
www

Curtea de Apel Economică solicită prezentarea reprezentan-
tului SRL „Raxetta-Moldova”, mun. Chişinău, pentru data de 15 
decembrie 2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 106) în legătură cu examinarea cererii de 
apel în cauza civiă intentată de BC „Giunea” SA.

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

Judecător Eugeniu Clim
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Aspect AN”, Chişinău, 
pentru data de 19 noiembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile intentată de SRL „Azgoprad” privind 
încasarea a 919,33 lei.

Judecător  i. gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a cet. Arapu Alexei, Chişinău, pentru data de 2 
decembrie 2010, ora 11.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît la examinarea cauzei 
civile intentată de SRL „Protecţia Plantelor” privind încasarea 
a 8425 lei.

Judecător  i. gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SRL „Magic Integral”, pentru data de 1de-
cembrie 2010, ora 14.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 221) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SA „Supraten” privind încasarea datoriei.

Judecător  Aurica Us
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a cet. Zagareanu Ana cu domiciliul în Chişinău, 
str. Sarmisegetusa nr. 94/1, apt. 2, pentru data de 6 decembrie 
2010, ora 9.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît în cauza civiă intentată de        
„Comunalindmontaj” SRL, mun. Chişinău.

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

Judecător  Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „VALGICOM” cu sediul 
în mun. Chişinău, satul Grătieşti, str. George Meniuc nr. 5, pen-
tru data de 27 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît în cauza 
civiă intentată de SRL „NINA ASN”, mun. Chişinău.

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

Judecător  Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului II 
„Liliana Schiţco”, pentru data de 7 decembrie 2010, ora 10.15, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Optim-
Comerţ” (1007606003948) privind încasarea sumei de 1776 lei 
20 bani.

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

Judecător  ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SC „Lotro” SRL, pentru data de 8 de-
cembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de ÎS „Moldagroteh”.

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

Judecător  iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SRL „Trading Investment Prodaction Com-
pany”, pentru data de 9 decembrie 2010, ora 10.50, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de FPC „MGM” SRL.

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

Judecător  iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Media Sales Company”, pentru data de 15 decembrie 
2010, ora 14.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 230) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL 
,,Dixi Media”.

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

Judecător  Al. Rotari
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gusac Galina, pentru data de 22 noiembrie 2010, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 62) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Eşanu Adela privind încasarea 
datoriei.

Judecător   garri Bivol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Delogramatic Gabriel, pentru data de 29 noiembrie 2010, ora 
9.10, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Socolov Vl.

Judecător   Djeta Chistol

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Mircea Lilia, pentru data de 30 noiembrie 2010, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de 
reclamat în cauza civilă intentată de Ochakovski Felix privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător   ion Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Rusu Serghei, Petcu Svetlana, pentru data de 30 noiem-
brie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 47) în legătură cu examinarea cauzei civile intentată de          
Lujanschi Igor privind recunoaşterea neîntemeiată a refuzului 
de a se înregistra şi dispunerea înregistrării actului juridic.

Judecător   Constantin Urîtu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Butucel Petru, pentru data de 3 decembrie 2010, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) în legătură cu 
examinarea cauzei civile intentată de Şpacova Ina privind decă-
derea din drepturile părinteşti.

Judecător   Constantin Urîtu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Risto (Eliseeva) Svetlana Mihailovna, pentru data de 6 decem-
brie 2010, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 45) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Sîpleac 
Boris privind pierderea dreptului la spaţiul locativ.

Judecător   L. Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pîrău Ion, pentru data de 17 decembrie 2010, ora 11.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Dimitrenco Maria.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Guţul Anatolii, domiciliat în Chişinău, str. A. Donici nr. 10/A, 
apt. 3, pentru data de 15 noiembrie 2010, ora 12.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Guţul Ala privind desfacerea căsători-
ei, determinarea domiciliului copilului minor, încasarea pensiei 
pentru întreţinerea copilului minor. 

Judecător  Oleg Sternioală
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mandric Valerii, pentru data de 18 noiembrie 2010, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Mandric Aliona privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  gh. gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Hanganu Ludmila 
Vitalie, a.n. 30.03.1977, pentru data de 29 noiembrie 2010, ora 
8.45, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Beşliu Vlădică privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sarî Ivan, domiciliat în satul Cîietu, str. Nouă nr. 3, Cantemir, 
pentru data de 30 noiembrie 2010, ora 9.30, la şedinţa de judeca-
tă (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de pîrît în cauza civilă intenta-
tă de Violeta Creţu privind încasarea cheltuielilor de tratament.

Judecător  ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bularga Sergiu, 
pentru data de 7 decembrie 2010, ora 8.40 şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Bularga Zinaida privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Musteaţă Vitalie, pentru data de 13 decembrie 2010, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 26) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Nina Musteaţă privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător  S. iorgov
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Jiriţki Ion, domiciliat în Chişinău, str. Kiev nr. 14/1, apt. 21, pen-
tru data de 21 decembrie 2010, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Jiriţkaia Irina privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  A. Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mocanu Feodosia, pentru data de 31 ianuarie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de reclamat 
în cauza civilă intentată de Scalabrini Silvia privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător  Cornelia Vîrlan
www 

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Beznos Ana-
tolie, Beznos Iurie, Beznos Diana, pentru data de 30 noiembrie 
2010, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 306) în calitate de intervenienţi accesorii în cauza ci-
vilă intentată de Tcaci Marina către Comisia de Privatizare a       
Primăriei mun. Chişinău privind anularea hotărîrii.

Judecător    Oxana Robu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cadîn Vitali, pen-
tru data de 2 decembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de ÎCS „Total Leasing” SA către ÎM „Fame-CV 
Construction” SRL, Cadîn Vitali privind încasarea prejudiciu-
lui.

Judecător    Oxana Robu

www 
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gorceac Alexei     
Iosif, a.n. 09.10.1958, pentru data de 1 decembrie 2010, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
301) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Gorceac Rai-
sa privind recunoaşterea dreptului pierdut la spaţiul locativ.

Judecător  Alexandru Spoială
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Stimpovschi   
Mihail, pentru data de 22 noiembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate 
de pîrît în cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Negru 
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Răscoală     
Tudor, pentru data de 24 noiembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 4) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Răscoală Tatiana privind acordul 
plecării copiilor Vasile şi Dionisie peste hotarele ţării cu mama.

Preşedintele judecătoriei
raionului Nisporeni   gr. Şişcanu
 
 Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 

Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-nei 
Munteanu Elena Alexei, născută la 01.10.1955, cu ultimul do-
miciliu cunoscut: Cahul, str. 31 August 1989 nr. 19, apt. 26, pen-
tru data de 2 decembrie 2010, ora 16.00, la şedinţa de judecată 
(Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza 
civilă cu nr. 2-1468/2010 privind desfacerea căsătoriei intentată 
la cererea reclamantului Munteanu Tudor. 

 Pîrîtei i se propune să prezinte referinţă şi probele de care 
dispune referitoare la pricină. În caz de neprezentare a probelor 
şi de neprezentare a pîrîtei în instanţă, pricina va fi examinată 
în lipsa ei. 

Judecător  Vitalie Movilă
www 

 Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-nei 
Ciubenco Victoria Timofei, născută la 27.07.1960, cu ultimul 
domiciliu cunoscut: Cahul, str. Sanatoriului nr. 2, apt. 68, pen-
tru data de 2 decembrie 2010, ora 16.40, la şedinţa de judecată 
(Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza 
civilă cu nr. 2-1469/2010 privind desfacerea căsătoriei intentată 
la cererea reclamantului Ciubenco Andrei. 

 Pîrîtei i se propune să prezinte referinţă şi probele de care 
dispune referitoare la pricină. În caz de neprezentare a probelor 
şi de neprezentare a pîrîtei în instanţă, pricina va fi examinată 
în lipsa ei. 

Judecător  Vitalie Movilă
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet-lor: Ciornîi Vitalie, domiciliat în         
Drochia, str. Burebista nr. 6/2, apt. 32 şi Bologan Sergiu, domi-
ciliat în Drochia, str. Ştefan cel Mare nr. 5, apt. 32, pentru data 
de 3 decembrie 2010, ora 14.30, la şedinţa de judecată (Drochia, 
str. 31 August 1989 nr. 7, bir. 1) în calitate de pîrîţi în cauza ci-
vilă intentată de Burcovschi Ion privind încasarea prejudiciului 
material.

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

Judecător  V. Zaporojan 
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Baranceanu Vasile, domiciliat în satul 
Cuhneşti, Glodeni, pentru data de 16 decembrie 2010, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (Drochia, str. 31 August 1989 nr. 7, bir. 1) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de cet. Baranceanu 
Liuba privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  V. Zaporojan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Leontina Farm” SRL, pentru data de 29 noiembrie 2010, ora 
9.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) în calitate de reclamat în cauza civilă intentată de ,,Dita 
Estfarm” SRL privind încasarea sumei.

Judecător     V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită 
prezentarea obligatorie a reprezentantului SRL „Cleolina”, 
Chişinău, pentru data de 1 decembrie 2010, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 220) în 
calitate de pîrît la examinarea cauzei civile intentată de SRL 
„Delphi Grup” privind încasarea a 859,02 lei.

Judecător    i. gancear
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Novac Margarita, pentru data de 25 noiembrie 2010, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Novac Vitali privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător    gh. gorun
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vrînceanu Vadim, cu ultimul domiciliu cunoscut: Călăraşi, str. 
Bojole nr. 44, bloc „V”, apt. 3, pentru data de 30 noiembrie 
2010, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 49) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Chicu 
Igor către Leonid Darii şi Vrînceanu Vadim privind încasarea 
datoriei.

Judecător     Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vulpe Roman Petru, domiciliat în satul Selemet, Cimişlia, 
pentru data de 30 noiembrie 2010, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de Andronic Vitalie.
Judecător            V. Efros

Citaţii în judecată
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Răpirea viitoarei neveste – cutumă 
caucaziană? 

Practica răpirii mireselor în Cecenia reprezintă o încălcare a 
drepturilor femeilor.

Vă amintiţi de cunoscutul film sovietic „Prizoniera din Ca-
ucaz” al regizorului Leonid Gaidai, în care un bărbat pune la 
cale răpirea nepoatei sale? Filmul parodiază o practică frecven-
tă în Caucaz şi Asia Centrală – furtul miresei. În Cecenia, de 
exemplu, una din patru neveste a fost furată de viitorul său soţ, 
indiferent dacă ea a vrut sau nu să se mărite cu el. Preşedintele 
Ceceniei Ramzan Kadîrov a promis să pună capăt aceste prac-
tici, considerată de mulţi o violare a drepturilor omului, mărind 
amenda pentru cei găsiţi vinovaţi de furtul mireselor, de la o mie 
de dolari la 33 de mii sau chiar ani grei de puşcărie.

Dagmara, în vîrstă de 48 de ani, este din Cecenia şi îşi amin-
teşte printre lacrimi ziua cînd fiul său a anunţat-o că a furat o fată 
pentru a o forţa să se căsătorească cu el. Era vara anului 1999, 
cînd fiul Dagmarei şi-a furat colega de clasă – o copilă drăgălaşă, 
cu ochi albaştri, păr cîrlionţat şi un zîmbet cuceritor.

„Împreună cu alţi trei prieteni, fiul meu a forţat-o să urce în 
maşină în timp ce ea striga că nu vrea să se mărite, că îşi doreşte 
să devină o femeie de afaceri şi nu vrea să stea acasă ca o găină”, 
spune Dagmara.

Fata nu a găsit sprijin nici în familia ei, care a acuzat-o că 

Făcut în 2009, sondajul a avut la bază experienţele în 
materie de romantism a peste 4000 de americani.

Se pare că homosexualii îşi găsesc un partener on-line 
mult mai des decît heterosexualii, Internetul devenind al 
doilea mijloc prin care o persoană se cuplează. Pe primul 
loc se află „lipeala” făcută de prieteni.

„Odată cu ascensiunea fulminantă din ultimii ani a In-
ternetului şi declinul din ce în ce mai accentuat al rolului 
prietenilor este posibil ca în perioada următoare să asistăm 
la mai multe întîlniri romantice intermediate de mediul 
on-line decît de cunoştinţe”, a afirmat unul dintre autorii 
studiului.

În urma sondajului, s-a mai descoperit că din ce în ce 
mai puţini oameni se cuplează la locul de muncă, acest fe-
nomen atingînd punctul culminant în anii ’90.

Pînă la urmă, contează în ce fel îţi întîlneşti jumătatea? 
– da şi nu, afirmă cercetătorii americani. Se pare că cele 
mai fericite cupluri sînt cele care fac cunoştinţă la bise-

ar fi provocat răpirea purtînd rochie în acea zi. După cîteva ore 
de negocieri, familiile au bătut palma şi au decis ziua nunţii, 
povesteşte Dagmara.

Furtul mireselor este o practică frecventă în Caucaz şi Asia 
Centrală. Potrivit obiceiului, dacă femeia a petrecut o noapte sau 
măcar cîteva ore în casa bărbatului, este obligată să se mărite. 
Acum, preşedintele cecen Ramzan Kadîrov este decis să pună 
capăt acestei practici. Recent, Kadîrov a anunţat o creştere a 
amenzii pentru răpitori – de la o mie de dolari la aproape 33 de 
mii. De asemenea, a promis că vor fi aplicate prevederile din 
Codul penal al Federaţiei Ruse referitoare la răpirea persoanelor, 
încălcare ce se pedepseşte cu ani grei de puşcărie.

Pe de altă parte, Tatiana Lokşina, cercetătoare la organi-
zaţia pentru apărarea drepturilor omului Human Rights Wat-
ch, spune că practica răpirii mireselor în Cecenia reprezintă 
o încălcare a drepturilor femeilor, situaţia cărora s-a înrău-
tăţit semnificativ sub conducerea lui Kadîrov: „Femeile din 
Cecenia au o soartă foarte, foarte nefericită şi, din păcate, a 
evoluat în rău în ultimii ani”

Dacă în filmul regizorului Gaidai, „Prizoniera din Caucaz”, 
eroina a fost salvată de la furt de un tînăr îndrăgostit de ea, în 
viaţa reală unele finaluri sînt tragice. De exemplu, anul trecut, 
în Cecenia, patru persoane, inclusiv mireasa furată, au murit în 
timpul unui accident rutier, cînd răpitorul încerca să scape de 
urmărirea familiei fetei. 

Mult stimată doamnă 
Maria JOSANU,

Aniversarea zilei dumnea-
voastră de naştere ne oferă şi 
mai mult oportunitatea de a 
remarca deosebitele calităţi ce 
conferă personalităţii dumnea-
voastră alura unei fiinţe demne 
de admiraţie, care prin asidui-
tate, cinste, perseverenţă a atins 
culmi înalte.

...Şi pentru că o zi din aceas-
tă splendidă toamnă vă aparţine 

în exclusivitate, vă adresăm şi noi sincere şi calde 
cuvinte de felicitare.

Vă dorim multă sănătate, bucurii de la cei dragi, 
deplină revelaţie sufletească, noi împliniri şi succe-
se pe măsura aşteptărilor.

La mulţi ani!
* * *

Maria ViERU, 
procuror, 

şef serviciu Procuratura generală
De o semnificaţie aparte 

este această sublimă toamnă 
pentru o fiinţă la fel de sub-
limă şi distinsă precum este 
Maria Vieru.

Mult stimată Maria Vieru, 
vrem să vă adresăm sincere şi 
calde felicitări cu prilejul fru-
moasei dumneavoastră ani-
versări. Este o plăcută ocazie 
pentru noi, de a vă dori multă 
sănătate, clipe cît mai durabile 
de fericire. Fie ca lumina acestei sărbători să vă  
inunde şi mai mult sufletul de energie şi să ge-
nereze mereu bună dispoziţie şi forţă de a merge 
înainte. 

Vă dorim să rămîneţi un model de probitate, de 
profesionalism, inteligenţă şi verticalitate. Viaţă 
îndelungată, plină de succese şi bucurii de la cei 
dragi inimii.

La mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Natalia Bacalu, magistru în drept, lector univer-
sitar, Facultatea de drept USM; Steliana Lazari, 
judecător Teleneşti, Tatiana Vieru, judecător CSJ; 
Mihail Diaconu, judecător Buiucani; Dumitru 
Mardari, judecător Ciocana; gheorghe gorun, ju-
decător Rîşcani, mun. Chişinău; Victor Pruteanu, 
judecător CA Chişinău; Victor Cîlcic, procuror 
Vulcăneşti; Vladislav Căruceru, procuror, şef-ad-
junct interimar Procuratura Generală.  

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

Prima femeie rabin din Germania
Germania va avea prima femeie rabin, după cel de-al doi-

lea Război Mondial. Este vorba de Alina Treiger, în vîrstă de 
31 de ani. Născută în Ucraina, Treiger s-a mutat în Germa-
nia în anul 2001 şi s-a concentrat cinci ani asupra hirotoniei 
sale.

Ceremonia va avea loc la Berlin în prezenţa rabinilor din 
întreaga lume şi a preşedintelui Germaniei, Christian Wulff. 
Alina Treiger va prelua postul într-o comunitate majoritară 
de membri ai fostei Uniuni Sovietice din Oldenburg, vestul 
Germaniei, şi îşi va asuma aceleaşi drepturi şi responsabi-
lităţi ca rabinii de sex masculin. Această situaţie a adus în 
atenţia opiniei publice cazul Regina Jones, prima femeie ra-
bin din Germania, care a murit în camerele de gazare de la 
Auschwitz, la doar 42 de ani.

Un hotel din Suedia înlocuieşte cheile 
camerelor cu telefoane mobile

Cel mai mare producător de încuietori din lume, Assa 
Abloy AB, a lansat un proiect-pi-
lot în parteneriat cu un hotel din 
Stockholm (Suedia), în cadrul căru-
ia clienţii vor folosi un telefon mo-
bil, altul decît cel personal, în locul 
cheilor tradiţionale sau al cartelelor, 
scrie presa internaţională.

Telefoanele vor funcţiona pe 
baza unor cipuri cu unde de transmisie radio, pe o rază re-
strînsă.

Sistemul va fi testat pe o perioadă de patru luni, timp 
în care, vizitatorii vor putea să se înregistreze la recepţie 

folosind telefoanele mobile, care apoi vor fi activate pe post 
de chei.

Astfel, clienţii vor evita completarea formularelor şi îşi 
vor putea încuia şi descuia uşa camerei ţinînd telefonul mo-
bil în dreptul ei.

Tehnologia de transmisie radio pe o rază scurtă, cunoscu-
tă ca Near Field Communication (NFC), va putea fi folosită 
şi pe smartphone-uri în anii ce vor urma. NFC reprezintă o 
tehnologie de ultimă oră în domeniul telefoniei mobile, însă 
puţine modele de telefoane au reuşit să o adopte pînă acum.

Directorul diviziei de chei mobile al companiei Assa Abloy 
AB, Daniel Berg, recunoaşte că participanţilor la experiment 
li se poate părea greoaie testarea acestui concept, deoarece vor 
avea cu ei încă un telefon mobil, pe lîngă cel personal.

O băbuţă de 85 de ani este cea mai tare 
antrenoare de box

O băbuţă de 85 de ani este cea mai tare antrenoare de 
box. Thelma abia se mişcă, stă în scaun cu rotile, însă ştie 
foarte bine cum să pregătească viitorii boxeri pentru ring. 
Băbuţa s-a apucat de antrenorat după moartea soţului ei în 
anul 1999.

La 85 de ani, Thelma învaţă copii tineri cum să boxeze 
la Clubul „Boy’s and Girl’s”. Deşi se mişcă foarte greu şi 
stă în scaunul cu rotile, ea este foarte severă atunci cînd 
intră în sala de antrenamente.

Thelma nu a făcut niciodată box, însă ştie foarte multe 
despre acest sport. Ea a fost tot timpul alături de soţul, ei 
care a fost antrenor de box. În 1999, acesta însă a murit. Dar 
Thelma i-a promis că va continua munca lui chiar şi după 
ce el va muri.
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