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Săptămînal juridic

Corupţia – pe locul 5 
în lista preocupărilor 
majore ale populaţiei

Interdicţia judecătorilor, 
avocaţilor, notarilor, procurorilor 
şi executorilor judecătoreşti de a 
dobîndi drepturi litigioase

Aproape toţi cei circa 
440 judecători din R. Mol-
dova s-au adunat sîmbătă, 31 
octombrie, în Palatul Repu-
blicii, pentru a participa la 
alegerea a 5 membri ai Con-
siliului Superior al Magistra-
turii (CSM) pentru următorii 
4 ani. Organizatorii susţin că 
pînă în prezent nu a mai fost 
înregistrată o prezenţă atît 
de numeroasă la adunările 
breslei.

Alegerea noilor membri ai 
CSM face parte din procesul 
de reformare a Consiliului. 
Noii membri îşi vor începe 
activitatea la 12 noiembrie, 
cînd expiră mandatul mem-
brilor actuali. Potrivit Legii 
cu privire la CSM, 5 dintre 
cei 12 membri sînt aleşi de 
către judecători, 4 sînt nu-
miţi de Parlament din rîndul 
profesorilor titulari, restul 3 
sînt membri din oficiu – mi-
nistrul Justiţiei, Procurorul 
general şi preşedintele Curţii 
supreme de Justiţie.

Potrivit modificărilor 
operate recent, membrii 
CSM nu vor mai activa în in-
stanţe de judecată pe terme-

Reprezentantul Uniunii 
Europene în Moldova, Kal-
man Mizsei, a declarat că noul 
acord dintre Uniunea Euro-
peană şi Republica Moldova 
în primul rînd trebuie să fie 
unul de calitate.

„Cel mai important este 
asigurarea unei bune calităţi 
a acestui acord şi noi, împre-
ună cu partenerii noştri mol-
doveni, urmează să discutăm 
acest fapt şi să muncim asupra 
lui“, a declarat Mizsei, speci-
ficînd că deocamdată este prea 
timpuriu să vorbim despre ter-
menii semnării acestui acord. 
„Important să fie bine pentru 
Moldova“, a precizat înaltul 
reprezentant al UE în Mol-
dova, specificînd că anume 
calitatea acestui acord „este 
cel mai important element, va 
fi adoptat timp de un an, mai 
mult sau mai puţin, are o im-
portanţă mai mică“.

Prima rundă de negocieri 
oficiale în privinţa semnării 
unui nou acord între Uniunea 
Europeană şi Moldova va fi la 
12 ianuarie 2010. O declaraţie 
în acest sens a fost făcută la 21 
octombrie, în cadrul conferin-
ţei de presă susţinută de şeful 
Direcţiei pentru Europa de 
Est, Caucaz şi Asia Centrală 
a Comisiei Europene, Gunnar 
Wiegand şi viceprim-minis-
trul, ministrul Afacerilor Ex-
terne şi al Integrării Europene 
al Moldovei, Iurie Leancă.

nul exercitării mandatului. 
Ei vor fi detaşaţi din funcţii 
şi vor avea o activitate per-
manentă în Consiliu. Toto-
dată, persoanele care ocupă 

funcţii administrative le vor 
pierde odată cu alegerea 
lor în calitate de membri ai 
CSM.

Referindu-se la adunarea 
judecătorilor, ministrul Justi-

ţiei, Alexandru Tănase, a de-
clarat că este important ca în 
cadrul acesteia să fie transmis 
un mesaj despre schimbarea 
pe care şi-o doreşte conduce-

rea ţării. „Nu intenţionăm să 
transformăm aceste adunări 
într-o răfuială cu judecătorii. 
Considerăm că orice acţiuni 
de reformare şi modernizare 
a justiţiei trebuie să decurgă 

în cadrul legal”, a spus el.
Alexandru Tănase consi-

deră că rolul CSM este unul 
„determinant”, acesta fiind 
autoritatea responsabilă de 

impunerea standardelor pro-
fesionale şi etice.

Pentru desfăşurarea pro-
cedurii de votare, judecătorii 
au ales mai întîi un preşe-
dinte (Constantin Gurschi, 

„Noul acord 
între Moldova şi 
UE trebuie să fie 

unul calitativ”judecător al Curţii Supreme 
de Justiţie) şi un secretar al 
adunării (Ludmila Cernei, 
judecător al Judecătoriei sec-
torului Ciocana), precum şi o 
comisie specială formată din 
5 membri (Vera Macinschi, 
Ion Ţurcanu, Nicolae Gor-
gilă, Ion Druţă şi Domnica 
Manole).

Deşi organizatorii votării 
au insistat asupra propunerii 
unui număr mai mic de can-
didaţi, pentru a nu dispersa 
voturile, judecătorii au pro-
pus 15 candidaturi. Pentru 
a deveni membru al CSM, 
candidatul trebuie să obţi-
nă voturile a mai mult decît 
jumătate dintre cei prezenţi 
la adunare. Fiecare judecă-
tor votează pentru 5 dintre 
cele 15 candidaturi incluse 
în buletinul de vot – Nicolae 
Timofti, Ion Timofei, Ghe-
orghe Balan, Viorica Puică, 
Andrei Plămădeală, Tudor 
Popovici, Aliona Danilova, 
Anatol Ţurcanu, Iurie Ior-
dan, Mihai Gavriliţă, Nico-
lae Clima, Dina Rotarciuc, 
Svetlana Gaitas, Nichifor 
Gorochi şi Valentin Verejan.

Ultima adunare de acest 
gen a fost petrecută în anul 
2005 şi a durat pînă aproape 
de miezul nopţii.

Un studiu al Asociaţiei ADEPT constată că din 
cauza implementării defectuose a Planului de Acţi-
uni RM-UE, Chişinăul a 
ratat cel puţin doi-trei ani 
în procesul de apropiere de 
Uniunea Europeană. 

Potrivit sursei citate, ne-
gocierile privind noul acord 
juridic RM-UE, care va avea 
forma unui acord de asocie-
re, vor începe în ianuarie 
2010 şi ar putea dura de la 
cîteva luni la cîţiva ani. Nu 
se cunoaşte la moment dacă 
viitorul acord de asociere 
va conţine şi perspectiva de 
aderare a Moldovei la Uniu-
nea Europeană. 

Oleg Cristal, autorul studiului, consideră că un risc 
major care ar putea periclita procesul de negociere a no-

ilor documente cu UE ar putea 
fi destabilizarea politică din R. 
Moldova.

Printre recomandările cu-
prinse în studiul „Viitorul cadru 
juridic RM-UE: Moldova – stat 
asociat UE”, figurează şi cea cu 
privire la necesitatea perfecţio-
nării Strategiei de comunicare 
internă privind integrarea euro-
peană, urmată şi de o implemen-
tare efectivă a acesteia, astfel ca 
societatea moldovenească să fie 
pregătită pentru provocările şi 
costurile apropierii de Uniunea 
Europeană.

(Grigore Vieru)„Dacă n-ar fi iubirea, m-aş teme de viaţă”.
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Începe ziua cu DREPTUL!

Judecătorii îşi aleg Consiliul Superior

Moldova a ratat cel puţin 
doi-trei ani în procesul de apropiere de UE
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Flashu

Procuratura Generală a 
analizat starea respectării le-
gislaţiei cu privire la protecţia 
drepturilor copilului.

Constituţia Republicii 
Moldova consacră copilului 
un spaţiu vast de drepturi ci-
vile, sociale, politice, econo-
mice, culturale, iar Legea cu 
privire la drepturile copilului 
stabileşte că ocrotirea de către 
stat şi societate a copilului, fa-
miliei constituie o preocupare 
politică de prim ordin.

Controalele efectuate de 
procurori au relevat frec-
vente încălcări ale dreptului 
copilului la muncă. Potrivit 
art. 11 din Legea cu privire 
la drepturile copilului nr. 338 
din 15.12.1994, fiecare copil 
are dreptul la muncă indepen-
dentă în conformitate cu po-
sibilităţile lui de vîrstă, starea 
sănătăţii şi pregătirea profesi-
onală, fiind remunerat în con-
formitate cu legislaţia mun-
cii. Statul protejează copilul 
de exploatare economică şi 
de executarea oricărei munci 
ce prezintă pericol pentru să-
nătatea lui ori serveşte drept 
piedică în procesul de instru-
ire, sau prejudiciază dezvol-
tarea lui fizică, intelectuală, 
spirituală şi socială. 

Din aspectele sesizate şi 
constatate în urma controa-
lelor efectuate, procurorii 
au reţinut că în exercitarea 
acestui drept există multiple 
deficienţe, inclusiv  de ordin 
normativ.

Potrivit Concepţiei de 
dezvoltare a învăţămîntului 
secundar profesional, acesta 
se efectuează în baza unor 
programe educaţionale care 
includ componentele: gene-
rală, tehnico-profesională şi 
practică. 

Practica de producţie, 
prevăzută pentru elevii din 
învăţămîntul secundar profe-
sional, se efectuează în baza 

Procuratura Generală

Drepturile copilului în vizorul Procuraturii
Regulamentului de organiza-
re a practicii în producţie şi 
uceniciei elevilor din învăţă-
mîntul secundar profesional, 
aprobat prin Hotărîrea Cole-
giului Ministerului Educaţiei 
nr.22 din 06 iunie 2000.

Conform pct.3.1 al Regu-
lamentului menţionat, în baza 
contractului privind practica 
în producţie şi ucenicia ele-
vilor, conducătorul unităţii 
economice emite ordin cu 
privire la angajarea elevilor 
la practica în producţie şi 
este obligat, potrivit pct.3.3 
al aceluiaşi act normativ, să 
remunereze, în ordinea stabi-
lită, toate lucrările efectuate 
de elevi, conform serviciilor 
de producţie. Astfel, pentru 
toate lucrările îndeplinite de 
elevi în perioada practicii de 
producţie şi ucenicie, unitatea 
economică calculează sala-
riul şi efectuează plata mun-
cii conform salariului tarifar 
al angajatului pe o unitate de 
timp, pentru volumul de lucru 
efectuat, inclusiv cu toate re-
tribuţiile prevăzute de legisla-
ţia muncii. În baza pct.4.3 din 
Regulament, sumele calcula-
te elevilor pentru lucrările în-
deplinite se transferă de către 
unitatea economică pe contul 
şcolii, care ulterior achită sa-
lariul  elevilor.

La 28.11.2003, prin ordinul 
ministrului Educaţiei, nr.556 a 
fost aprobat Regulamentul-tip 
de organizare şi funcţionare 
a şcolii profesionale, în baza 
căruia instituţia de învăţămînt 
reţine 50% din salariul obţinut 
de elevii antrenaţi în practica 
de producţie.  

Astfel, Regulamentul-tip 
de organizare şi funcţionare 
a şcolii profesionale stabi-
leşte că practica în producţie, 
prevăzută pentru elevii din 
învăţămîntul secundar profe-
sional, se efectuează în baza 
Regulamentului de organiza-

re a practicii în producţie şi 
uceniciei elevilor din învăţă-
mîntul secundar profesional. 
Pentru munca prestată în pe-
rioada practicii în producţie, 
elevii sînt remuneraţi con-
form legislaţiei în vigoare, 
salariile lor constituind 50 la 
sută, iar copiilor orfani li se 
oferă 100% din mijloacele fi-
nanciare obţinute de ei în pe-
rioada practicii în producţie 
în întreprinderile de stat sau 
individuale, uzine, fabrici, 
persoanelor particulare, în 
alte organizaţii.

Prevederile pct.2.15 din 
Regulamentul invocat sînt 
ilegale şi contravin legislaţiei 
care reglementează raportu-
rile juridice de muncă, mai 
mult ca atît, se încalcă art.16 
din Constituţie şi art.11 din 
Legea nr.338 din 15.12.1994, 
care garantează dreptul la 
muncă şi protecţie socială a 
copilului.

În conformitate cu alin.
(1) şi alin.(3) art.11 din Legea 
cu privire la drepturile copi-
lului, copilul are dreptul la 
muncă independentă în con-
formitate cu posibilităţile lui 
de vîrstă, starea sănătăţii şi 
pregătirea profesională, fiind 
remunerat în conformitate cu 
legislaţia muncii. Statul pro-
tejează copilul de exploatare 
economică şi de executarea 
oricărei munci ce prezintă 
pericol pentru sănătatea lui 
ori serveşte drept piedică 
în procesul de instruire, sau 
prejudiciază dezvoltarea lui 
fizică, intelectuală, spirituală 
şi socială. 

Totodată, art.43 din Con-
stituţie prevede că orice per-
soană are dreptul la muncă, 
la libera alegere a muncii, la 
condiţii echitabile şi satisfă-
cătoare de muncă, precum şi 
la protecţia împotriva şoma-
jului.

Conform alin.(2) art.128 

şi art.129 din Codul muncii, la 
stabilirea şi achitarea salariului 
nu se admite nici o discrimi-
nare pe criterii de sex, vîrstă, 
handicap, origine socială, si-
tuaţie familială, apartenenţă la 
o etnie, rasă sau naţionalitate, 
opţiuni politice sau convingeri 
religioase, apartenenţă sau ac-
tivitate sindicală. Garanţiile 
de stat în domeniul salarizării 
cuprind salariul minim stabilit 
de stat, tarifele de stat de sa-
larizare în sectorul bugetar, 
cuantumul minim garantat al 
salariului în sectorul real, pre-
cum şi adaosurile şi sporurile 
cu caracter de compensare, 
garantate de stat şi reglemen-
tate de legislaţie. 

Potrivit art.147 din Codul 
muncii, se interzice limitarea 
salariatului în dispunerea li-
beră de mijloacele cîştigate, 
iar reţinerile pot fi făcute doar 
de angajator în condiţiile ex-
pres prevăzute la art.148 alin.
(2) Codul muncii.

În contextul expus, pre-
vederile Regulamentului-tip 
de organizare şi funcţionare 
a şcolii profesionale, aprobat 
prin ordinul ministrului Edu-
caţiei din 28.11.2003, con-
travin legislaţiei în vigoare, 
motiv pentru care urmează a 
fi excluse.

În această ordine de idei, 
Ministerului Educaţiei, auto-
ritate centrală care promovea-
ză şi implementează politica 
statului în domeniu, îi revi-
ne obligaţia de a întreprinde 
măsurile adecvate în vederea 
asigurării respectării şi pro-
tecţiei drepturilor copilului.

Prin urmare, Procuratura 
Generală a sesizat Ministerul 
Educaţiei prin care a solicitat 
întreprinderea măsurilor de 
rigoare în vederea lichidării 
încălcărilor legislaţiei ce vi-
zează protecţia drepturilor 
copilului şi informarea asupra 
soluţiilor adoptate. 

Astăzi, în incinta Procu-
raturii Generale, dl Valeriu 
Zubco, Procurorul General, 
a avut o întrevedere cu de-
legaţia Amnesty Internati-
onal Moldova (AIM), din 
componenţa căreia au făcut 
parte: dl Victor Suruceanu – 
director executiv AIM; dna 
Lela Metreveli – adjunctul 
directorului executiv AIM; 

Amnesty International Moldova la Procuratura Generală 
internaţionali în domeniu, cu 
precădere sub aspectul com-
baterii fenomenului torturii. 

Concomitent, pentru a 
confirma dorinţa de a menţi-
ne şi dezvolta cooperarea în 
baza principiilor justiţiei şi 
supremaţiei legii, participan-
ţii au examinat posibilitatea 
semnării unui acord de cola-
borare dintre Procuratura Ge-

dl Veaceslav Ţurcanu – avo-
cat.

Agenda discuţiilor a aco-
perit tematica implementării 
prevederilor legislaţiei naţio-
nale armonizate cu cea comu-
nitară în domeniul protecţiei 
drepturilor şi libertăţilor omu-
lui. În acest context, părţile au 
subliniat necesitatea instruirii 
procurorilor de către experţii 

nerală şi Amnesty Internatio-
nal Moldova, care va fi reali-
zat printr-un plan de acţiuni 
concrete şi va stabili modul 
de conlucrare pe viitor.

Participanţii la întrevede-
re au pledat pentru întreţine-
rea unui dialog permanent şi 
susţinut în vederea protejării 
drepturilor şi intereselor cetă-
ţenilor. 

Alegerile prezidenţiale vor avea loc 
pe 10 noiembrie 
Prima tentativă de alegere a preşedintelui ţării va avea loc 

peste o săptămînă. Parlamentul a stabilit data scrutinului prezi-
denţial – 10 noiembrie. 

Hotărîrea în acest sens a fost aprobată cu votul majorităţii 
deputaţilor. Legislatorii comunişti nu au votat pentru această 
decizie. 

În cazul în care şeful statului nu va fi ales din prima încerca-
re, al doilea tur poate fi organizat în maxim 10 zile de la primul, 
iar alegerile prezidenţiale repetate – în maxim 30 de zile de la 
scrutinul ordinar, adică pînă pe 10 decembrie. 

Dacă preşedintele nu va fi ales nici atunci, data noilor ale-
geri anticipate va fi stabilită cel devreme în iunie 2010. Scrutinul 
propriu-zis ar putea avea loc nu mai devreme de începutul lui 
august 2010, întrucît sînt necesare 45 de zile pentru campania 
electorală.

Fără vize în Estonia 
Începînd cu 1 noiembrie, moldovenii care au paşapoarte de 

serviciu pot călători în Estonia fără vize. 
Perioada maximă de şedere este de 90 de zile, pe parcursul 

a şase luni. 
Potrivit Ministerului de Externe, decizia de abolire a regimu-

lui de vize pentru moldoveni este rezultatul consultărilor dintre 
cele două state, desfăşurate în primăvara acestui an, la Chişi-
nău.

Directorul SIS şi Procurorul General 
au fost ridicaţi în grad
Preşedintele interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, 

a emis cîteva decrete prin care îi ridică în grad pe şefii unor 
structuri de forţă. 

Directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al 
R. Moldova, Gheorghe Mihai, i s-a conferit gradul special de ge-
neral-maior al SIS, iar Procurorului General, Valeriu Zubco, i s-a 
conferit gradul de clasificare consilier juridic de stat de rangul întîi. 
Printr-un alt decret prezidenţial, Oleg Chirisenco a fost eliberat 
din funcţia de director adjunct al Serviciului de Protecţie şi 
Pază de Stat, conform cererii de demisie.

Linie telefonică pentru prevenirea 
suicidului
Direcţia de Asistenţă Socială Bucureşti şi Spitalul Clinic de 

Psihiatrie „Prof. Dr. Alex. Obregia” vor deschide, recent, Cen-
trul de Prevenire a tentativelor de suicid la copii şi adolescenţi şi 
linia telefonică de urgenţă pentru copiii şi adolescenţii cu com-
portament iminent autoagresiv.

Centrul va funcţiona în incinta Spitalului Clinic de Psi-
hiatrie „Prof. dr. Alex. Obregia”, iar la numărul de telefon 
0800 08 01 00, vor răspunde medici psihiatri ce vor acorda asis-
tenţă de specialitate. Atît linia, cît şi centrul vor fi deschise de 
luni pînă vineri, între 8.30-16.30. Acesta este al doilea centru de 
acest fel, primul  fiind înfiinţat la Iaşi. 

Moldova s-a situat pe locul 36 printre 
136 de ţări în ratingul egalităţii 
gender-2009
În ratingul pregătit anual de World Economic Forum (WEF) 

Moldova la egalitatea posibilităţilor economice ale bărbaţilor şi 
femeilor (femeile în Moldova la acest indice sînt pe locul 26 în 
lume), participarea femeilor la politică, accesul la studii (locul 
63) şi alţi indici s-a situat pe locul 36 printre 134 de ţări.

Pe primul loc în lume este Islanda, pe ultimul Yemen, iar în 
spaţiul postsovietic cei mai buni indici în rating îi are Letonia – 
locul 14, cei mai insatisfăcători – Armenia, aflată pe locul 91.

În 2008, Republica Moldova în ratingul egalităţii gender, po-
trivit datelor WEF, s-a situat pe locul 20.

Moldova este codaşă la respectarea
drepturilor
Republica Moldova face parte din grupul ţărilor codaşe în ce 

priveşte respectarea şi promovarea drepturilor omului. Mai mult 
de atît, R. Moldova ignoră exemplul ţărilor care au progresat la 
acest capitol, cum ar fi Austria sau Cehia care îşi fac temele pen-
tru  acasă la acest capitol. Mai multe afirmaţii în acest sens au 
fost făcute joi, 5 noiembrie, în cadrul unei conferinţă de presă, 
de către reprezentanţi ai organizaţiilor ce promovează drepturile 
omului.

Comitetul ONU pentru Drepturile Omului (ComDO) a exa-
minat zilele trecute situaţia respectării drepturilor omului în R. 
Moldova în perioada 2003-2009 şi a adoptat un şir de concluzii 
şi recomandări în acest sens, a precizat Sergiu Ostaf, directorul 
Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CREDO).

Cele mai mari încălcări, potrivit ComDO, au fost înregistra-
te în ce priveşte condiţiile de detenţie, traficul de fiinţe umane, 
independenţa ramurii judiciare, libertatea religioasă, dar şi uti-
lizarea torturii sau discriminarea miniorităţilor etnice, în special 
a romilor.

În acest context, un set de recomandări vor fi înaintate guver-
nării actuale, care urmează să asigure implementarea acestora în 
decurs de 5 ani. Potrivit raportului ComDo, cele mai multe reco-
mandări se referă la legislaţia în domeniul justiţiei, în special în 
ce priveşte aplicarea torturii şi condiţiile de detenţie.

Relansarea economică este o prioritate a actualei guvernări. 
De aceea, în calitate de director al CCCEC, îmi propun să con-
tribui la crearea unui mediu prietenos pentru tot ce înseamnă 
activitate de antreprenoriat şi investiţională, a spus noul direc-
tor al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Co-
rupţi, Viorel Chetraru, numit în şedinţa de miercuri, 4 noiem-
brie, a guvernului în această funcţie. 

Chetraru a spus că activitatea CCCEC va fi restructurată, 
aceasta nu trebuie să fie una represivă, fapt confirmat şi de ne-
număratele interpelări critice la adresa Centrului parvenite de la 
agenţii economici şi societatea civilă. El a relevat că va activa 
energic, chiar agresiv în elucidarea cazurilor de corupţie a func-
ţionarilor publici, precum şi în identificarea mecanismelor care 
conduc la cazuri de corupţie. 

Întrebat dacă va demite pe unii funcţionari ai Centrului, el 
a spus că, probabil, da, dar nu a precizat pe cine, subliniind că 
va promova oameni cu vederi noi, oameni competenţi şi bun 
profesionişti. 

Chetraru a menţionat că nu a fost niciodată membru de par-
tid. „ Sînt poliţist de carieră şi prefer să mă ocup de munca mea 
care îmi solicită, de fapt, tot timpul”, a mai adăugat el. 

Viorel Chetraru a absolvit în 1996 Academia Alexandru 
Ioan Cuza din Bucureşti a MAI al României. Din 2001şi-a con-
tinuat activitatea în cadrul comisariatului de poliţie Centru în 
funcţie de inspector, inspector superior, inspector principal, şef 
de serviciu în poliţia economică. Din 2003, cînd a fost creat 
CCCEC, a fost numit în funcţie de şef al direcţiei de investigaţii 
operative şi şef adjuct al direcţiei teritoriale Chişinău a CCCEC, 
ulterior, şef de direcţie inspectări şi supravegheri a CCCEC. 
După aceasta a fost încadrat prin transfer în MAI, unde a activat 
pînă în prezent în calitate de şef al direcţiei delicte transfrontali-
ere, apoi al direcţiei inspectări şi supravegheri. Concomitent, a 
continuat să studieze, a făcut masteratul la Academia de poliţie 
„Ştefan cel Mare” şi la Academia de Administrare Publica de 
pe lîngă preşedintele R. Moldova.  

Viorel Chetraru este noul director al CCCEC 
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Corupţia rămîne a fi unul dintre 
cele mai grave pericole ce ame-
ninţă dezvoltarea democraţiei în 
Republica Moldova, chiar şi după 
implementarea Planului de Acţi-
uni UE-RM. Aceasta este una din 
concluziile enunţate de Asociaţia 
pentru Democraţie Participati-
vă ADEPT în cadrul studiului 
„Eficienţa politicilor şi acţiu-
nilor anticorupţie în contextul  
Planului de Acţiuni UE-RM” 
(PAUEM). Cu toate că au fost 
obţinute progrese la unele ca-
pitole în lupta anticorupţie, 
ţara noastră înregistrase deja 
rezultate similare, în unele ca-
zuri chiar mai bune, înainte de 
semnarea PAUEM. 

Potrivit unui sondaj al 
BOP, prezentat în studiu, co-
rupţia ocupă locul 5 pe lista în-
grijorărilor majore ale popula-
ţiei, după problema preţurilor, 
a sărăciei, a viitorului copiilor 
şi a şomajului. Întrebaţi dacă 
sînt mulţumiţi de eforturile de 
combatere a corupţiei între-
prinse de conducerea ţării în 
perioada 2005-2008, respon-
denţii indică o rată a satisfac-
ţiei cu valori cuprinse între 6% 
şi 17%. Decalajul se datorează 
faptului că în perioadele pree-
lectorale tendinţa de mediati-
zare a reţinerilor în flagrant şi 
prezentare a bănuiţilor la inte-
rogatoriu pe cazuri de corupţie 
creşte considerabil. 

Cristina Cojocaru, coor-
donatoarea studiului, susţine 
că, de cele mai multe ori, actul de 
corupţie reprezintă o crimă perfec-
tă. Ea mai precizează că, atîta timp 
cît avantajele tranzacţiei din cadrul 
actului de corupţie satisfac ambele 
părţi, infracţiunea concretă rămîne 
aproape insesizabilă pentru orga-
nele de drept. O altă concluzie a 

Corupţia – pe locul 5 în lista 
preocupărilor majore ale populaţiei

studiului este că, în perioada  im-
plementării PAUEM, numărul de 
infracţiuni de corupţie înregistrate 
a crescut brusc, ceea ce nu a sem-
nificat şi o îmbunătăţire  a situaţiei 
în acest domeniu. Dimpotrivă, nu-
mărul de condamnări din infracţi-

unile înregistrate a scăzut brusc, 
atingînd, în 2008, nivelul de 14%. 
Astfel, rezultatele finale sînt de 3 
ori mai puţin îmbucurătoare decît 
în 2000. Cît priveşte pedepsele 
aplicate de instanţe în cazurile de 
corupţie, niciuna dintre persoanele 
condamnate nu a fost în realitate 

privată de libertate, iar un număr 
mare de condamnaţi continuă să-şi 
ocupe funcţia sau să-şi exercite ac-
tivitatea anterioară. Autorii lucrării 
constată că avîntul luat în 2005 de 
către organele de drept la înregis-
trarea infracţiunilor de corupţie a 

generat un declin 
al eficienţei rea-
le de combatere 
a acestui flagel.
Totuşi studiul nu 
se rezumă doar 
la învinuiri şi re-
plici aduse statu-
lui, ci enumeră şi 
progresele obţi-
nute pe parcursul 
i m p l e m e n t ă r i i 
PAUEM. Astfel, 
în perioada 2005-
2008,  au loc 
principalele reali-
zări normative în 
domeniul antico-
rupţie, datorate, 
în mare parte, pu-
nerii în aplicare a 
Strategiei Naţio-
nale Anticorupţie 
şi  a Planului de 
acţiuni. O deo-
sebită intensifi-
care a eforturilor 
depuse în acest 
sens se observă în 
anul 2008, cînd 
Parlamentul a 
adoptat un şir de 
legi-cheie printre 
care cele privind: 

conflictul de interese, prevenirea şi 
combaterea corupţiei, transparenţa 
în procesul decizional ş.a., iar Gu-
vernul a aprobat importante acte 
normative, cum ar fi:  Metodologia 
de evaluare  a riscurilor de corupţie 
în instituţiile publice şi Regulamen-
tul privind mecanismul de semna-

lare şi monitorizare a nivelului de 
corupţie în autorităţile publice. Tot-
odată, graba legislativă şi normati-
vă cu care s-au produs aceste regle-
mentări a determinat sacrificarea 
calităţii în favoarea cantităţii.

Rezultate pozitive au fost obţi-
nute şi datorită susţinerii din partea 
organizaţiilor internaţionale, care 
au contribuit, inclusiv financiar, la 
desfăşurarea principalelor progra-
me anticorupţie: Planul Preliminar 
de Ţară (24,7 mln $) şi Proiectul 
comun al Comisiei Europene şi al 
Consiliului Europei împotriva co-
rupţiei, spălării banilor şi finanţă-
rii terorismului în RM(3,5mln €). 
Studiul atestă şi unele acţiuni  ale 
Parlamentului, Guvernului şi Cen-
trului pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Coprupţiei (CCCEC) 
întru intensificarea şi eficientizarea 
colaborării cu societatea civilă. În 
acest sens, CCCEC s-a dovedit a 
fi cel mai deschis către populaţie, 
desfăşurînd şi cele mai numeroase 
activităţi de cooperare cu socie-
tatea civilă. Comisia Europeană a 
menţionat progresele înregistrate 
de statul nostru în lupta contra co-
rupţiei, însă a formulat şi un set de 
recomandări ce ţin de asigurarea 
independenţei reale a CCCEC şi a 
Procuraturii anticorupţie, de crea-
rea Comisiei Principale de Etică,de  
îmbunătăţirea mecanismelor de im-
plementare a legilor etc.

 Acest studiu a fost realizat în 
cadrul proiectului „Relaţiile Mol-
dova-UE- Îmbunătăţirea Informării 
şi Dezbaterii Publice asupra Prin-
cipalelor Evoluţii”, implementat 
de ADEPT şi finanţat de Fundaţia 
Soros-Moldova.

Lilia StRîMbAnu,
Facultatea „Jurnalism şi Ştiinţe 

ale  Comunicării”, uSM

Prim-ministrul Vlad Filat a par-
ticipat recent la sedinţa Colegiului 
Centrului pentru Combaterea Infrac-
ţiunilor Economice şi Corupţiei. Pre-
mierul le-a cerut ofiţerilor anticorup-
ţie să nu mai admită ingerinţa politi-
cului în activitatea lor şi să lichideze 
schemele criminale din societate, 
despre care ştie toată lumea.

„Nu este un secret pentru dvs. şi 
pentru nimeni că imaginea acestei 
instituţii în societate este una foarte 
negativă. Scopul acestui Centru de a 
lupta cu corupţia şi crima organizată 
a fost distorsionat, iar intregul poten-
ţial al instituţiei a fost îndreptat spre 
realizarea unor interese înguste le-a 
spus premierul ofiţerilor.

Vlad Filat s-a arătat convins că 
angajaţii centrului ştiu bine despre ce 
este vorba şi s-a arătat nedumerit de 
ce pînă acum instituţia nu a întreprins 
nimic pentru a lichida aceste scheme 
ilegale.

„Stiţi foarte bine că toate activi-
tăţile au fost monopolizate, nu doar 
importurile de carne şi peşte, iar 2-3 
persoane stau în vîrful acestor pira-
mizi. Nu am văzut însă nicio poziţie 
a centrului şi soluţii ca aceste scheme 
criminale să fie distruse”, a precizat 
prim-ministrul.

Filat şi-a exprimat speranţa că, de 
acum încolo, colaboratorii centrului 
îşi vor face mai responsabil treaba.

„Cei care nu se vor conforma le-
gii şi nu vor demonstra performanţe 
vor trebui, stimaţi prieteni, domnilor 
ofiţeri, să-şi găsească un alt gen de 
activitate”, le-a spus premierul libe-
ral-democrat.

„Mesajul prim-ministrului a fost 
primit bine şi avem de unde trage 
concluzii. Niciodată nu am spus că 
sîntem ideali. Din păcate, corupţia 
cum a fost la un nivel înalt, aşa şi 
ramîne, în pofida tuturor străduinţe-
lor noastre. Ramîne să tragem con-
cluzii şi să lucrăm mai departe”, a 
declarat jurnaliştilor unul din repre-
zentanţii CCCIEC.

Filat la Centrul  
anticorupţie

La 2 noiembrie a fost lansat studiul pri-
vind executarea hotărîrilor Curţii de Conturi 
şi integritatea auditorilor  acesteia. Prezenta-
rea a cuprins rezultatele monitorizării a 3 ho-
tărîri ale Curţii de Conturi (CC), precum şi un 
Sondaj al reprezentanţilor instituţiilor publice 
din municipiul Chişinău cu privire la calitatea 
controlului intern şi extern şi integritatea au-
ditorilor CC.

Efim Obreja, expert Transparency Inter-
national- Moldova, a comunicat că, deşi insti-
tuţiile publice au întreprins un şir de măsuri 
în vederea înlăturării neregulilor depistate de 
CC, în majoritatea instituţiilor vizate hotărîri-
le acesteia au fost executate parţial. El a mai 
precizat că, în pofida multiplelor încălcări de-
pistate, doar un singur angajat a fost sancţio-
nat disciplinar şi nici unul administrativ sau 
penal. 

Sondajul de opinie al reprezentanţilor 
instituţiilor publice a relevat că: 84% dintre 
aceştia apreciază drept amabilă şi respectu-
oasă atitudinea auditorilor faţă de  angajaţii 
entităţii supuse controlului; 64% – evaluează 
înalt nivelul de profesionalism al auditorilor, 
iar 52% – apreciază înalt obiectivitatea  con-
statărilor şi concluziilor acestora, 72% afir-
mă că au multă încredere  în corectitudinea 
funcţionarilor CC, iar 24% – chiar deplină 
încredere şi 84% din respondenţi declară că 
nu cunosc cazuri de utilizare de către auditori 
a funcţiei în scopuri personale.

În acelaşi timp sondajul relevă şi unele ne-
ajunsuri, probleme sau rezerve în activitatea 

Primul studiu privind activitatea Curţii de Conturi
curţii. Astfel, 76% din respondenţi afirmă că 
rezultatele examinării hotărîrilor CC nu au fost 
date publicităţii, 28% – consideră că funcţio-
narii CC asigură doar parţial confidenţialitatea 
informaţiilor  obţinute în cadrul verificărilor, 
20% – că acţiunile şi deciziile CC pot fi influ-
enţate de către politicieni, demnitari sau per-
soane apropiate, iar 8% susţin că cunosc cazuri 
de utilizare de către auditori a funcţiei în sco-
puri proprii. Alte 8% declară că s-au confruntat 
cu cazuri de corupţie sau conflict de interese 
în relaţiile cu colaboratorii CC. Totodată, Efim 
Obreja a ţinut să menţioneze că unii angajaţi 
ai instituţiilor publice s-au plîns că sînt prea 
des supuşi controlului din partea CC, în timp 
ce alte instituţii sînt vizitate de către auditorii 
acesteia mult mai rar. 

În final au fost formulate obiecţiile res-
pondenţilor şi doleanţele acestora privind 
îmbunătăţirea activităţii de audit a Curţii de 
Conturi.

Printre propuneri se numără: efectuarea de 
către CC a unui control la Ministerul Finan-
ţelor pentru a verifica legalitatea distribuirii 
mijloacelor către instituţiile publice; stabili-
rea periodicităţii optime a auditului precum 
şi a duratei acestuia; utilizarea metodei „rota-
ţiei” cadrelor în activitatea CC; neadmiterea 
controalelor repetate; substituirea parţială a 
controlului extern cu cel intern ş. a. 

Natalia Trofim, controlor al CC, consi-
deră că în unele cazuri respondenţii au dat 
răspunsuri neadecvate din lipsă de cunoştinţe 
în domeniile respective sau ca răzbunare pe 

auditori, atunci cînd aceştia au depistat încăl-
cări grave în instituţiile supuse controlului.  
Totuşi ea a recunoscut că CC mai are mult 

de lucrat la capitolul ce ţine de informarea 
publicului referitor la executarea hotărîrilor 
curţii de către entităţile auditate şi a menţi-
onat că ridicarea nivelului de profesionalism 
al auditorilor este o preocupare permanentă a 
conducerii CC.  

De asemenea, Valentina Madan, controlor 
CC, a remarcat că instituţiile supuse auditu-
lui sînt adesea reticente faţă de  angajaţii CC 
şi nu oferă integral informaţia solicitată, iar 

uneori prezintă chiar documente false, ceea ce 
poate cauza tergiversarea  procesului. În acest 
context ea a mai specificat că instituţiile pu-

blice trebuie 
să contribuie 
şi ele la îm-
bunătăţ i rea 
comunicării 
cu CC, deoa-
rece o relaţie 
constructivă 
este primul 
pas spre îm-
bunătăţ i rea 
managemen-
tului finanţe-
lor publice. 

Ala Po-
pescu, preşe-
dintele CC, 
a ţinut să 
precizeze că 
legislaţia RM 
nu conţine un 

articol privind responsabilitatea managerului  
pentru gestionarea  bugetului deţinut, ceea ce 
scade din autoritatea CC şi eficienţa ei în asi-
gurarea supremaţiei legii.

Studiul a fost efectuat  de către asociaţia 
obştească „Transaprency International-Mol-
dova” şi constituie prima  cercetare de acest 
gen în activitatea de 15 ani a Curţii de Con-
turi.

Lilia STRîMbaNU
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Vladimir PAlAmArciuc, 
student anul 3 uSm, membru al uJm

Reglementarea juridică a statutu-
lui diferitor funcţionari publici, care 
sînt fie în serviciul public, fie deţinînd 
funcţii de răspundere sau înalte func-
ţii de răspundere, întotdeauna deter-
mină existenţa unor incompatibilităţi 
şi interdicţii. Incompatibilitatea pre-
supune imposibilitatea desfăşurării 
unei activităţi sau deţinerii unei alte 
funcţii retribuite, în cele mai dese 
cazuri cu excepţia celei didactice şi 
ştiinţifice, decît cea existentă la un 
moment dat. Interdicţiile presupun o 
restricţionare a capacităţii persoanei 
de a efectua o anumită acţiune sau 
inacţiune.

Codul civil al Republicii Mol-
dova stabileşte, în art. 801, interdic-
ţia de a  dobîndi drepturi litigioase. 
Astfel, articolul nominalizat stipu-
lează „Judecătorii, avocaţii, notarii, 
procurorii şi executorii judecătoreşti 
nu pot dobîndi drepturi litigioase sub 
sancţiunea nulităţii absolute”.

Înainte de a trece la analiza juri-
dică a acestei prevederi legale, vom 
evidenţia esenţa şi natura juridică a 
fiecării funcţii şi profesii menţionate 
în articolul respectiv.

Astfel, judecătorul este persoana 
învestită constituţional cu atribuţii 
de înfăptuire a justiţiei, pe care le 
execută în baza legii. Au calitatea 
de magistrat şi fac parte din corpul 
magistraţilor judecătorii de la toate 
instanţele de judecată din ţară şi de la 
instanţele de judecată internaţionale, 
inclusiv judecătorii de instrucţie şi 

judecătorii asistenţi ai Curţii Supre-
me de Justiţie. 

Avocatul  este persoana care a 
obţinut licenţă conform legii  şi care  
dispune  de  dreptul  de a participa 
la  urmărirea  penală  şi  la dezbateri  
judiciare,  de  a  se  pronunţa şi de  a  
acţiona  în  numele clienţilor  săi  şi/
sau  de  a-şi reprezenta  şi  consulta  
clienţii  în domeniul dreptului.

Notarul este persoana autorizată 
de stat să presteze în numele acestu-
ia servicii publice prin desfăşurarea 
activităţii notariale în baza licenţei 
eliberate de Ministerul Justiţiei, în 
condiţiile legii.

Procurorul este persoana cu func-
ţie de răspundere prin al cărei interme-
diu procuratura îşi exercită atribuţiile. 
Totodată, procuratura este o instituţie 
autonomă în cadrul autorităţii judecă-
toreşti, care, în limitele atribuţiilor şi 
competenţei, apără interesele gene-
rale ale societăţii, ordinea de drept, 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor, 
conduce şi exercită urmărirea penală, 
reprezintă învinuirea în instanţele de 
judecată, în condiţiile legii. 

Executorul judecătoresc are sta-
tut de funcţionar public şi se află sub 
incidenţa Legii serviciului public.

Prevederi normative în ceea ce 
priveşte stabilirea unor interdicţii 
la dobîndirea de drepturi litigioase 
regăsim şi în legislaţia altor state. 
Astfel, Codul civil al României din 
1964 prevede în art. 1309 că „Jude-
cătorii şi supleanţii (grad judecăto-
resc desfiinţat prin Decretul nr.132/ 
din 2.04.1949 pentru organizarea ju-
decătorească), membrii ministerului 
public şi avocaţii nu pot face cesio-
nări de drepturi litigioase care sînt de 
competenţa tribunalului judeţean în a 
cărui rază teritorială îşi exercită func-
ţiunile lor, sub pedeapsa de nulitate, 
speze şi daune-interese”.

Este de subliniat faptul că legisla-
ţia românească, în comparaţie cu cea 
a RM, stabileşte limite teritoriale de 
restricţie a procurării drepturilor liti-
gioase. Astfel, judecatorii, procurarii 
şi avocatii nu pot cumpăra drepturi li-
tigioase care sînt de competenţa cur-
ţii de apel în a căror circumscriptie îşi 

exercită profesia sau funcţia. Iar pro-
curorii de la Parchetul General de pe 
lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justi-
ţie, precum şi judecătorii de la Înal-
ta Curte de Casaţie şi Justiţie nu pot 
cumpăra drepturi litigioase indiferent 
de locul în care s-ar judeca procesul 
respectiv pe teritoriul Romaniei. 

Prin urmare, în Republica Mol-
dova, din păcate, nu există o limită 
teritorială, ceea ce ar însemna, spre 
exemplu, că un notar ce activează în 
zona sudică nu poate să dobîndească 
un drept litigios contractat în zona 
nordică a ţării.

Altă interdicţie în legislaţia ro-
mânească de ordin material-juridic, 
caracteristică oricărui subiect al re-
laţiilor civile, este prevăzută în art. 
15 alin.(1) din Legea nr. 54/1998, 
stipulează că sînt interzise înstrăină-
rile, sub orice formă, a terenurior cu 
privire la titlul cărora există litigii la 
instanţele de judecată, pe tot timpul 
soluţionării acestor litigii. Sancţiu-
nea încălcării acestei dispoziţii legale 
este nulitatea absolută a contractului, 
nulitate ce urmează să fie constatată 
de instanţa de judecată, la cererea 
oricărei persoane interesate şi a pro-
curorului.

Tot astfel, potrivit art. 44 din Or-
donanţa de urgenţă a Guvernului Ro-
mâniei nr.40/1999, sînt interzise sub 
sancţiunea nulităţii absolute înstrăi-
narea sub orice formă […]  a bunu-
rilor imobile – terenuri şi construcţii 
cu destinaţii de locuinţă – care fac 
obiectul unei încunoştinţări scrise, 
notificări sau cereri în constatarea 
sau realizarea dreptului de proprie-
tate din partea persoanelor fizice sau 
juridice deposedate de aceste bunuri. 
De exemplu, dacă proprietarul unui 
imobil naţionalizat îşi revendică în 
justiţie bunul preluat de stat, contrac-
tul de vînzare-cumpărare încheiat 
între organul ce reprezintă statul şi 
chiriaş este lovit de nulitate absolută. 
Deci şi în acest caz vînzarea de drep-
turi litigioase este prohibită. 

În aceeaşi ordine de idei  art. 1783 
al Codului civil din Québec interzi-
ce pentru judecători, avocaţi, notari, 
procurori dobîndirea drepturilor liti-

gioase numai prin vînzare-cumpărare 
(Les juges, avocats, notaires et offi-
ciers de justice ne peuvent se porter 
acquéreurs de droits litigieux, sous 
peine de nulité absolue de la vente). 
În Codul civil al RM nu există nici 
o limitare a actelor juridice, astfel, 
categoriile profesionale vizate nu vor 
putea dobîndi drepturi litigioase sub 
nici o formă (acte juridice oneroase 
sau gratuite, încheiate între vii sau 
mortis causa) sub sancţiunea nulităţii 
absolute. 

Considerăm că norma dată din 
Codul civil al RM limitează neînte-
meiat drepturile subiective civile ale 
categoriilor profesionale vizate. Tot-
odată, este discutabilă utilitatea prac-
tică a acestei prevederi. 

Teoretic, Codul civil instituie o 
prezumţie generală de „corupţie sau 
coruptibilitate” a tuturor celor care 
exercită funcţii ce ţin de sfera juri-
dică, iar prin art. 801 soluţionează 
această problemă prin interdicţia de a 
dobîndi drepturi litigioase sub sancţi-
unea nulităţii absolute.  

După cîte am observat, interdicţia 
de dobîndire a drepturilor litigioase 
se referă la orice act juridic prin in-
termediul căruia este posibilă această 
operaţiune juridică, mai mult, reie-
şind din modalitatea în care este for-
mulată prevederea legală – persoane-
le care deţin funcţiile respective nu 
vor putea dobîndi drepturi litigioase 
nici prin efectul legii. Aş dori să evi-
denţiez problematica care ar apărea 
în cazul calităţii de coproprietar al 
unei persoane din profesiile menţi-
onate. Deci apare dificultatea de va-
lorificare a dreptului de preemţiune 
reglementat de art. 352, 793-797 CC.  
Aplicînd prevederile art. 801 CC în 
calitate de normă specială faţă de 
cele privind dreptul de preemţiune, 
în cazul existenţei unui drept litigi-
os asupra cotei-părţi din proprietatea 
comună – proprietarul care doreşte 
să-şi vîndă cota-parte poate să nu 
respecte dreptul preferenţial al unui 
judecător, avocat, notar, procuror sau 
executor judecătoresc, deoarece do-
bîndirea de către aceste persoane a 
cotei-părţi care este în litigiu în orice 

caz va avea drept rezultat nulitatea 
absolută a contractului. Aceeaşi situ-
aţie ar fi şi în cazul moştenirii – cel 
ce deţine funcţia menţionată mai 
sus nu ar putea să dobîndească un 
drept litigios pe calea succesiunii 
atît legale, cît şi testamentare.

Considerăm că pentru a evita 
unele situaţii speculative, precum 
şi problematici de ordin practic în 
aplicarea legislaţiei, ar fi necesară 
excluderea acestei interdicţii din 
prevederile Codului civil, deoarece 
pentru a nu admite un abuz de ser-
viciu, factorul de coruptibilitate sau 
influenţe ilegale din partea judecă-
torilor, avocaţilor, notarilor, procu-
rorilor sau executorilor judecăto-
reşti există alte mecanisme juridice 
care determină comportamentul şi 
deontologia acestor profesii.

Cu titlu de exemplu, pot fi men-
ţionate instituţia recuzării judecă-
torului şi executorului judecătoresc 
(art. 50, 51 Cod de procedură civi-
lă), totodată în acest context urmea-
ză să subliniem că judecătorii sînt 
independenţi şi imparţiali în exerci-
tarea atribuţiilor lor, şi prin urmare 
un avocat, notar sau procuror nu va 
putea influenţa desfăşurarea corec-
tă a justiţiei decît prin încălcarea le-
gislaţiei, fiind posibilă răspunderea 
penală, administrativă, disciplinară 
şi patrimonială pentru acţiunile ile-
gale ale acestora.

În concluzie, consider că in-
terdicţiile stabilite de Codul civil 
al RM cu privire la posibilitatea      
dobîndirii drepturilor litigioase de 
către judecători, avocati, notari, 
procurori şi executori judecătoreşti 
sînt neîntemeiate şi inechitabile. 
Prevederea legală, în modul în care 
este formulată, conţine o restricţie 
multiaspectuală, care denaturează 
esenţa instituţiei de vînzare-cum-
părare a drepturilor litigioase. Prin 
urmare, ar fi mult mai just, fie de a 
stabili anumite limite (de ordin teri-
torial şi material-juridic) de acţiune 
a acestei stipulaţiuni normative, fie 
de a o exclude din cadrul legal pen-
tru a menţine echitatea în relaţiile 
civile.      

Interdicţia judecătorilor, avocaţilor, notarilor, procurorilor 
şi executorilor judecătoreşti de a dobîndi drepturi litigioase

Vizita echipei de monitorizare în regiunea 
de nord a ţării a relevat practici şi atitudini 
care se înscriu în litera şi spiritul Codului de 
conduită, adoptat de FNPAIA în decembrie 
2007. „E clar că trebuie să respectăm legis-
laţia cu privire la munca minorilor, dar şi 
la munca tuturor celorlalţi oameni”, este de 
părere Mihai Lupu, directorul întreprinderii 
„Colicăuţanu” SRL, din satul Colicăuţi, Bri-
ceni. „Este nevoie ca patronii să aibă o ati-
tudine normală faţă de angajaţi, să le creeze 
condiţii bune de muncă şi remunerare, astfel 
familiile nu vor fi obligate să plece peste ho-
tare, iar copiii să muncească pentru a cîştiga 
o bucată de pîine”.

În timpul discuţiilor cu Echipa FNPAIA, 
Constantin Cojocaru, conducătorul întreprin-
derii „Agro-Baraboieni” SRL din Baraboi, 
Donduşeni, a remarcată că „nu este nici un 
secret că acei copii care învaţă mult şi, în tim-
pul liber, muncesc după puterile lor, ajung de-
parte”, evidenţiind necesitatea educaţiei prin 

muncă, educaţie care „nu trebuie încurcată cu 
exploatarea prin muncă”. 

Mesajul Federaţiei Naţionale a Patrona-
tului din Agricultură şi Industria Alimentară: 
„Locul copilului este în şcoală, iar munca lui 
e cartea” este promovat de patronii agricoli 
prin acţiuni concrete şi prin angajamentul lor 
de a nu angaja minori în condiţii ce contravin 
prevederilor legislaţiei muncii şi confirmate 
de responsabilitatea lor socială. FNPAIA în-
curajează patronii să urmeze bunele practici 
ale patronilor-membri care reuşesc să îmbine 
businessul cu responsabilitatea socială şi să nu 
admită exploatarea copiilor prin muncă. 

Echipa de monitorizare a întîlnit patroni 
agricoli, care ştiu cum să conducă afaceri 
care aduc profit şi respect. Unul dintre aceste 
exemple a fost documentat de Echipa FNPA-
IA în satul Bîrlădeni, Ocniţa, la firma agricolă 
„Plaiul Bîrlădean”, condusă de Tatiana Pavliuc 
(în imagine). Standardul pe care „Plaiul Bîrlă-
dean” l-a obţinut printre primele întreprinderi 

agricole din ţară, GLOBAL G.A.P., certifică 
faptul că afacerea cu mere a Tatianei Pavliuc 
garantează siguranţa alimentară, bunăstarea 
angajaţilor şi protecţia mediului.

„Nu-i corect ca oamenii să plece la mun-
că peste hotare, iar copiii să lucreze la munci 

grele. Este 
normal ca 
părinţii să 
cîştige sala-
rii bune aici, 
să-şi poată 
construi case 
şi copiii să 
meargă la 
şcoală, să se 
dezvolte, să 
facă studii 
mai departe 
şi să revi-
nă, pentru a 
aplica tehno-
logiile noi în 
agricultură”, 

afirmă Tatiana Pavliuc, care ştie ce înseamnă 
munca, de vreme ce este cavalerul ordinului 
„Gloria Muncii”. „Dacă un copil vrea să mun-
cească, noi, ca angajatori, trebuie să ne uităm 
în lege, în Codul de conduită pentru patroni şi 

să facem cum este scris acolo”, spune directo-
rul de la „Plaiul Bîrlădean”.

Echipa FNPAIA de monitorizare a finalizat 
această rundă de vizite cu o întîlnire în satul 
Stolniceni, Edineţ, la întreprinderea „Vilora 
VS” SRL, condusă de Victor Bajureanu.

În 2008 şi 2009, Echipa de monitorizare 
a FNPAIA a efectuat mai multe vizite pentru 
a urmări modul în care este respectat Codul 
de conduită pentru patroni privind eliminarea 
celor mai grave forme ale muncii copilului 
în agricultură şi industria alimentară. Aceste 
vizite au debutat în 2008 la Orhei, Hînceşti, 
Floreşti, Bălţi şi Ştefan Vodă şi au continuat în 
2009 la Soroca, Căuşeni, Cahul, Edineţ, Ocni-
ţa, Briceni şi Donduşeni. 

FNPAIA promovează, începînd cu anul 
2005, proiectul „Combaterea muncii copiilor 
în sectorul agricol al Moldovei”, realizat cu 
sprijinul Biroului Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii pentru Activităţi cu Organizaţiile 
Patronale (ILO-ACT/EMP) şi implementat 
cu susţinerea Guvernului Norvegiei. Proiec-
tul are drept scop sensibilizarea comunităţii 
patronilor privind problema muncii copiilor, 
crearea unei atitudini de intoleranţă faţă de 
cele mai grave forme ale muncii copiilor, în-
curajarea patronilor să angajeze minori numai 
în conformitate cu prevederile legii. 

Afacerile agricole, care îmbină profitul economic cu acţiunile în beneficiul 
comunităţii, nu lasă loc pentru muncile grele ale copilului

„Copilăria şi adolescenţa sînt perioade din viaţa omului în care copilul se dez-
voltă”. Aceasta este o afirmaţie comună a antreprenorilor agricoli din Edineţ, Oc-
niţa, briceni şi Donduşeni, care s-au întîlnit cu Echipa Federaţiei naţionale a Pa-
tronatului din Agricultură şi Industria Alimentară (FnPAIA), ce monitorizează 
modul de aplicare a Codului de conduită pentru patroni privind eliminarea celor 
mai grave forme ale muncii copilului. 
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Pînă la această oră în R. Moldo-
va au fost confirmate 63 de cazuri 
de gripă de tip nou A(H1N1), din 
totalul de 178 de cazuri suspecte în-
registrate. Ultimele 10 cazuri au fost 
confirmate pe data de 3 noiembrie, 
la pacienţi care au fost în contact cu 
bolnavi de gripă (9 persoane) şi o 
persoană sosită de peste hotare (per-
soana decedată la Drochia). Cinci 
dintre pacienţi sînt copii cu vîrsta de 
la 14 pînă la 18 ani. Cei 9 bolnavi 
de gripa de tip nou au fost internaţi 
la Spitalul clinic de boli infecţioase 
„Toma Ciorba”, unde primesc asis-
tenţa medicală necesară, iar persoa-
nele care au fost în contact cu bolna-
vii se află sub supraveghere medica-
lă. Acestea sînt datele unui raport al 
Ministerului Sănătăţii. 

Ministrul Sănătăţii, Vladimir 
Hotineanu, a anunţat că Republica 
Moldova va primi cîteva zeci de mii 
de doze de vaccin contra gripei pan-
demice, vaccin elaborat de către In-
stitutul Cantacuzino de la Bucureşti. 
Astfel, campania de vaccinare ar pu-
tea începe în Republica Moldova, ca 
şi în România, pe 26 noiembrie. 

Ministrul a precizat că a ajuns la 
o astfel de înţelegere cu colegii din 
România, în cadrul unei convorbiri 
telefonice. 

Pe lîngă aceasta, ţara noastră va 
recepţiona pînă la finele lui decem-
brie, din diferite surse, 600 de mii 
de doze de vaccin, dintre care 400 
de mii vor fi oferite gratis de către 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 

Potrivit viceministrului Sănă-

Gripa pandemică face ravagii în R. Moldova
tăţii, Oleg Lozan, această cantitate 
este mai mult decît suficientă pentru 
imunizarea grupelor de risc.

Printre primii vor fi vaccinaţi 
femeile însărcinate, copiii din orfe-
linate şi cei cu boli cronice, bătrînii 

din aziluri, medicii, vameşii şi gră-
nicerii. Deocamdată, nu se ştie dacă 
vaccinul va fi disponibil în vînzăre 
şi pentru restul populaţiei.

Între timp, Ministerul Sănătăţii a 
decis să sporească măsurile de pro-
filaxie, în legătură cu situaţia alar-
mantă din ţările vecine. 

Şefii de spitale din toată ţara au 
fost convocaţi la o şedinţă, unde li 
s-a adus la cunoştinţă un nou or-
din al ministerului şi Protocolul de 

diag-nosticare a gripei de tip nou. 
Acesta din urmă descrie simpto-
mele clare ale bolii şi tratamentul 
care urmează a fi administrat bol-
navilor. 

Totodată, conducătorii spitale-

lor vor fi obligaţi să raporteze zil-
nic atît numărul de bolnavi de gripa 
pandemică, cît şi de cea sezonieră. 
Medicii susţin că sînt pregătiţi să 
facă faţă unui nou val de bolnavi.

Pînă în prezent, în Moldova au 
fost confirmate peste 40  de cazuri 
de gripă pandemică din 154 de ca-
zuri suspecte. 3 persoane infectate 
au decedat. Deşi numărul de îm-
bolnăviri este în continuă creştere, 
deocamdată nu a fost anunţată stare 

de epidemie, oficialii vorbind despre 
„cazuri sporadice”.

În Ucraina, au fost inregistrate 
190 de mii de cazuri confirmate şi 
70 de decese, iar în Romania – 555 
de bolnavi şi niciun deces.

Elevii şi studenţii vor sta acasă
Elevii şi studentii vor sta acasă 

încă o săptămînă. Mai mult, cabine-
tul de miniştri roagă părinţii, care au 
posibilitate, să-şi ţină copilaşii acasă 
şi să nu-i ducă, o vreme, la grădini-
ţă.

Decizia a fost adoptată de către 
Guvern. Vacanţa, care urma să se 
încheie pe 8 noiembrie, a fost pre-
lungită cu încă o săptămînă.

Şeful Spitalului de Boli Infec-
ţioase „Toma Ciorba”, Victor Di-
atişin, a declarat că, la moment, în 
instituţia pe care o conduce sînt in-
ternaţi 20 de copii. 

Gripa pandemică în lume
Gripa nouă a creat o situaţie mai 

mult decît alarmantă şi în Ucraina. 
Preşedintele Viktor Iuşcenko a cerut 
Statelor Unite, Uniunii Europene, 
NATO şi ţărilor vecine cu Ucraina 
ajutoare de urgenţă împotriva epi-
demiei. 82 de ucraineni au murit, în 
ultima perioadă, din cauza gripei şi 
infecţiilor respiratorii, dar nu se ştie 
cîţi au fost într-adevăr contaminaţi 
cu virusul A H1N1. 

Preşedintele Iuşcenko califică 
gripa H1N1 drept o „ameninţare la 
adresa securităţii naţionale”, care îl 
obligă să ceară ajutorul prietenilor 

şi partenerilor strategici ai Ucrai-
nei. Oficial, în ţară nu s-au înregis-
trat decît patru decese provocate de 
virusul H1N1, dar se crede că numă-
rul real este mult mai mare. Slova-
cia, Polonia şi alte ţări au răspuns 
deja apelului şi au trimis măşti res-
piratorii şi medicamente antivirale. 
Gripa nouă este şi o temă a campa-
niei pentru alegerile prezidenţiale 
în care candidează atît Iuşcenko, 
cît şi premierul Iulia Timoşenko. 
Amîndoi îşi dispută rolul principal 
în combaterea epidemiei. 

În restul Europei, situaţia dife-
ră de la o ţară la alta. În Turcia s-a 
consemnat miercuri al patrulea de-
ces provocat de gripa nouă. Bulgaria 
a cerut o suplimentare a dozelor de 
medicamente antivirale, în timp ce, 
potrivit sondajelor, majoritatea el-
veţienilor şi francezilor refuză vac-
cinarea.

În Canada, în schimb, centrele 
de imunizare sînt luate cu asalt, mai 
ales că s-au anunţat alte două decese 
din cauza gripei H1N1. Autorităţile 
au lansat apeluri la calm, deoarece 
stocurile de vaccin încep să se epu-
izeze.

Situaţia este gravă şi în Afganis-
tan, unde toate şcolile vor fi închise 
timp de trei săptămîni, pentru preve-
nirea extinderii epidemiei.

Potrivit ultimului bilanţ al Orga-
nizaţiei Mondiale a Sănătăţii, peste 
5000 de oameni din toată lumea au 
murit din cauza infectării cu virusul 
gripei AH1N1. 

S.C.

Forţele de ordine de la Chişinău au prevenit şi stopat o tentativă de 
„aprovizionare” a ţării noastre cu heroină. Pe mîna ofiţerilor de poliţie 
au nimerit trei cetăţeni bulgari, care intenţionau să stabilească relaţii cu 
cetăţeni ai  Republicii Moldova în scopul introducerii în ţara noastră a 
drogurilor în proporţii mari. În schimbul heroinei, moldovenii urmau să 
plătească prin racolarea fetelor din Moldova  în scopul traficării acestora 
în Bulgaria, la practicarea prostituţiei. O informaţie operativă, parvenită 
la adresa Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate (DCCO) a Departa-
mentului Serviciilor Operative (DSO) din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne (MAI) indica asupra faptului că  un cetăţean bulgar a venit în 
Moldova cu scopul de a stabili relaţii de „afacere” cu persoane autohtone, 
dispuse să găsească şi să îndemne domnişoare pentru prestarea servicii-
lor sexuale peste hotare. În schimbul acestora, străinul urma să presteze 
partenerilor moldoveni substanţe narcotice sub formă de heroină şi pastile 
ecstasy, cu ulterioara realizare a lor pe teritoriul Republicii Moldova. 

Poliţişti deghizaţi
Ca reacţie la informaţia primită, iniţiind acţiuni operative de investi-

gaţie şi în scopul prevenirii unei asemenea infracţiuni, forţele de ordine 
au infiltrat un poliţist şi trei poliţiste cu scopul de a deturna afacerea cri-
minală planificată de cele două părţi. Poliţiştii infiltraţi i-au fixat o întîlni-
re „oaspetelui” bulgar. După mai multe discuţii purtate, interlocutorii au 
convenit că fetele, de asemenea „false” şi care au fost  prezentate de partea 
moldoveană, vor ajunge la muncă în Bulgaria doar după ce bulgarul îşi 
va onora promisiunea şi va livra cantitatea de droguri necesară spre des-
facere pe piaţa mafiotică din Chişinău. Respectiv, cetăţeanul bulgar a fost 
reţinut în flagrant delict, în momentul în care punea spre comercializare 
300 grame de heroină, în valoare de circa 225 mii de lei.  După mai multe 
acţiuni de specialitate, oamenii legii au mai reţinut doi bulgari, care mai 
aduceau altă  partidă de droguri. Astfel, la finele lunii octombrie, la ieşirea 
din oraşul Cahul, angajaţii DCCO DSO  ai MAI au stopat un automobil 
de model „Ford Tranzit”, cu care se deplasau doi cetăţeni bulgari, ambii 
în vîrstă de 42 de ani. După o percheziţie de specialitate, în unitatea de 
transport au fost depistate 6 pachete cu suc a cîte doi litri fiecare. În inte-
riorul acestora se aflau 11 pacheţele de polietilenă, în care s-a dovedit a fi 
circa un kg de heroină. În prezent cei trei cetăţeni sînt cercetaţi în cadrul 
unei cauze penale. În cazul în care cei vizaţi vor fi găsiţi vinovaţi de „Cir-
culaţie ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor” 
în scop de înstrăinare,  aceştia riscă de la 7 pînă la 20 de ani de puşcărie. 
De asemenea, oamenii legii cercetează cazul în vederea stabilirii tuturor 
circumstanţelor acestui caz şi a persoanelor implicate, precum şi acumu-
larea probelor necesare în vederea iniţierii altor cauze penale – pentru 
contrabandă şi trafic de persoane. 

 Numai pe parcursul a 10 luni ale anului curent pe teritoriul ţării au fost 
înregistrate 2015 ilegalităţi legate de droguri. 

Laura DuMbRAvă 

O chişinăueancă în vîrstă de 28 de ani este suspectată 
de trafic de copii. Potrivit primelor invetigaţii,  matroana 
avea în „supunerea” sa minore, pe care le punea la dis-
poziţia diferitor clienţi în scopul întreţinerii cu acestea a 
relaţiilor sexuale contra plată. Tinerele minore au comu-
nicat poliţiei că se vindeau cu 400 de lei pentru o oră. Po-
liţiştii au iniţiat un şir de acţiuni operative de investigaţie 
menite să „strice afacerea” suspectei şi să o reţină. 

Apartament închiriat pentru „afacere”
După ce au obţinut informaţia şi după ce au 

stabilit legăturile şi locaţiile unde matroana îşi 
cîştiga venitul, oamenii legii au dat buzna într-un 
apartament din sectorul Buiucani al capitalei, unde 
au surprins-o pe una dintre minore, în vîrstă de 16 
ani, într-un raport sexual cu un client. Cercetările 
poliţieneşti au stabilit că „dama” a fost oferită soli-
citantului de proxenetă. Preţul unei asemenea soli-
citări era de circa 400 de lei. În scurt timp, la ieşirea 
din blocul cu pricina, a fost reţinut „capul” afacerii 
– o tipă de 28 de ani, care îşi aştepta „subalterna” 
pentru a merge cu ea împreună acasă. Cele două 
locuiau împreună într-un apartament din sectorul 
Rîşcani al capitalei. Audiată de poliţie, suspecta a 
mărturisit că practică prostituţia de mai bine de 10 
ani, după care a decis să-şi „recalifice” genul de 
activitate, clienţii fiind găsiţi prin intermediul unui 
ziar de publicitate. „Eu mai mulţi an m-am prostituat, iar 
pe urmă m-am gîndit să găsesc fete pentru care să găsesc 
şi clienţi. Prima fată pe care am găsit-o era maniuchiris-
tă. În timp ce am fost la ea, i-am povestit şi ea a spus că 
vrea şi ea să se ocupe de asta doar ca să nu afle părinţii”, 
a declarat suspecta. 

A fugit de acasă şi a găsit „refugiu”
Minora care a fost prinsă în flagrant de oamenii legii 

a mărturisit forţelor de ordine cum a ajuns pe mîna ma-
troanei. Fata a spus că mai mult timp în urmă  a fugit de 
acasă şi a decis să venă în capitală. În parcul central din 
municipiul Chişinău de ea s-a apropiat o necunoscută, 
care i-a propus un  loc de muncă bine plătit şi un loc de 
trai. Minora nu a conştientizat gravitatea situaţiei şi şi-a 
dat acordul. Întrebată de oamenii legii de cît timp practi-
că prostituţia, minora a considerat că „ea nu se ocupă de 
asta” ci deocamdată „încearcă”. 

De menţionat că, potrivit informaţiilor poliţieneşti, 

traficanta, care nu este la prima abatere de acest gen, 
mai deţine „monopolul” asupra a încă două tinere, aces-
tea urmînd a fi stabilite de poliţie.  În acest caz a fost 
iniţiată o cauză penală în baza articolului „Trafic de co-
pii”. Suspecta a fost reţinută pe un termen de 25 de zile, 
iar dacă vinovăţia acesteia va fi demonstrată, ea riscă să 
facă de la 10 la 15 ani de închisoare. 

Atenţie, părinţi !!! 
În baza  acestui caz, poliţia întreprinde toate măsu-

rile necesare pentru a stabili şi alte eventuale cazuri de 
abuz asupra minorilor. În scopul omiterii unor aseme-
nea fărădelegi, poliţia se adresează tuturor părinţilor să 
acorde o atenţie sporită ocupaţiilor copiilor lor, să le 
verifice cu stricteţe cercul de prieteni şi alte persoane 
cu care comunică şi îşi petrec timpul liber şi să desfă-
şoare cu regularitate dialoguri de sinceritate cu copi-
ii lor.  Traficul de fiinţe umane este considerat ca una 
dintre cele mai stringente probleme ale societăţii. Vic-
timele traficului de persoane îndură încălcări severe şi 
multiple ale drepturilor omului. Traficul de persoane 
încalcă principiile fundamentale ale drepturilor omu-
lui cum sînt demnitatea umană, libertatea personală, 
libertatea de mişcare, dreptul la viaţă privată, autode-
terminarea şi interzicerea sclaviei şi a practicilor ce ţin 
de aceasta. 

L. D.

Afacere „stupefiantă” deturnată După ce a fost prostituată, trafica copii  
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

care este esenţa limitărilor legale prezente 
referitoare la dreptul desfăşurării întrunirilor?

un grup de vîrstnici 
din chişinău

 la solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRînGă

Conform prevederilor 
Legii privind întrunirile,  la 
examinarea unei declaraţii 
prealabile sau a unei cereri, 
precum şi la asigurarea ordi-
nii publice în timpul desfă-
şurării întrunirii, autorităţile 
publice  acţionează astfel 
încît să elimine doar ele-
mentele ilicite ale întrunirii, 
garantînd, pe cît este posibil, 
dreptul la întrunire. Dacă, din 
declaraţia prealabilă sau din 
alte date pe care le deţine, re-
iese că scopurile sau forma de 
desfăşurare a întrunirii preco-
nizate contravin Constituţiei 
Republicii Moldova sau pot 
duce la încălcarea legislaţi-
ei, autoritatea administraţiei 
publice locale informează 
neîntîrziat organizatorul cu 
privire la obligaţiile pe care 
le are în această calitate,  pre-
cum şi îi atrage atenţia asupra 
cadrului legal existent.  Dacă 
consideră necesar pentru asi-
gurarea desfăşurării în mod 
paşnic a întrunirii, autoritatea 
administraţiei publice locale 
poate recomanda organizato-
rilor modificarea condiţiilor 
de desfăşurare a întrunirii de-
clarate privind  ora, locul sau 
forma de desfăşurare a întru-
nirii. Decizia finală cu privire 

la modificarea orei, a locului 
sau a formei de desfăşurare 
a  întrunirii îi aparţine orga-
nizatorului. Dacă deţine pro-
be concludente că întrunirea 
urmează să se desfăşoare cu  
încălcarea prevederilor lega-
le, autoritatea administraţiei 
publice locale poate iniţia o 
procedură judiciară, prin care 
să ceară interzicerea întrunirii 
sau modificarea, după caz,  a 
orei, a locului sau a formei 
de desfăşurare a acesteia. In-
tentarea acţiunii nu suspendă 
dreptul de a desfăşura întru-
nirea.    Instanţa de judecată 
examinează cererea de in-
terzicere a întrunirii sau de 
modificare, după caz, a orei, 
a locului sau a formei de des-
făşurare a acesteia şi adoptă 
o hotărîre în cel mult 3 zile 
de la data depunerii. Instanţa 
de judecată prin hotărîrea sa 
poate interzice desfăşurarea  
întrunirii declarate ori modi-
ficarea orei, a locului sau a 
formei de desfăşurare a întru-
nirii sau să menţină dreptul de 
a desfăşura întrunirea, oricare 
dintre părţi fiind în drept să 
conteste, în cel mult 3 zile de 
la data pronunţării, hotărîrea 
judecătorească adoptată în 
condiţiile legii. 

?
În orice stadiu al pro-

cedurii, Curtea poate hotă-
rî scoaterea de pe rol a unei 
cereri, cînd circumstanţele 
permit să se tragă concluzia 
că reclamantul nu doreşte să 
o mai menţină, cînd litigiul a 
fost rezolvat sau pentru orice 

alt motiv, constatat de Cur-
te, pentru care continuarea 
examinării cererii nu se mai 
justifică. Vă mai aducem la 
cunoştinţă că dacă cererea 
poate fi repusă pe rol de către 
Curte, atunci se consideră că 
împrejurările o justifică. 

cauza aflată spre examinare la curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului a fost radiată de pe 
rol pentru cazul rezolvării acesteia pe cale amia-
bilă. Statul nu-şi execută obligaţiile la timp şi  în 
măsura necesară, reparaţia nefiind corespunză-
tore termenului de reparaţie echitabilă. cum aş 
putea să procedez în asemenea caz?

maria Pleşca, 
Orhei

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
numele, prenumele:

Adresa:

(octombrie 2009,  nr. 41(300)

&

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

va, cetăţeni străini şi apatrizii 
care locuiesc pe teritoriul ei. 
Aceştia pot fi:

a) în condiţia conlocuirii – 
persoanele aflate în relaţii de 
căsătorie, de divorţ, de con-
cubinaj, de tutelă şi curatelă, 
rudele lor pe linie dreaptă sau 
colaterală, soţii rudelor, alte 
persoane întreţinute de aces-
tea;

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

Legea cu privire la preve-
nirea şi combaterea violenţei 
în familie  garantează victi-
mei  apărarea drepturilor şi 
intereselor  legitime. Persoa-
nele cu funcţie de răspunde-
re, alte persoane care cunosc 
existenţa  unui pericol pentru 

Aspecte generale cu privire la prevenirea 
şi combaterea violenţei în familie

viaţa şi sănătatea unei poten-
ţiale victime trebuie să comu-
nice acest fapt autorităţilor 
abilitate cu funcţii de preve-
nire şi combatere a violenţei 
în familie. Autorităţile abi-
litate cu funcţii de prevenire 
şi combatere a violenţei în 
familie sînt obligate să reac-
ţioneze prompt la orice sesi-
zare. Cazurile de violenţă în 
familie pot fi supuse medierii, 
la cererea părţilor. Medierea 
se efectuează de către medi-
atori atestaţi, iar în lipsa aces-
tora, de către comisiile pentru 

probleme sociale, cu partici-
parea, după caz, a asistentului 
social. 

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

a) victima;
b) în situaţie de criză, 

membrii de familie; 
c) persoanele cu funcţie 

de răspundere şi profesioniş-
tii care vin în contact cu fa-
milia;   

d) autoritatea tutelară;
e) alte persoane care deţin 

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

Cererea despre comiterea 
actelor de violenţă în familie 
se depune:

a) la organul afacerilor 
interne;

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

socială şi de protecţie a fami-
liei şi copilului;

d) la autoritatea adminis-
traţiei publice locale.

Cererea se depune la lo-
cul:

a) de domiciliere al victi-
mei; 

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

c) de reşedinţă al agreso-
rului;

d) în care victima a căutat 
asistenţă; 

e) în care a 
avut loc actul de 
violenţă.

Pentru depu-
nerea în instanţă 
de judecată a 
cererii despre 
comiterea acte-
lor de violenţă 
în familie nu se 
plăteşte taxă de 
stat.

Cererea de-
pusă în organul 
afacerilor in-
terne se exami-
nează conform 
procedurii pre-
văzute de legis-
laţia în vigoare. 
Cererea depusă 
în instanţă de 
judecată se exa-
minează con-
form Codului 

de procedură civilă, Codului 
de procedură penală. Cererea 
depusă în orice autoritate abi-
litată cu funcţii de prevenire 
şi combatere a violenţei în fa-
milie este readresată conform 
competenţei în decursul unei 
zile lucrătoare. Instanţa de 
judecată emite, în 24 de ore 
de la primirea cererii, o ordo-
nanţă de protecţie, prin care 
poate oferi asistenţă victimei, 
aplicînd agresorului următoa-
rele măsuri:

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

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

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

d) interzicerea de a vizita 

locul de muncă şi de trai al 
victimei;

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

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

g) limitarea dispunerii uni-
laterale de bunurile comune;

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

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

j) interzicerea de a păstra 
şi purta armă. 

Responsabilitatea de in-
formare a agresorului despre 
ordonanţa de protecţie şi de 
aplicare a acesteia revine in-
spectorului de sector în conlu-
crare cu asistentul social. Mă-
surile de protecţie menţionate 
mai sus  se aplică pe un termen 
de pînă la 3 luni, pot fi retrase 
odată cu dispariţia pericolului 
care a condiţionat luarea aces-
tor măsuri şi pot fi prelungite 
în cazul unei cereri repetate 
sau al nerespectării condiţii-
lor prevăzute în ordonanţa de 
protecţie.  Aplicarea măsuri-
lor de protecţie nu împiedică 
iniţierea procedurii de divorţ, 
partajării averii comune, decă-
derii din drepturile părinteşti, 
luării copilului fără decădere 
din drepturile părinteşti şi al-
tor acţiuni prevăzute de legis-
laţia în vigoare. Supraveghe-
rea îndeplinirii măsurilor de 
protecţie stabilite de instanţă 
ţine de competenţa organelor 
afacerilor interne, organelor 
de asistenţă socială şi altor or-
gane, după caz. Instanţa de ju-
decată poate retrage măsurile 
de protecţie la cererea înteme-
iată a victimei. În cazul victi-
melor copii şi persoane aflate 
în stare de neputinţă, examina-
rea de către instanţă a cazului 
este obligatorie.  Contestarea 
ordonanţei de protecţie se face 
în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.

Chiar dacă nu avem drumuri tocmai europene, reguli-
le impuse de comunitate au ajuns şi la noi. Astfel,  toţi şo-
ferii vor fi obligaţi să circule cu farurile maşinilor aprinse 
nu doar noaptea, dar şi ziua. 

Aceasta este o prevedere a noului Regulament privind 
circulaţia rutieră, iar profesorul Valeriu Bulat ne-a expli-
cat de ce este necesară.

„Din 1 noiembrie pînă pe 1 aprilie toţi conducătorii 
vor fi obligaţi să se deplaseze cu farurile aprinse. Sînt mai 
multe motive, durata zilei este mult mai mică, puterea 
de  iluminare a soarelui scade foarte mult şi foarte multe 
automobile care au culoarea neagră, albastru-închis sau 
verde-închis sînt foarte greu de observat de la distanţă şi 

Atenţie, şoferi! Cu farurile aprinse 24 din 24 de ore 
acest lucru poate crea diferite pericole. Tot în această peri-
oadă foarte des drumul este acoperit cu polei şi este foarte 
important să ştii că din faţă sau din spate vin vehicule”, a 
explicat Valeriu Bulat.

Pînă acum, în Moldova, doar motocicliştii erau obligaţi 
sa se deplaseze cu farurile aprinse.

„În ţările Uniunii Europene maşinile circulă cu farurile  
aprinse de mai mult timp. În unele state maşinile aşa sînt 
concepute: cînd capată viteză, farurile se aprind şi nu mai 
pot fi stinse”, a spus Bulat.

Noul regulament al circulaţiei rutiere a intrat în vigoare 
pe 15 iulie 2009.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului ÎI „Volcov Iurii”, pentru 
data de 19 noiembrie 2009, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SRL „Consonanţa ” privind încasa-
rea datoriei. Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, 
cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător                                                         I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea  reprezentantului SRL „Pomuscom” Chişinău, pentru 
data de 23 noiembrie 2009, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît pe ca-
uza civilă intentată de  „Marr Sugar Moldova ” SRL. Prezenţa 
este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată 
în lipsa părţii absente.

Judecător                                                      S. namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
ÎI „Loctionov Alexandr”, pentru data de 7 decembrie 2009, 
ora 10.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît la cererea  SA „Corporaţia de 
Finanţare Rurală ”  privind încasarea sumei de 17 870,29 lei.

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

Judecător                                                   Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului ÎI „Trocin Oxana”, pentru 
data de 1 decembrie 2009, ora 10.15, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la exa-
minarea cauzei civile a SRL „Optim Comerţ ” privind încasa-
rea datoriei. Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, 
cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător                                                       I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului ÎI „Petrova Irina”, pentru 
data de 1 decembrie 2009, ora 10.15, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SRL „Zernoff ” privind încasarea 
datoriei. Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, ca-
uza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător                                                        I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Viaanse-Group”, 
pentru data de 8 decembrie 2009, ora 11.00, la şedinţa de jude-
cată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît 
la examinarea cauzei civile a SRL „ICE Cream & Co ” privind 
încasarea datoriei. Prezenţa este obligatorie. În caz de nepre-
zentare, cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător                                                      I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea  reprezentantului SRL „Apetisant”, pentru data de 17 no-
iembrie 2009, ora 13.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 221) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SRL „Rumitox ”. Prezenţa este obligatorie. În caz 
de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător                                                        Aurica us
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Perla Neagră - Tur”, pentru data 
de 10 decembrie 2009, ora 13.15, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 73, bir. 220 ) în calitate de pîrît în 
procesul  intentat la cererea SRL „Royal-Progres” SRL privind 
încasarea datoriei de 2744,33 lei, a penalităţii de 2469,6 lei şi 
a dobînzii legale de 713,52 lei. Pîrîtul are sarcina să prezinte 
cel tîrziu la 10 decembrie 2009 referinţa şi documentele ce-i 
întemeiază obiecţiile sub sancţiunea examinării cauzei în baza 
materialelor dosarului.                

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

Judecător                                                   Aliona Roşca
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „KiwiBan”, pentru data de 10 de-
cembrie 2009, ora 13.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare şi Sfînt nr. 73, bir. 220 ) în calitate de pîrît în procesul  
intentat la cererea SRL „Royal-Progres” SRL privind încasa-
rea datoriei de 12 400,8 lei,  a dobînzii legale de 1048,52 lei 
şi  restituirii ambalajului în valoare de 455,2 lei. Pîrîtul are 
sarcina să prezinte cel tîrziu la 10 decembrie 2009 referinţa şi 
documentele ce-i întemeiază obiecţiile sub sancţiunea exami-
nării cauzei în baza materialelor dosarului.                

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

Judecător                                                    Aliona Roşca
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „VBI Internaţional” 
cu sediul în Chişinău, str. Onisifor Ghibu nr.1/1, pentru data 
de 14 decembrie 2009, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cau-
za civiă intentată la cererea SRL „Consonanţa”. Prezenţa este 
obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în 
lipsa părţii absente.

Judecător                                                     Z. talpalaru

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Verplaser Grup” cu 
sediul în Hînceşti, str. Marinescu Al. nr.12, apt. (of.) 33, pentru 
data de 14 decembrie 2009, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe 
cauza civiă intentată la cererea SRL „Consonanţa”. Prezenţa 
este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată 
în lipsa părţii absente.

Judecător                                                      Z. talpalaru
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Samoluicova Natalia cu domiciliul în Chişinău, bdul Stefan 
cel Mare nr. 3, apt. 22,   pentru data de 23 noiembrie 2009, 
ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Guranda Ruslan 
privind încasarea prejudiciului.

Judecător                                                     Djeta Chistol                                                                                                                                         
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Livshin Viacheslav,   pentru data de 17 noiembrie 2009, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în 
calitate de reclamat pe cauza civilă la acţiunea cet. Livshin 
Victoria privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                         A. Catană                                                                                                                                         
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Colesnicenco Igor, domiciliat în Chişinău, str. Macilor nr. 18, 
apt. 289,   pentru data de 26 noiembrie 2009, ora 12.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea lui Lobodiuc Iurie.

Judecător                                                             v. Efros                                                                                                                                           
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Graur  Lilian, 
pentru data de 23 noiembrie 2009, ora 14.30, la şedinţa de  ju-
decată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă  nr. 2-3506/09 la cererea lui Roşca Andrei privind 
încasarea sumei.

Judecător                                             Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Cazac Natalia cu domiciliul în Chişinău, str. Calea Ieşilor 
nr.61/6, apt. 45, pentru data de 23 noiembrie 2009, ora 11.00, 
la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) în ca-
litate de pîrît pe cauza civilă  intentată de ÎMGFL 14 privind 
încasarea sumei.

Judecător                                                 Oleg Sternioală
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Arachelova Olga, pentru data de 30 noiembrie 2009, ora 
10.00, la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă  nr. 2-3961/2009, Arachelov 
Anatolii către Arachelov Olga şi Notarul Privat privind con-
statarea nulităţii declaraţiei cu privire la  renunţarea la succe-
siune.

Judecător                                                  Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău aduce la cunoştinţă 
publică, că la data de 23 nioembrie 2009, ora 9.30 în  bir. 502 
din str. M. Viteazul nr. 2, Chişinău se va examina cauza civilă 
după cererea petiţionarei Procofieva Feodosia Maxim privind 
declararea cet. Capaţina Vladimir, a. n. 29.06.1959, persoană 
fizică  decedată.

Judecător                                                       L. Pruteanu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Bagrin Gheorghe, 
pentru data de 16 noiembrie 2009, ora 14.30, la şedinţa  de  
judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît pe  cauza ci-
vilă la acţiunea  cet. Bagrin Ina privind  desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                Stella bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 
Catrinescu Sergiu, pentru data de 20 noiembrie 2009, ora 9.30, 
la şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de 
pîrît pe  cauza civilă intentată de Romaniuc Mariana privind  
decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                                           I. timofei
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Grama Mihail Va-
sile, pentru data de 3 decembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa  de  
judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît pe  cauza 
civilă la acţiunea lui Olişevschii Valeriu împotriva lui Grama 
Mihail privind  încasarea datoriei.

Judecător                                                   Lilia Lupaşco 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 
Chicu Valentin, pentru data de 17 decembrie 2009, ora 9.00, la 
şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît 
pe  cauza civilă la acţiunea lui Toma Iustin  privind  încasarea 
sumei.

Judecător                                                      v. Ilaşco       
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 
Rosciuc Mihail, pentru data de 8 decembrie 2009, ora 10.00, la 
şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 26) în calitate de pîrît 
pe  cauza civilă intentată la acţiunea lui Negară Andrei  privind  
încasarea datoriei.

Judecător                                                   Aliona Miron
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Moldovan Elena, Mahovici Dumitru, firma „Aţlaha Grup”, 
pentru data de  20 noiembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de  ju-
decată  (str. Zelinski nr. 13, bir. 15) în calitate de reclamaţi pe 
cauza civilă la cererea cet. Bulatova Elena despre eliberarea 
de dreptul de fidejusor şi cererea reconvenţională BC „Banca 
Socială” SA privind încasarea datoriei.  

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

Judecător                                                    L. Gafton

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Tîrbu Iurie, pentru data de  26 noiembrie 2009, ora 16.00, 
la şedinţa de  judecată  (str. Zelinski nr. 13, bir. 17) în legătu-
ră cu examinarea cauzei civile la acţiunea Anei Ţîgîrlaş către 
Tîrbu Iurie, Compania „Taxi-1449” privind încasarea prejudi-
ciului moral şi material.

Juecător                                          viorica Mihaila
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Soltanici Efrosinia, 
pentru data de 23 noiembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa  de  ju-
decată  (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît 
pe  cauza civilă intentată de CCL-175 privind  încasarea da-
toriei.

Judecător                                                vladislav Clima    
www

Judecătoria Soroca solicită pezentarea cet. Caseanciuc Li-
lia, pentru data de 23 noiembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.     

Judecător                                             Alexandru negru                                  
www

Judecătoria Basarabeasca solicită pezentarea cet. Lupaşcu 
Vitalie Mihail, pentru data de 23 noiembrie 2009, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (Basarabeasca, str. Gării nr. 14) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea ÎCS „Easy Credit” 
privind încasarea datoriei. Prezenţa este obligatorie. În caz de 
neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.     

Judecător                                          veronica Carapirea                                  
www

Judecătoria Cimişlia solicită pezentarea cet. Zaporojanu 
Adrian şi Ou Nadejda, domiciliaţi în satul Gura Galbenei, Ci-
mişlia, pentru data de 27 noiembrie 2009, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (Cimişlia, Constantin Stamati nr. 1) în calitate 
de pîrîţi pe cauza civilă intentată la cererea SC „Ameritrex-
Prest”SRL către Zaporojanu Adrian, Ou Nadejda, Zaporojanu 
Andrei privind încasarea sumei conform contractului.     

Judecător                                                     Z. Aramă
www 

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
„Sarioglo Galina”, pentru data de 3 decembrie 2009, ora 11.15, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît la cererea  ÎM „Elitlevada” SRL, privind 
încasarea sumei de 10 224,27 lei.

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

Judecător                                                 Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Vitalex Iazu” cu se-
diul în Donduşeni, str. Sîrbu Elena, nr. 3 (of.) 6, pentru data 
de 26 noiembrie 2009, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza 
civiă intentată la cererea SRL „Elitlevada” privind încasarea 
datoriei. Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cau-
za va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător                                                      Z. talpalaru
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezenta-
rea  cet. Minin Arcadi, pentru data de 30 noiembrie 2009, ora 
11.00, la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă  nr. 2-4035/2009, intentat de BC 
„Universalbank” către Minin Arcadi privind încasarea sumei.

Judecător                                                 Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM,  solicită prezentarea  cet. Gorea Natalia a.n. 
14.06.1970 cu domiciliul în Chişinău, str. N. Costin nr. 59, apt. 
54, pentru data de 17 noiembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de  
judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 509) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă  nr. 2-2751/2009, la cererea cet. Gorea Ivan pri-
vind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                Aliona Danilov            
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Soltanici Sergiu, 
pentru data de 19 noiembrie 2009, ora 14.30, la şedinţa  de  
judecată  (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 303) în calitate de 
pîrît pe  cauza civilă intentată de APLP 54/26 privind  încasa-
rea datoriei.

Judecător                                            Alexandru Spoială
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Coasenciuc Nicolae, pentru data de 26 noiembrie 2009, 
ora 9.00, la şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
606) în calitate de pîrît pe cauza civilă  intentată de B.C. „Mo-
biasbancă - GSG” către Coasenciuc Nicolae privind  încasarea 
datoriei.

Judecător                                        Genadie Plămădeală 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zorila Veaceslav,  pentru data de 4 decembrie 2009, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă la acţiunea lui Bulumez Gheorghe.

Judecător                                                  Ion Ţurcan 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Grădinaru Simion cu domiciliul în Chişinău, str. Sprîncenoa-
ia nr. 14/3, apt. 104,  pentru data de 26 noiembrie 2009, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Grădinaru 
Maria.

Judecător                                                      v. Efros

citaţii în judecată
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Tatiana Dimitriadi, 
judecător cahul – 40 de ani

Mult stimată doamnă Tatiana Dimitriade, pentru 
devotamentul şi dragostea faţă de oameni, ce o pur-
taţi în suflet, pentru că aţi ales ca destin să mergeţi 
mînă în mînă cu Legea, adevărul şi Dreptatea, cîşti-
gînd prin aceasta respectul şi admiraţia cetăţenilor, 
Vă dorim în această zi de o semnificaţie aparte pen-
tru dumneavoastră să aveţi parte doar de clipe fru-
moase, trăite în deplină armonie spirituală alături 
de cei dragi inimii. Tenacitate, perseverenţă, succe-
se şi realizări notorii în activitatea desfăşurată întru 
slujirea idealurilor umane. 

la mulţi ani!
* * *

Tudor culava, inspector, judecător – 60 de ani
Mult stimate Tudor Culava, toamna din acest an 

este pentru dumneavoastră mai specială ca oricînd, 
pentru că vă aduce în dar frumoasa sărbătoare a 
sufletului  – cea de-a 60-a aniversare.

Vă apreciem că aţi ales să slujiţi cu credinţă legii 
şi să apăraţi demnitatea umană, fapt ce vă conferă 
alura de om destoinic al acestui neam.

Pentru tot ceea ce reprezentaţi, vă dorim să aveţi 
parte de multă sănătate, căldură sufletească, bunăs-
tare, fericire şi împliniri dintre cele mai frumoase.

la mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 
ludmila Ouş, judecător Ciocana; Svetlana Novac, 
judecător CSJ; Anatolie minciuna, judecător  Rîş-
cani mun. Chişinău; Dumitru corolevschi, judecă-
tor CA Bălţi; mihai Gavriliţa, preşedintele judecăto-
riei Străşeni; mihail Diaconu, judecător Buiucani; 
mihail Vinogradov, procuror al raionului Ocniţa.

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

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

la mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie 
al uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi revista naţională de drept

De regulă, lunile septem-
brie şi octombrie sînt dedi-
cate tîrgurilor de joburi. Şi în 
toamna aceasta vor fi cîteva, 
aşa că, dacă eşti în căutarea 
unui loc de muncă, este cazul 
să nu le ratezi. Asta înseamnă 
că trebuie să te pregăteşti se-
rios înainte de a te prezenta la 
un asemenea eveniment. 

Consilierii în carieră spun 
că vei face o impresie foarte 
bună dacă vei dovedi recruto-
rilor că ştii ce vrei şi că te-ai 
informat serios în legătură cu 
tîrgul la care participi. 

 
Atenţie la cum te îmbraci

Bile albe capătă candida-
ţii care sînt îmbrăcaţi adec-
vat. De altfel, felul în care te 
prezinţi spune foarte multe 
despre tine. Rujul strident, 
hainele nepotrivite sau, mai 
rău, mestecatul gumei, te pot 
descalifica fără drept de apel 
din cursa pentru obţinerea 
postului.

 
Pune întrebări!

Dacă vei lăsa CV-ul la 
întîmplare, la toate standurile 
pe la care treci, este clar că nu 
ştii ce vrei, iar angajatorii vor 
observa asta. De aceea, înain-
te de a merge la tîrg, intere-
sează-te ce companii vor par-
ticipa şi mergi direct la acelea 
care sînt în ţinta ta directă. În 
felul acesta, vei putea redacta 
de acasă un CV axat pe un do-
meniu anume. 

eventual la a completa nişte 
formulare. 

 
Mergi cu Cv-ul la ,,doctor”

Înainte de a ajunge la tîrg, 
roagă un prieten sau un spe-
cialist să-ţi citească CV-ul. 
Un ,,ochi” din afară va fi mult 
mai obiectiv şi îţi va putea 
spune ce ar vrea să mai gă-
sească scris în prezentarea ta. 

Dacă ai uitat să faci asta, 

mergi la tîrg şi caută un stand 
al unor consilieri în carieră. De 
regulă, ei sînt prezenţi şi dau fe-
ed-back gratuit candidaţilor.

 
nu te grăbi

La marile tîrguri de joburi 
este, de regulă, foarte mare 
aglomeraţia. Nu te enerva, ai 
răbdare şi fii pregătit să mergi 
la standurile care te interesea-
ză, chiar dacă este coadă. În 
fond, ţi-ai alocat toată ziua 
pentru acest eveniment, nu? 
E ceva mai important acum 
pentru tine decît găsirea locu-
lui de muncă la care visezi?

Dacă ai obosit, poţi să faci 
chiar şi o pauză, prilej pentru 
a lua şi o gustare. În niciun 
caz, nu trebuie să te repezi 
la standurile firmelor care au 
expuse dulciuri.

 
Participă la prezentările de 

companii
Dacă nu ştii ce vrei şi în 

ce domeniu ţi-ar plăcea să lu-
crezi, un astfel de tîrg de jo-
buri este ocazia ideală pentru 
a afla. La un asemenea eve-
niment, de regulă, se organi-
zează prezentări de companii, 
unde reprezentanţi de seamă 
ai firmelor vorbesc despre ce 
îi aşteaptă pe candidaţii care 
vor fi angajaţi, despre progra-
me de tip voluntariat, trainee 
sau despre internshipuri. Pro-
fită pentru a afla mai multe şi 
a adresa întrebări celor care 
ţin aceste prezentări!

Gîndeşte-te: dacă mergi 
la tîrg şi doar laşi CV-ul la 
standuri, atunci de ce nu 
l-ai trimis prin e-mail? La 
un asemenea eveniment 
este foarte important să 
fructifici contactul direct cu 
angajatorul. La stand, leagă 
o discuţie cu recrutorul de 
acolo. Arată-i că eşti intere-
sat şi nu te limita doar la a 
răspunde întrebărilor lui şi 

Merele sînt fructele cu cele mai multe beneficii pentru sănă-
tate. Compuşii antioxidanţi din coaja mărului furnizează pro-
tecţie UV, protejînd de razele soarelui, iar substanţele nutritive 
din acest fruct ajută la prevenirea afecţiunilor cardiace.

Fitonutrienţii din aceste fructe protejează inima, ajută la 
combaterea aterosclerozei şi protejează fumătorii de efectele 
nocive ale nicotinei, informează medicul nutritionist Mihaela 
Bilic, în cartea sa „Traiesc, deci mă abţin”.

Fibrele solubile din măr, numite pectine, reduc nivelul co-
lesterolului din sînge, merele roşii fiind cele mai eficiente în 
acest sens.

Tot merele roşii fortifică colagenul şi elastina, oferind pielii 

un aspect tînăr. Merele ionatane şi soiul Golden au cel mai 
ridicat conţinut de quercitină, fiind astfel considerate un bun 
stimulator pentru memorie.

Merele ajută la accelerarea tranzitului intestinal lent, dato-
rită conţinutului ridicat de apă şi sodiu. De aceea, persoanele 
care manîncă cel puţin un măr pe zi au un risc scăzut de a se 
îmbolnăvi de cancer la colon. Aceste fructe au capacitatea de a 
elimina toxinele din organism.

Persoanele care vor să slăbească pot înlocui chipsurile sau 
covrigeii cu un măr, deoarece fibrele insolubile din acest fruct, 
odată ajunse în stomac, cresc în volum şi vor da senzaţia de 
saţietate.

Merele protejează fumătorii

S-a ales cu arsuri ca după incendiu de la 
o vopsea de păr! 

O tînără din Marea Britanie s-a ales cu arsuri extrem de 
grave, iar vederea i-a fost afectată după ce a folosit acasă o 
vopsea de păr. 

Zoe Vernon spune că şi-a aplicat vopseaua 
seara şi n-a observat nicio reacţie. Diminea-
ţa, cînd s-a trezit, avea faţa plină de umflături. 
Ulterior, i-au apărut pete şi răni dureroase, iar 
acum fata de 22 de ani arată ca şi cînd ar fi fost 
victima unui incendiu puternic. 

Zoe susţine că a făcut testul de alergie inainte de a-şi apli-
ca vopseaua pe păr. 

„A fost îngrozitor. Mi-a fost atît de frică şi mă dureau atît 
de tare faţa şi gîtul! Nu vroiam să mă vadă nimeni, m-am 
gîndit că alergia o să dispară de la sine, dar de la o zi la alta 
arătam tot mai rău. Prietenul meu m-a convins să merg la spi-
tal”, a spus tînara.

Un reprezentant al companiei producătoare a anunţat că 
în prezent conducerea firmei desfăşoară o investigaţie. Totuşi, 

vopseaua nu va fi retrasă de pe piaţă, incidentul fiind considerat 
unul „izolat şi rar”. 

Statisticile arată că o astfel de alergie se întîmplă la cel mult 
trei persoane dintr-un milion.

un jucător croat a ratat golul de la 10 cm
Fotbalistul croat Ilija Sivonjici, 22 de ani, a fost protago-

nistul unei ratări incredibile în meciul pe care Dinamo Za-
greb l-a disputat în compania formaţiei Cibalia Vinkovici, 
partidă încheiată cu scorul de 1-1. Atacan-
tul gazdelor a scos mingea de pe linia por-
ţii de la o „distanţă” de circa 10 centimetri. 
La scorul de 1-0 pentru oaspeţi, dacă Sivo-
njici reuşea să înscrie, atunci scorul final 
probabil ar fi fost altul. Însă în fotbal, la fel 
ca în viaţa cotidiană, se aplică zicala: „Dacă şi cu parcă se 
plimbau cu o barcă”, rezultatul final fiind cel care contează 
în cele din urmă.

În pofida acestei remize, Dinamo Zagreb ocupă prima pozi-
ţie în clasament, cu 29 de puncte după 12 etape disputate, Ciba-
lia clasîndu-se pe locul al patrulea. 

Diamante făcute din cenuşa persoanelor 
decedate

Nemţii şi elveţienii au recurs la o metodă originală prin care 
să nu se despartă de cei dragi – îi incinerează, iar prin procese 
chimice cenuşa lor devine piatră preţioasă. Afacerea are succes 
şi în România. Poate un diamant să ţină loc de iubire? Sau poate 
iubirea să fie purtată pe deget sau la gît ca un diamant? În pre-
zent acest lucru este posibil atunci cînd diamantul este făcut din 
cenuşa persoanei iubite şi decedate, iar noua tehnologie desco-
perită de către nemţi şi elveţieni a ajuns şi în România. 

Deja metoda a prins în Germania şi Elveţia unde s-au 
confecţionat peste 1000 de diamante din cenuşă umană.

Monica Hondru se ocupă, în România, cu realizarea con-
tractelor şi schimbarea cenuşei pe un diamant. Spune că a 
început această afacere după ce a fost impresionată de poveş-
tile celor care au vrut să îşi poarte pe deget rămăşiţele celor 
dragi.

Procedura nu e complicată – cenuşa este trimisă în Ele-
veţia, iar preţul de pornire este de 3500 de euro, pentru un 
diamant de circa 0,25 carate, dar poate ajunge pînă la un carat, 
iar timpul de producţie nu este mai mare de cîteva săptămîni.
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Cum să te porţi la un tîrg de joburi


