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Circa 2 milioane 800 de mii de 
buletine de vot pentru 
scrutinul electoral din 
28 noiembrie

Calificarea 
accidentelor 
de muncă

Săptămînal juridic

Prim-ministrul Vlad Filat 
a înmînat certificatele de 
proprietate sinistraţilor care 
au solicitat procurarea de 
locuinţe

Valeriu Zubco, Procurorul Gene-
ral al Republicii Moldova s-a întîlnit 
recent, cu reprezentanţii Consiliului 
Europei pentru a evalua decurgerea 
implementării Programului Comun 
al Uniunii Europene şi Consiliului 
Europei „Programul de susţinere 
a democraţiei” pentru Republica 
Moldova.

Din componenţa delegaţiei au 
făcut parte: Tanja Rakusic-Hadzic, 
şefa Secţiei poliţie şi penitencia-
re a Direcţiei generale Drepturile 
Omului şi Afaceri Juridice a  CoE; 
Leonid Antohi, administrator al Di-
recţiei generale Drepturile Omului 
şi Afaceri Juridice a CoE; Mariana 
Chicu, coordonator de program în 
cadrul Programului Comun al Uniu-
nii Europene şi Consiliului Europei 
„Programul de susţinere a democra-
ţiei” pentru Republica Moldova.

Din partea Procuraturii Generale 
au participat Iurie Garaba, preşedin-
tele Consiliului Superior al Procuro-
rilor, şef al Direcţiei investigaţii ge-
nerale; Ion Caracuian, procuror, şef 
al Secţiei combatere tortură; Anato-
lie Pîrnău, procuror, şef al Secţiei 
asistenţă juridică internaţională şi 
integrare europeană

Întrevederea a avut loc la Pro-
curatura Generală, unde au fost 
abordate subiecte ce ţin de ajusta-
rea legislaţiei naţionale cu privire 
la Procuratură, la standardele UE. 
În acest sens, Valeriu Zubco a rela-
tat că, recent a semnat un ordin prin 
care a dispus  formarea unui grup 
de lucru care în decurs de 3 luni 
urmează să elaboreze conceptul re-
formei instituţionale a Procuraturii 
Republicii Moldova şi să îl prezinte 
spre aprobare Comisiei juridice, nu-

miri şi imunităţi a Par-
lamentului Republicii 
Moldova.

„Acest lucru este 
absolut necesar pentru 
a fundamenta clar lo-
cul şi rolul Procuraturii 
în sistemul de justiţie. 
Reforma Procuraturii a 
demarat în anul 2008, 
odată cu adoptarea noii 
Legi cu privire la Pro-
curatură. De facto, însă 
acest pro-
ces a înce-
put la fine-
le anului 

2009, cînd au fost cre-
ate organele de autoad-
ministrare ale instituţiei 
vizate. Pe calea refor-
melor, însă ne ciocnim 
cu multe lacune, imper-
fecţiuni şi instabilitate 
în actele legislative. 
Pentru o continuitate 
eficientă în reformarea 
instituţională avem ne-
voie de modificări în 
legislaţie”, a menţionat 
Valeriu Zubco.

În context, Procurorul General 
i-a asigurat pe oficialii europeni că 
odată definitivat conceptul refor-
mei instituţionale va fi prezentat 
spre avizare experţilor CoE pentru 
promovarea liniilor recomandărilor 
făcute de oficialii europeni.

Tot în cadrul întîlnirii, Valeriu 
Zubco a evidenţiat şi realizările de 
ultimă oră, prerogativele, dar şi in-
suficienţele din activitatea secţiei 
create în premieră – specializată 
în combaterea torturii. Formarea 
acestei subdiviziuni se încadrează 
în activitatea de protecţie a drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului şi răspunde necesităţii 
timpului.

Procurorul General a evocat cu 
acest prilej evoluţiile la nivel repu-

blican şi priorităţile imediat urmă-
toare din activitatea secţiei de pro-
fil, subliniind totodată, eforturile, 
iniţiativele şi rezultatele pozitive 
ale acesteia.

Аgenţia Europeană pentru Managementul Cooperării 
Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale 
Uniunii Europene (FRONTEX) va intensifica colaborarea cu 
Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova. Despre aceasta a 
anunţat directorul executiv al agenţiei, Ilkka Laitinen, în ca-
drul unei întrevederi la Chişinău cu premierul Vladimir Filat.

Potrivit Serviciului de presă al Guvernului, el a menţio-
nat că la sfîrşitul lunii noiembrie va avea loc o şedinţă co-
mună, în cadrul căreia „se va stabili programul de cooperare 
pentru anul 2011, mai intens decît în 2010”.

Ilkka Laitinen a apreciat înalt Guvernul pentru aprobarea 
recentă a Strategiei naţionale pentru managementul integrat 
al frontierei de stat pe anii 2011-2013.

„Acest document a fost aprobat la momentul oportun şi 
sînt sigur că va fi implementat cu succes”, a spus el, dînd asi-
gurări că FRONTEX este dispusă şi în continuare să susţină 
Republica Moldova în vederea asigurării unui management 
eficient al frontierelor.

Prim-ministrul a mulţumit agenţiei pentru suport şi a 
subliniat că Republica Moldova va continua să muncească 
în vederea stabilirii unui management integrat la frontiere 
pentru ca acestea să devină transparente, întru prevenirea şi 
combaterea criminalităţii transfrontaliere.

Interlocutorii au vorbit şi despre importanţa Misiunii pen-
tru Asistenţă la Frontiera Moldovei şi Ucrainei (EUBAM) şi 
necesitatea continuării activităţii acesteia.

Oaspeţii europeni au apreciat 
lansarea Secţiei combatere tortură 
din cadrul Procuraturii Generale şi 
au menţionat disponibilitatea Con-
siliului Europei de a acorda asisten-
ţă părţii moldoveneşti atît în ajus-
tarea legislaţiei, cît şi în finanţarea 
lucrărilor de reparaţie în sediului 
secţiei de profil.

În acest context s-a stabilit un 
cadru de cooperare care va implica 
un set de măsuri,  inclusiv organiza-
rea unei vizite de studiu pentru pro-

curorii moldoveni în Scoţia, pentru 
instruirea în domeniul prevenirii, 
depistării şi combaterii eficiente a 
cazurilor de tortură şi altor încălcări 
ale drepturilor omului.          

Începe ziua cu DREPTUL!

Prietenie înseamnă să fii alături de prieteni nu cînd au dreptate, ci cînd greşesc. 
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Procuratura Generală şi Consiliul Europei – 
noi modalităţi de cooperare

Procuratura Generală

FRONTEX VA INTENSIFICA COLABORAREA CU 
SERVICIUL GRĂNICERI AL REPUBLICII MOLDOVA 
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Flashu l Ministerul Justiţiei

Ministrul Justiţiei al Li-
tuaniei, Remigijus Simasius, 
a efectuat recent o vizită de 
lucru în Republica Moldova, 
în cadrul căreia oficialul litu-
anian a avut o întrevedere cu 
viceministrul Oleg Efrim.

Vizita ministrului Justiţiei 
al Lituaniei este un moment 
deosebit de important în re-
laţiile dintre Republica Mol-
dova şi Lituania. În cadrul 
întîlnirii dintre cei doi oficiali 
au fost abordate subiecte de 
interes comun din domeniul 
justiţiei, cooperarea intermi-
nisterială şi schimbul de ex-
perienţă în sistemul juridic. 
De asemenea, această vizită 
a oferit prilejul de a discuta 
despre procesul de moderni-
zare a sistemelor judiciare din 
cele două state. 

Ministrul lituanian al 
Justiţiei a apreciat eforturile 
pe care le depune Guvernul 
moldovean pentru aderarea 
la familia ţărilor Uniunii Eu-
ropene. El a menţionat că Li-
tuania este deschisă pentru a 
împărtăşi Republicii Moldo-

va din experienţa ţării sale de 
aderare la Uniunea Europea-
nă. Totodată, el a comunicat 
că Lituania vede în Republica 
Moldova un partener politic 
important, statul respectiv 

fiind interesat să dezvolte co-
laborarea cu Moldova în noi 
domenii, unde ţările noastre 
ar putea să se susţină reci-
proc. 

Discuţiile dintre cei doi 
oficiali s-au axat în mare par-
tea şi asupra reformelor pe 
care le-a demarat Republica 
Moldova în domeniul justi-
ţiei. Astfel, a fost discutată 

liberalizarea sistemului de 
executare a hotărîrilor jude-
cătoreşti în Republica Mol-
dova – reformă care a avut 
la bază sistemul lituanian de 

executare a hotărîrilor jude-
cătoreşti. În acest context, 
Remigijus Simasius a comu-
nicat că Litiuania este gata 
şi în continuare să susţină 
Republica Moldova în acest 
domeniu pentru a atinge re-
zultatele reformei în cel mai 
scurt timp. 

Cei doi diplomaţi au dis-
cutat despre implementarea 
noilor tehnologii informaţio-
nale în sistemul juridic. Acest 
segment este unul din domeni-
ile forte ale Lituaniei, ea fiind 
printre primele ţări din Uniu-
nea Europeană care realizează 
cu succes introducerea noilor 
tehnologii informaţionale în 
administraţia publică. 

Minstrul Justiţiei al Litua-
niei, pe parcursul vizitei sale 
în Republica Moldova, s-a 
întîlnit cu reprezentanţii Con-
siliului Superior al Magistra-
turii, ai Curţii Constituţionale 
şi ai Uniunii Executorilor Ju-
decătoreşti. La finalul vizitei, 
ministrul lituanian a mers şi 
la penitenciarul pentru femei 
din satul Rusca.   

,,Moldova este un partener politic important pentru Lituania”Medicamentele se pot ieftini cu pînă 
la 50 la sută
Medicamentele se pot ieftini cu pînă la 50 la sută. Anun-

ţul a fost făcut de către noua conducere a Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului. Asta după ce în primele nouă luni, produsele 
farmaceutice s-au scumpit, în medie, cu peste 6 procente.

Noile propuneri au fost anunţate de noul director al Agenţiei 
Naţionale a Medicamentului. Fostul director a fost demis, prin 
hotărîre de Guvern, pe motiv că nu a reuşit să ţină sub control 
piaţa farmaceutică.

Comisia europeană va majora 
cotele pentru exportul fără taxe 
a vinurilor moldoveneşti 
Comisia europeană a căzut de acord să majoreze cotele pen-

tru exportul fără taxe a vinurilor moldoveneşti în Uniunea Euro-
peană - de la 10 mln  sticle în 2010 la 20 mln în 2011, 24 mln în 
2012 şi 33 mln în 2013.  

Precum a relatat într-o conferinţă de presă viceministrul Agri-
culturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, decizia Comi-
siei Europene urmează să fie aprobată de Parlamentul European. 
El şi-a exprimat speranţa că acest lucru se va produce deja în pri-
ma jumătate a anului 2011. Vasile Bumacov a relatat că în cadrul 
şedinţei Subcomitetului pentru comerţ şi investiţii Moldova-Uni-
unea Europeană, care a avut loc pe 11 noiembrie la Bruxelles, de-
legaţia moldovenească a expus planul de activitate privind viitoa-
rele negocieri referitoare la Acordul de liber schimb aprofundat şi 
comprehensiv. Viceministrul a menţionat că Moldova de obicei 
valorifică cota pentru exportul fără taxe a vinurilor în UE pînă în 
luna august. Acest lucru creează probleme, deoarece jumătate de 
an consumatorul european cumpără vinuri moldoveneşti la un 
preţ, iar în a doua jumătate a anului preţurile lor cresc. Deşi taxele 
sînt modeste, pentru Moldova acestea sînt semnificative, atingînd 
în medie 20% din costul vinurilor. Vasile Bumacov de aseme-
nea, şi-a exprimat speranţa că Acordul de liber schimb între UE 
şi Moldova va fi semnat în termene rezonabile, după ce de cote 
pentru export în UE nu va mai fi nevoie.

Grecia – ţara europeană cu cel 
mai mare risc terorist
Grecia este ţara europeană cu cel mai mare risc terorist, po-

trivit noului „Index al riscului terorist”, realizat de societatea 
britanică „Maplecroft” – societate specializată în studierea ris-
curilor naturale sau umane. 

Potrivit indexului dat, încadrată în categoria „risc ridicat”, 
Grecia a urcat de pe locul 57 pe 24, cu 180 de atentate într-un an, 
depăşind astfel Spania (clasată pe locul 27). 

Somalia este ţara cu cel mai mare „risc terorist”, devansînd 
Pakistanul, Irakul şi Afganistanul. Aceasta a urcat, în decurs de 
un an, de pe locul patru pe primul în acest clasament, cu 556 de 
acte teroriste din iunie 2009 pînă în iunie 2010, care au provocat 
moartea a 1437 de persoane. 

Statele Unite se află pe locul 33, în categoria „risc mediu”, în 
faţa Algeriei (locul 36), Franţei (locul 44) şi Marii Britanii (lo-
cul 47). Canada, (locul 67), Germania (70), Maroc (84), Elveţia 
(114) şi Belgia (117) sînt clasate în categoria „risc scăzut”.

Indexul riscului terorist este realizat în fiecare an în funcţie 
de numărul şi intensitatea atentatelor, precum şi de istoria ţării 
în materie de terorism.

Condamnaţii la moarte din America,
 executaţi ca animalele
Un condamnat la moarte din Statele Unite ar putea fi execu-

tat cu un anestezic pentru animale, din cauză că produsul utilizat 
în mod normal nu se mai găseşte în stoc.

În loc să amîne execuţiile pînă la începutul anului viitor, cînd 
va fi reluată livrarea anestezicului cerut de lege, guvernatorul de 
Oklahoma a cerut justiţiei să permită folosirea substanţei de uz 
veterinar.

Deocamdată, judecătorii nu au dat niciun răspuns. Luna trecu-
tă, tot în Oklahoma, un deţinut a fost executat, după ce guverna-
torul a „împrumutat” doza letală de la colegul său din Arkansas.  
Iar cel de Arizona s-a dovedit şi mai hotărît: a importat din afara 
Statelor Unite anestezicul respectiv, pentru ca o sentinţă capitală 
să fie îndeplinită.

Cum respectă Republica Moldova 
libertatea credinţei? 
Guvernul Statelor Unite spune că în ultimul an Moldova a 

respectat mai bine decît în trecut libertatea credinţei, dar atrage 
atenţia asupra unor carenţe care s-au menţinut şi asupra unor 
probleme noi.

În raportul anual al Departamentului de Stat privind liberta-
tea religioasă, publicat recent la Washington, sînt menţionate pe 
larg persecuţiile la care sînt supuşi în Moldova martorii lui Ieho-
va. Este pomenit, de asemenea, refuzul autorităţilor de a rezolva 
problema restituirii proprietăţilor Bisericii Luterane.

În raportul american este descris pe larg incidentul de la 13 
decembrie din anul trecut, cînd un grup de credincioşi conduşi 
de preotul Anatol Cibric au vandalizat menora amplasată de co-
munitatea evreiască în Grădina Publică din Chişinău.

Expertul francez a avut în-
trevederi cu directorul CCTP 
şi reprezentantul Secretariatu-
lui permanent al Comitetului 
naţional pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane.

Înaltul oficial european a 
luat cunoştinţă de structura şi 
activitatea instituţiei, atribuţi-
ile de bază ale acesteia. Eric 
Panloup şi-a exprimat intere-
sul şi pentru aspecte privind 
legislaţia naţională în dome-
niul luptei contra traficului de 
persoane, sancţiunile aplicate 
traficanţilor, situaţia actuală 
în domeniu, numărul de cauze 
finalizate şi numărul de victi-
me identificate, activităţile de 
urmărire penală şi protecţie 
a victimelor şi martorilor în 
cadrul investigării acestor ge-

Schimb de experienţă moldo-francez în domeniul 
traficului de persoane

nuri de infracţiuni. Experţii 
au purtat discuţii referitoa-
re la coordonarea la nivel 
naţional şi conlucrarea cu 
ONG-urile de profil.

De asemenea, E. Pa-
loup a fost informat despre 
crearea Secretariatului per-
manent al Comitetului na-
ţional pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane 
şi principiile de activitate 
a acestei structuri.

Cîteva din subiectele-
cheie puse  în discuţie au 
vizat cooperarea la nivel 
local între instituţiile care 
fac parte din componenţa 
Comitetului naţional şi co-
operarea organelor de drept 
din Republica Moldova cu 
cele din ţări precum Turcia, 

Cipru, Federaţia Rusă, repa-
trierea victimelor în ţara de 
origine, precum şi coopera-
rea cu structuri internaţiona-
le, cum ar fi: Interpol, Euro-
pol, SECI.

Înaltul oaspete a apreciat 
pozitiv succesele obţinute de 
organele de drept din Repu-
blica Moldova în combaterea 
traficului de persoane şi mi-
graţiei ilegale. Acesta a sus-

ţinut intenţia creării în cadrul 
Centrului pentru combaterea 
traficului de persoane al MAI 
a unei secţii specializate în 
lupta împotriva pornografiei 
infantile prin internet.

La finalul 
î n t r e v e d e r i i , 
Eric Panloup 
a venit şi cu o 
propunere că-
tre conducerea 
CCTP. Exper-
tul s-a arătat 
cointeresat în 
efectuarea unui 
schimb reci-
proc de vizite 
de studiu ale 
colaboratorilor 
din Franţa şi 
Republica Mol-
dova în scopul 

preluării bunelor practici de 
activitatea în aceste dome-
nii.

 Lilia DUMINICA

Centrul pentru combaterea traficului de per-
soane al MAI (CCTP), a fost vizitat, recent, de Eric 
Panloup, consilier regional pentru Europa de Est în 
domeniul traficului de fiinţe umane în cadrul Repre-
zentanţei Franţei pe lîngă Organizaţiile Internaţio-
nale la Viena.

Copii au nevoie de motivaţie şi indicatori pentru monitori-
zarea propriilor drepturi. Aceasta este una din concluziile Gru-
pului de Lucru pentru monitorizarea Convenţiei ONU cu privi-
re la Drepturile Copilului, reunit la Chişinău pentru un atelier 
de formare, organizat de Centrul de Informare şi Documentare 
privind Drepturile Copilului.

Membrii Grupului de lucru au menţionat că respectarea 
drepturilor copilului variază de la o regiune la alta, iar printre 
cele mai puţin respectate se numără dreptul la opinie, dreptul 
la protecţie împotriva exploatării economice, dreptul la timp 
liber. Şi dreptul la protecţie împotriva violenţei rămîne a fi un 
drept încălcat de către adulţi şi semeni. Copiii manifestă un 
comportament violent în raport cu colegii lor, iar profesorii îi 
agresează verbal, îi intimidează şi ameninţă cu scăderea note-
lor la obiecte în caz de nesupunere sau neascultare. 

Membrii Grupului de Lucru afirmă că dreptul la educaţie 
este cel mai respectat, potrivit monitorizării. În acest sens, se 
poate specifica dotarea tehnică şi cu manuale a şcolilor din re-
publică. Deocamdată, sînt restanţe în ceea ce priveşte îmbună-
tăţirea calităţii predării prin metode interactive, jocuri. 

În sensul respectării drepturilor copilului, rolul adulţilor 
este de a-i ajuta pe copii să înţeleagă conceptul de drept al 
copilului, dar şi să însuşească Convenţia cu privire la Dreptu-
rile Copilului, dezvoltîndu-le copiilor competenţe, se menţi-
onează într-un comunicat de presă al Centrului de Informare 
şi Documentare privind Drepturile Copilului. 

Membrii Grupului au elaborat propuneri pentru organi-
zaţiile locale care ar dori să implice copiii în monitorizarea 
propriilor drepturi, precum şi recomandări de lucru pentru 
părinţii copiii cărora sînt implicaţi în proces. 

Respectarea Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Co-
pilului este monitorizată de 25 de copii din 14 regiuni ale 
ţării. Această monitorizare efectuată pe parcursul a patru luni 
este parte a proiectului „Copiii monitorizează respectarea 
propriilor drepturi”, fiind realizat de Centrul de Informare şi 
Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), cu spri-
jinul acordat de Organizaţia Suedeză „Salvaţi Copiii”, Amba-
sada Statelor Unite în Republica Moldova şi Reprezentanţa 
UNICEF în Moldova.  

Copiii, încurajaţi să monitorizeze respectarea propriilor drepturi 
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Curier Electoralu

Pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010, 
Comisia Electorală Centrală a decis 
tipărirea şi distribuirea a 2 804 408 
buletine de vot.

Potrivit reprezentantului CEC, 
2 109 215 de exemplare vor fi ti-
părite în limba de stat, iar alte 695 
193 de exemplare - în limba rusă. 
Buletinele de vot tipărite se vor dis-
tribui consiliilor electorale de cir-
cumscripţie. Secţiile de votare din 
Chişinău vor primi cele mai multe 
exemplare, puţin peste 620 de mii, 
dintre care circa 400 de mii vor fi în 
limba română. La Bălţi vor fi trans-
mise aproximativ 106 mii, iar în 
Unitatea Teritorială Administrativă 
Găgăuzia - 108 mii de buletine. Că-
tre secţiile de votare din străinătate 
vor fi expediate peste 130 de mii de 
buletine de vot. 

Cele mai multe exemplare în 
limba rusă vor rămîne, de aseme-
nea, în Capitală - aproape 220 de 
mii. Urmează Găgăuzia, cu mai 
mult de 90 % din totalul de exem-
plare primite şi capitala nordică, cu 
aproape 52 de mii. Şi peste hotare 
vor fi trimise buletine în limba rusă, 
în număr de peste 24 de mii.

21 de secţii de votare 
pentru alegătorii din stînga 

Nistrului
 Alegătorii domiciliaţi în uni-

tăţile administrativ-teritoriale din 
stînga Nistrului, în municipiul Ben-
der şi în unele localităţi ale raio-
nului Căuşeni, aflate provizoriu în 
afara controlului suveran al autori-
tăţilor constituţionale ale Republicii 
Moldova, vor putea vota, la alege-
rile parlamentare, în 21 de secţii de 
votare.

Aceşti alegători se vor înscrie 
în lista suplimentară la prezentarea 
actului de identitate, care atestă do-
miciliul sau reşedinţa persoanei în 
localitatea corespunzătoare, iar la 
rubrica „Notă” din această listă se 
va consemna „UAT din stînga Nis-
trului”. 

 În scopul garantării securită-

Circa 2 milioane 800 de mii de buletine de vot pentru scrutinul electoral din 28 noiembrie
ţii procesului de votare la secţiile 
respective din localităţile aflate în 
Zona de securitate, Comisia Electo-
rală Centrală a făcut apel către ob-
servatorii naţionali, internaţionali 
şi Comisia Unificată de Control, în 
vederea monitorizării desfăşurării 
paşnice a procesului electoral în ca-
drul secţiilor de votare menţionate. 

Secţiile de votare, unde cetăţe-
nii din stînga Nistrului îşi vor putea 
exercita dreptul de a vota vor fi am-
plasate după cum urmează:

- Secţia nr. 5 - Gimnaziul nr. 17, 
mun. Chişinău, bul. Dacia, 75;

- Secţia nr. 120 - Direcţia Căilor 
Ferate din Moldova, mun. Chişinău, 
str. Vlaicu Pîrcălab, 48;

- Secţia nr. 187 - SA „Transe-

nergoreparaţie”, mun. Chişinău, str. 
Transnistria, 4;

 - Secţia nr. 24 - Liceul teoretic 
din satul Gura Bîcului, raionul Ane-
nii Noi;

- Secţiile nr. 40 şi nr. 41 - Cen-
trul de cultură şi tineret din satul 
Varniţa, raionul Anenii Noi;

 - Secţia nr. 23 - Liceul teoretic 
„Prometeu” din satul Copanca, ra-
ionul Căuşeni;

- Secţia de votare nr. 27  -  Lice-
ul teoretic din satul Fîrlădeni, raio-
nul  Căuşeni;

- Secţia nr. 33 - Casa de cultură 
din satul Hagimus, raionul  Cău-
şeni;

 - Secţia nr. 1 - Liceul teoretic 
„I. Creangă” din satul Coşniţa, raio-
nul Dubăsari;

- Secţia nr. 2 - Căminul cultural 
din satul Coşniţa, raionul  Dubă-
sari;

 - Secţia nr. 3 - Căminul cultural 
din satul Cocieri, raionul Dubăsari;

- Secţia nr. 4 - Liceul teoretic 
„Vlad Ioviţă” din satul Cocieri, ra-
ionul Dubăsari;

- Secţia nr. 6 - Căminul cultural 
din satul Doroţcaia, raionul  Dubă-

sari;
- Secţia nr. 10 

- Căminul cultu-
ral din comuna 
Molovata Nouă, 
raionul Dubăsari;

- Secţia nr. 12 
- Gimnaziul din 
satul Pohrebea, 
raionul Dubăsari;

- Secţia nr. 13 
- Gimnaziul din 
satul Pîrîta, raio-
nul Dubăsari;

- Secţia nr. 14 
- Căminul cultu-
ral din satul Ustia, 
raionul Dubăsari;

 - Secţia 
nr. 74 - Liceul 
teoretic din satul 
Sănătăuca, raio-
nul Floreşti;

- Secţia nr. 42 - Centrul comu-
nitar din oraşul Rezina, raionul Re-
zina;

 - Secţia nr. 24 - Casa de cultură 
din satul Răscăieţi, raionul Ştefan 
Vodă.

CEC a aprobat modelul 
buletinului de vot

Comisia Electorală Centrală a 
aprobat modelul şi textul buletinu-

lui de vot pentru alegerile din Re-
publica Moldova din 28 noiembrie 
2010.

Astfel, buletinul de vot va fi divi-
zat în 39 de patrulatere, fiecare avînd 
dimensiunile de 110 mm pe 20 mm. 
Lungimea buletinului va fi de 945 
mm, iar lăţimea  - de 140 mm.

La o distanţă de 15 mm deasupra 
primului patrulater se aplică două 
numere: în partea stîngă – numărul 
de ordine al circumscripţiei electo-
rale, iar în partea dreaptă – numărul 
de ordine al secţiei de votare.

În patrulater, în partea stîngă va 
fi imprimat simbolul concurentului 
electoral; în centru va fi scrisă de-
numirea partidului, mişcării social-
politice sau numele şi prenumele 
candidatului independent. În partea 
dreaptă va fi imprimat un cerc în care 
alegătorul urmează să aplice ştampi-
la cu inscripţia „Votat”. Distanţa din-
tre patrulatere este de 2,5 mm.

Concurenţii electorali vor fi în-
scrişi în buletinul de vot cu litere 
majuscule, conform tragerii la sorţi 
efectuate de către Comisia Electo-
rală Centrală la 5 noiembrie 2010, 
în următoarea ordine:

Partidul Naţional Liberal; Parti-
dul Democrat din Moldova; Partidul 
Liberal; Partidul „Moldova Unită”; 
Partidul Popular Creştin Democrat; 
Partidul Mişcarea Acţiunea Euro-
peană; Partidul Politic ,,Patrioţii 
Moldovei”; Partidul Politic ,,Pentru 
Neam şi Ţară”; Partidul Republi-
can din Moldova; Partidul Politic 
,,Alianţa Moldova Noastră”; Parti-
dul Umanist din Moldova; Partidul 
Comuniştilor din Moldova; Partidul 
Liberal Democrat din Moldova; 
Valeriu Pleşca, candidat indepen-
dent; Partidul Conservator; Gabriel 
Stati, candidat independent; Par-
tidul Popular Republican; Mişca-
rea social-politică ,,Ravnopravie”; 
Partidul Social Democrat; Victor 
Stepaniuc, candidat independent; 
Mişcarea social-politică a romilor 
din Republica Moldova; Evgheni 
Nazarenco, candidat independent; 

Gheorghe Rusu, candidat indepen-
dent; Partidul Muncii; Maia Lagu-
ta, candidat independent; Partidul 
Politic Partidul Ecologist ,,Alianţa 
Verde”; Tatiana Ţîmbalist, candidat 
independent; Romeo Careteu, can-
didat independent; Afanasie Bîrlă-
deanu, candidat independent; Oleg 
Bolotnicov, candidat independent; 
Oleg Cazac, candidat independent; 
Vitalie Ţaulean, candidat indepen-
dent; Elena Burghilă-Leonte, candi-
dat independent; Valentina Cuşnir, 
candidat independent; Alexandru 
Demian, candidat independent; Ser-
giu Iachim, candidat independent; 
Natalia Axenova, candidat indepen-
dent; Vasile Lupaşcu, candidat in-
dependent; Sergiu Banari, candidat 
independent.

Cereri privind solicitarea 
urnei de vot mobile

În perioada 14-27 noiembrie 
2010, cetăţenii pot depune cereri 
privind solicitarea urnei de vot mo-
bile la locul aflării.

Potrivit legislaţiei electorale, 
alegătorul care, din motive de sănă-
tate sau din alte motive temeinice, 
nu se poate deplasa la secţia de vo-
tare, poate solicita biroului electoral 
urna de vot mobilă.

Cererile se fac în scris, înce-
pînd cu 2 săptămîni înainte de ziua 
votării şi pînă la ora 18.00 a zilei 
precedente votării. În ziua votării, 
cererile pot fi făcute în scris pînă la 
ora 15.00 dacă se prezintă şi un cer-
tificat medical. Doar persoanele cu 
dizabilităţi de vedere (orbii) pot în-
ainta cereri privind votarea la locul 
aflării inclusiv în formă verbală. 

Persoanele menţionate vor vota 
conform listei de alegători pentru 
votarea la locul aflării, întocmită de 
biroul electoral al secţiei de votare 
în baza cererilor acestora, iar per-
soanele neînscrise într-o asemenea 
listă nu vor putea vota la locul află-
rii.

Lilia DUMINICA

Grupul de observatori ai aso-
ciaţiei Promo-LEX a făcut public 
raportul privind monitorizarea 
campaniei electorale în perioada 
25 octombrie-8 noiembrie 2010.

Campania electorală se intensifică, fiind 
constatate cazuri de intimidare şi violenţă 
atît la adresa concurenţilor electorali, cît şi 
la  cea a alegătorilor, iar concurenţii electo-
rali desfăşoară diverse activităţi de agitaţie 
electorală fără a ezita să utilizeze resursele 
administrative şi să ofere „cadouri electora-
le”. Acestea sînt doar două dintre constatările 
experţilor Promo-LEX la încheierea etapei a 
treia de monitorizare.

Potrivit raportului, în perioada viza-
tă, Comisia Electorală Centrală (CEC) şi-a 
exercitat imparţial atribuţiile, înregistrînd, la 
finele perioadei prevăzute, 40 de concurenţi 
electorali, a adoptat şi a modificat acte nor-
mative, interpretînd legislaţia în vigoare în 
interesul persoanelor cu dizabilităţi de vede-
re. „Concurenţii electorali desfăşoară multi-
ple şi diverse activităţi de agitaţie electorală, 
recurgînd în preponderenţă la întîlniri cu ale-
gătorii, afişaje electorale şi spoturi publicita-
re. De asemenea, în scopuri agitaţionale, au 
fost organizate o serie de concerte”, mai spun 
reprezentanţii asociaţiei.

În studiu se mai constată că concurenţii 
au raportat în termen, la CEC, despre utili-

Promo-LEX: Se intensifică campania electorală 
zarea resurselor din fondul electoral. Tot-
odată, observatorii Promo-LEX susţin că 
nici unul dintre concurenţi nu a respectat 
obligaţia de a declara săptămînal, într-o pu-
blicaţie de circulaţie naţio-
nală, mijloacele financiare 
şi alte forme de susţinere 
materială a activităţilor lor. 
Experţii au specificat că 
în cazul a 12 din cei 40 de 
concurenţi electorali înre-
gistraţi în cursa electorală, 
au fost depistate materiale 
publicitare cu deficienţe în 
vederea indicării informa-
ţiei prevăzute de legislaţie. 

„Campania electorală se 
intensifică, prin varietatea 
şi multitudinea activităţilor 
de agitaţie electorală, fapt 
ce dă dovadă de seriozita-
tea implicării concurenţilor 
în cursă”, a declarat Pavel 
Postică, şef-adjunct al misi-
unii de monitorizare.

Raportul constată anu-
mite devieri de la planul calendaristic al 
CEC, în ceea ce ţine de constituirea organe-
lor electorale în baza propunerilor tardive ale 
concurenţilor, înregistrate la organele electo-
rale inferioare. De asemenea, regulamentele 

de organizare a alegerilor nu au fost ajustate 
la prevederile Codului electoral. „În acest 
fel, se creează deficienţe la nivelul organelor 
teritoriale inferioare în organizarea votării 

persoanelor care dispun şi de viză de domi-
ciliu şi de viză de reşedinţă”, concluzionează 
observatorii.

În perioada de monitorizare, au fost con-
statate o serie de cazuri de intimidări şi presi-

uni ascunse asupra alegătorilor şi concurenţi-
lor electorali, precum şi mai multe cazuri de 
agitaţie electorală forţată. 

Grupul de monitorizare a formulat şi un 
set de recomandări pentru actorii 
implicaţi în campania electorală. 
Acestea se referă la necesitatea im-
plicării CEC în medierea conflic-
telor dintre concurenţii electorali 
şi membrii organelor electorale, 
iniţierea unor campanii de sensi-
bilizare a concurenţilor electorali 
privind necesitatea unui comporta-
ment paşnic şi civilizat în procesul 
electoral etc.

Raportul reprezintă sinteza 
constatărilor a 42 de observatori 
pe termen lung din teritoriu. Mo-
nitorizarea alegerilor anticipate 
parlamentare, preconizate pentru 
28 noiembrie 2010, este un proiect 
realizat de asociaţia Promo-LEX în 
cadrul Coaliţiei Civice pentru Ale-
geri Libere şi Corecte.

Proiectul beneficiază de asis-
tenţă tehnică şi financiară din par-
tea Ambasadei Statelor Unite ale 

Americii în Republica Moldova, Fondului 
Naţional pentru Democraţie (NED), National 
Democratic Institute for International Affairs 
(NDI). 

  Lilia DUMINICA
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Fiecare dintre noi sîntem 
sau urmează să fim angajatori 
sau salariaţi. Din acest motiv, 
studierea, respectiv, crearea 
celor mai bune condiţii de 
muncă este o prioritate pentru 
ambele părţi.

Dicţionarul explicativ al 
limbii române, defineşte ter-
menul „accident” ca un eve-
niment fortuit, imprevizibil, 
care întrerupe mersul normal 
al lucrurilor, provocînd ava-
rii, răniri, mutilări sau chiar 
moartea. Deşi noţiunea de 
„accident” include interven-
ţia întîmplării (se şi spune 
„accidental” în sens de „înt-
împlător”), în realitate rolul 
întîmplării nu este atît de 
mare cum ar putea să pară la 
prima vedere.

În general, accidentele au 
la bază cauze precise, care ţin 
de greşelile oamenilor. Înlă-
turarea acestor cauze se poate 
realiza şi în acest fel, este pe 
deplin posibil să se obţină o 
reducere a numărului de acci-
dente. 

În decursul timpului, ac-
tele normative au folosit di-
ferite formulări referitoare la 
accidentele de muncă. Astfel, 
în Regulamentul privind mo-
dul de cercetare a accidentelor 
de muncă, punctul 3, se men-
ţionează că: „prin accident de 
muncă se înţelege un eveni-
ment care a produs vătăma-

Calificarea accidentelor de muncă
rea violentă a organismului 
salariatului (leziune, stres 
psihologic, electrocutare, 
arsură, degerare, asfixiere, 
intoxicaţie acută, leziuni cor-
porale provocate de insecte şi 
animale, de calamităţi natura-
le etc.), ca urmare a acţiunii 
unui factor de risc (însuşire, 
stare, proces, fenomen, com-
portament) propriu unui ele-
ment al sistemului de muncă 
(executant, sarcini de muncă, 
mijloace de producţie, mediu 
de muncă) şi care a condus la 
pierderea temporară sau per-
manentă a capacităţii de mun-
că ori la decesul salariatului, 
survenit:

a) în timpul îndeplinirii 
sarcinii de muncă sau obliga-
ţiilor de serviciu;

b) înainte de începerea sau 
după încetarea lucrului, cînd 
salariatul se deplasa de la in-
trarea în incinta întreprinde-
rii, instituţiei, organizaţiei (în 
continuare –„unitate”) pînă la 
locul de muncă şi invers, îşi 
schimbă îmbrăcămintea per-
sonală, echipamentul indivi-
dual de protecţie şi de lucru şi 
invers, preia sau predă locul 
de muncă şi mijloacele de 
producţie;

c) în timpul pauzelor sta-
bilite, cînd salariatul se află 
pe teritoriul unităţii sau la 
locul de muncă, precum şi 
în timpul frecventării încă-
perilor sanitaro-igienice sau 
auxiliare;

d) în timpul deplasării de 
la domiciliu la lucru şi invers, 
cu transportul oferit de unita-
te, în modul stabilit, precum 
şi în timpul îmbarcării sau 
debarcării din acest mijloc de 
transport;

e) în timpul deplasării la 
unitatea în care este încadrat 
salariatul, pînă la locul de 
muncă, organizat în afara te-
ritoriului unităţii sau pînă la o 
altă unitate, şi invers, pentru 
îndeplinirea unei sarcini de 
muncă sau a obligaţiilor de 
serviciu, în timpul util pentru 

aceasta şi pe traseul stabilit al 
deplasării, indiferent de mo-
dul de deplasare sau mijlocul 
de transport utilizat;

f) în cadrul participării la 
acţiuni culturale, sportive sau 
la alte activităţi organizate de 
unitate în baza ordinului sau 
dispoziţiei emise de angaja-
tor;

g) în cadrul acţiunii între-
prinse din proprie iniţiativă, 
pentru prevenirea sau înlătu-
rarea unui pericol ori pentru 
salvarea altui salariat de la un 
pericol în circumstanţele spe-
cificate la literele a), b), c), d) 
şi f) ale prezentului punct;

h) în timpul instruirii de 
producţie sau practicii pro-
fesionale în bază de contract 
încheiat între angajator şi in-
stituţia de învăţămînt, între 
angajator, elevi şi studenţi”.

Din definiţie se pot deduce 
următoarele elemente necesa-
re pentru existenţa acciden-
tului de muncă: vătămarea 
organismului, cauza determi-
nată care produce vătămarea 
violentă a organismului sa-
lariatului, calitatea persoanei 
accidentate, timpul şi locul 
producerii accidentului.

Noţiunea de accident de 
muncă, definită în prezentul 
Regulament, pentru prima 
dată  prevede că vătămarea vi-
olentă a organismului salaria-
tului, provocată de accidentul 
psihic, poate fi calificată drept 
accident de muncă.

Stresul psihic este un an-
samblu de reacţii ale persoa-
nei faţă de particularităţile 
interacţiunii între individ şi 
lumea înconjurătoare. Stresul 
este legat de activitatea ad-
ministrativă şi de dispecerat, 
de efortul fizic etc. Busines- 
smanul este supus stresului 
prin presiunea permanentă a 
clienţilor sau a concurenţi-
lor, angajatorul – din partea 
subalternilor (sau viceversa), 
dispecerul aeroportului – de  
conştientizarea faptului că 
sustragerea atenţiei doar pe 

un moment se poate solda cu 
moartea a sute de persoane. 
S-a constatat că problemele 
emoţionale constituie cele 
mai frecvente cauze de pier-
dere a capacităţii de muncă. 
În ultimul timp, cercetătorii 
acordă o atenţie sporită ur-
mărilor negative ale stresului 
provocat de activitatea de pro-
ducţie. În lume, milioane de 
oameni mor anual din cauza 
dereglării funcţiei sistemului 
cardiovascular. Cauzele prin-
cipale ale apariţiei acestor de-
reglări le constituie tensiunea 
emoţională, conflictele inter-
personale, relaţiile de muncă 
încordate. 

Una din circumstanţele de 
bază prin care traumele sînt 
încadrate în categoria acci-
dentelor de muncă este locul 
unde s-a petrecut traumatiza-
rea (teritoriul întreprinderii, 
şantier, încăperi auxiliare).

Prin noţiunea de teritoriu 
al întreprinderii se înţelege 
suprafaţa lotului de pămînt re-
partizat. Ca regulă, acesta dis-
pune de o îngrădire vizibilă. 
La cercetarea accidentului se 
ţine cont de planul general al 
întreprinderii, aprobat în mo-
dul stabilit.             

Anumite impedimente 
apar la stabilirea teritoriului 
întreprinderii agricole, adică 
a masivului de pămînt reparti-
zat, unde, în afară de cîmpuri, 
livezi, sînt amplasate  blocuri 
administrative şi de producţie, 
iar uneori, încăperi de locuit. 
În acest sens, nu se cercetează 
ca accident de muncă trauma 
suferită la domiciliu, deşi lo-
cuinţa se află pe teritoriul în-
treprinderii agricole. 

Nu este justificată utiliza-
rea în regulament a termenului 
„teritoriul întreprinderii agri-
cole”. În cazul dat, este mai 
corect ca în locul termenului 
„teritoriul” să se utilizeze ter-
menul „locul de muncă”.

Loc de muncă, atît în con-
diţii urbane, cît şi în condiţii 
rurale, se consideră locul unde 

s-ar fi putut afla salariatul ac-
cidentat în timpul îndeplinirii 
sarcinii de muncă sau a înda-
toririlor de serviciu.

Pentru unele profesii şi 
funcţii este foarte complicat 
să se stabilească teritoriul de 
activitate, ca exemplu: insta-
latorii electrici, poştaşii, cu-
rierii. Fiecare dintre aceştia 
deserveşte un anumit sector 
al teritoriului oraşului, satu-
lui. Accidentele, suferite  de 
această categorie de salari-
aţi în timpul programului de 
muncă, se consideră accident 
de muncă, în aceste împreju-
rări nu contează locul unde 
salariatul a suferit trauma: pe 
traseul obişnuit al deplasării 
sau la locul îndeplinirii înda-
toririlor de serviciu.

Pentru unele profesii cum 
ar fi cea de: conducător auto, 
tractorist, loc de muncă se 
consideră toată distanţa par-
cursă în timpul îndeplinirii 
sarcinii de muncă. 

Accidentul suferit de sa-
lariat în timpul deplasării de 
la domiciliu la serviciu şi 
invers, în afara teritoriului 
întreprinderii, poate fi cer-
cetat conform prevederilor 
Regulamentului cu condiţia 
că accidentatul s-a deplasat 
cu transportul acordat de în-
treprindere. În acest sens, nu 
are importanţă dacă mijlocul 
de transport a aparţinut între-
prinderii sau a fost obţinut pe 
bază de comandă (contract) 
de la altă întreprindere. De 
asemenea, se consideră ac-
cident de muncă accidentul 
suportat de salariat în timpul 
îmbarcării sau debarcării din 
acest mijloc de transport.  

În cazul în care salariatul 
se deplasează de la domi-
ciliu la serviciu sau invers, 
cu transportul în comun sau 
transportul personal, ori mer-
ge pe jos, pe traseul obişnuit 
al deplasării,  nu se califică 
drept accident de muncă. Ase-
menea accidente se cercetea-
ză pe principii generale şi se 

întocmesc procese-verbale în 
formă liberă.

Un factor important la ca-
lificarea accidentului se con-
sideră ora producerii acestuia.  
Se cercetează accidentele pro-
duse pe teritoriul întreprin-
derii în timpul programului 
de muncă, inclusiv în timpul 
pauzelor stabilite, înainte de 
începerea şi după încetarea 
lucrului, precum şi în timpul 
îndeplinirii orelor suplimen-
tare, în zilele de odihnă şi de 
sărbătoare.

În conformitate cu p.3 al 
regulamentului, una din con-
diţiile de calificare a eveni-
mentului ca accident de mun-
că este executarea unor lucrări 
prin dispoziţia administraţiei 
întreprinderii. Cum se va pro-
ceda în cazul în care acciden-
tul s-a produs în timpul exe-
cutării unei lucrări ce nu i-a 
fost încredinţată accidentatu-
lui? De exemplu: în atelier s-a 
stins lumina, lăcătuşul, fără a 
aştepta sosirea electricianului 
(ultimul a fost solicitat), a în-
cercat să schimbe becul şi a 
căzut de pe scară. Accidentul 
suferit de acesta se consideră 
accident de muncă. Deci, tre-
buie considerat accident de 
muncă accidentul produs în 
timpul  executării unor lucrări 
pe teritoriul întreprinderii în 
cadrul programului de muncă, 
inclusiv în pauzele stabilite, 
chiar dacă această lucrare nu 
i-a fost încredinţată salariatu-
lui. 

În urma celor expuse, 
putem menţiona faptul că 
este necesară elaborarea şi 
implimentarea unui program 
naţional în domeniu, pentru 
optimizarea şi racordarea po-
liticii de securitate şi sănătate 
în muncă la standardele de 
muncă ale UE. Acesta trebuie 
să includă: scopurile, obiecti-
vele şi indicatorii progresului 
în domeniul securităţii profe-
sionale, implimentate de către 
organele administraţiei cen-
trale şi locale.

Natalia UNTilA,
studentă, 

Facultatea de drept  USM

Primăria municipiului Chişinău  a semnat recent un acord de împrumut în 
sumă de 10 milioane de dolari cu Corporaţia Financiară Internaţională (CFI).

Banii urmează a fi utilizaţi pentru proiecte de infrastructură, construcţia şi 
dezvoltarea reţelelor de apeduct şi canalizare, cît şi pentru reparaţia integrală a 
trei străzi din oraş.

Acordul de împrumut prevede instalarea apeductelor magistrale în 10 co-
mune din raza municipiului Chişinău  şi conectarea la reţeaua de canalizare a 
16 comune suburbane. În oraş vor fi instalate 3 apeducte magistrale şi vor fi 
asigurate 8 conectări la reţeua de canalizare. Totodată, vor fi reparate integral 
străzile Ion Creangă, I. Inculeţ şi Alecu Russo, afirmă primarul de Chişinău, 
Dorin Chirtoacă.

Edilul capitalei a mai spus că tratative în acest sens, cu Corporaţia Financi-
ară Internaţională, s-au dus aproape doi ani şi jumătate. Perioada de rambursare 
a împrumutului este de 10 ani, perioada de graţie 2 ani, iar dobînda anuală de 
4,65 la sută plus dobînda medie pe piaţă.

Ana Maria Mihăescu, şefa misiunii Corporaţiei Financiare Internaţionale, a 
declarat că CFI, în fiecare an oferă sectorului privat din mai multe ţări în curs 
de dezvoltare susţinere financiară în sumă de aproape 18 miliarde de dolari.

Lucrările în acest sens vor începe în primăvară. Dorin Chirtoacă a mai pre-
cizat că municipiul Chişinău a pierdut mult, atunci cînd guvernarea comunistă 
a perfectat legislaţia şi agenţii economici nu au mai fost nevoiţi să achite im-
pozitul pe venit. Dînsul declară că se va insista ca în lege să fie reintroduse 
declaraţiile  pe venit ale agenţilor economici.

Potrivit primarului, la moment, gradul de uzură al reţelelor de apeduct şi 
canalizare este de 70 %, iar pierderile provocate sînt de 40%.

Depăşind criza financiară, lumea se află în pra-
gul creării unui nou sistem geopolitic şi Moldo-
va are toate şansele să devină partener cu drepturi 
egale al principa-
lelor comunităţi 
politico-economi-
ce ale lumii, a de-
clarat recent în ca-
drul mesei rotunde 
„Rusia-Moldova: 
dialog în numele 
viitorului” Serghei 
Glaziev, secretar 
general adjunct al 
CE Eurasia. „În 
viitorul apropiat 
spaţiul economic 
mondial va fi mul-
tivalutar şi rolul 
principal, în afară 
de SUA şi Uniunea 
Europeană, îl vor 
avea China şi Uniunea Vamală a Rusiei, Beloru-
siei şi Kazahstanului. Moldova are toate şansele 
să ocupe un loc demn printre partenerii ultimei”, a 
menţionat sursa citată.

 Potrivit spuselor lui S. Glaziev, „spre regret, 

10 mln de dolari de la Corporaţia 
Financiară Internaţională 

pentru mun. Chişinău 

Moldova are toate şansele să ocupe un loc demn 
în noua structură economică a lumii

acum Moldova este constrînsă să exporte de o  1,5-2 
ori mai multe produse, decît ea importă, iar peste 
o jumătate de milion de cetăţeni ai republicii sînt 

nevoiţi să muncească 
peste hotare. Dar RM 
are toate şansele să-şi 
dezvolte potenţialul 
energetic şi intelectu-
al, de care deocamdată 
mai dispune”. „Împre-
ună cu Rusia, Moldova 
are posibilitatea să cre-
eze o nouă economie, 
să dezvolte relaţiile de 
cooperare, să elaboreze 
proiecte inovaţionale 
comune”, a spus cunos-
cutul economist.

 El a specificat, de 
asemenea, că „Moldo-
va, cu toată ponderea 
sa relativ neînsemnată 

pe calea integrării în Uniunea Europeană, va de-
veni concurent pentru atare ţări agrare, cum sînt 
Franţa şi alte state, care vor aspira să nu admită ca 
republica să se afirme în modul cuvenit pe piaţa 
europeană a produselor agricole”.
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Ceremonia de înmînare a certi-
ficatelor de proprietate a avut loc la 
Guvern. În total 72 de familii au op-
tat pentru locuinţe existente deja, în 
diferite localităţi ale ţării. Executi-
vul a alocat pentru procurarea aces-
tor locuinţe 12,7 milioane de lei.  
În alocuţiunea sa, Vlad Filat a spus 
că a văzut şi a simţit durerea prin 
care au trecut oamenii ce şi-au pier-
dut casele în inundaţiile din vara 
anului curent. Premierul a menţi-
onat că Guvernul construieşte 706 
case pentru familiile sinistrate care 
au optat pentru locuinţe noi. Pînă 
acum, 199 de familii şi-au primit 
noile locuinţe, iar săptămîna viitoa-
re, procesul de împroprietărire va 
continua. Alte 16 familii au primit 
despăgubiri financiare pentru casele 
pierdute. „Datorită faptului că există 
oameni cu suflet mare şi graţie efor-
tului comun depus, putem afirma că 
cei care au rămas fără case, vor avea 
noi gospodării pînă la sosirea iernii. 
Sper ca locuinţele pe care le-aţi pri-
mit să vă aducă doar fericire şi bu-
curii”, a spus prim-ministrul. 

Premierul a precizat că Guver-
nul va continua să ajute familiile 
ce au avut de suferit ca urmare a 
inundaţiilor din vara anului curent, 
precizînd că a alocat pentru această 
iarnă cărbune şi lemne pentru foc. 
„Acest an a demonstrat că putem fi 

Prim-ministrul Vlad Filat a înmînat certificatele de proprietate sinistraţilor 
care au solicitat procurarea de locuinţe

solidari atunci cînd apropiaţii noştri 
se află în dificultate. Noi, cetăţenii 
Republicii Moldova, am reuşit să 
avem grijă de cei care au avut de 
suferit, iar aceasta ne arată clar că 
avem viitor”, a precizat V. Filat.

Şedinţă de lucru 
la Cotul Morii

La şantierul Leuşoaia, unde se 
construiesc casele pentru sinistraţii 
din satul Cotul Morii, premierul a 
prezidat, marţi, 16 noiembrie, o şe-

dinţă de lucru. În cadrul acesteia,  
Vlad Filat a transmis Primăriei Co-
tul Morii  145 de titluri de proprie-
tate a caselor, iar celei din Nemţeni 
-34 de astfel de titluri. Dintre cele 
145 de case din Cotul Morii - 95 

sînt cu două camere, 39 - cu trei şi 
11 - cu patru camere.

Prim-ministrul a apreciat faptul 
că, deşi la Cotul Morii, potrivit ora-
rului de lucru, era planificată fini-
sarea a 76 de case, de facto au fost 

transmise primăriei 145 de case. 
Premierul a adus sincere mulţumiri 
constructorilor, tuturor celor care 
participă la ridicarea caselor pentru 
muncă calitativă, operativitate şi 
responsabilitate.

În cadrul şedinţei, Pavel Caba, 
preşedintele Federaţiei Patronale 
a Constructorilor, Drumarilor şi 
a Producătorilor de Materiale de 
Construcţii „Condrumat”, a infor-
mat premierul că, la momentul de 
faţă se lucrează intens la finisarea 
în termenii stabiliţi a tuturor case-
lor pentru sinistraţii din Cotul Mo-
rii, dar şi pentru cei din Nemţeni, 
Obileni şi Sărăteni. El a precizat că, 
avînd în vedere condiţiile meteo fa-
vorabile, toate casele vor fi date în 
exploatare în timpul prevăzut.

De asemenea, s-a menţionat că 
se munceşte intens şi la infrastruc-
tura localităţilor. Astfel, se preconi-
zează că la sfîrşitul săptămînii cu-
rente, va fi dat în exploatare şi dru-
mul central din satul Cotul Morii. 
Referindu-se la problema aprovi-
zionării localităţii cu apă potabilă, 
premierul a spus că, pentru început, 
vor fi cumpărate cisterne auto spe-
ciale, iar ulterior va fi construită o 
reţea de apeducte pentru mai multe 
localităţi din zonă.

Vlad Filat  a dispus respectarea 
principiului de echitate socială la 

repartizarea caselor. Premierul a 
precizat că, au primit case majori-
tatea celor care au optat pentru pro-
curarea imobilelor existente deja, 
iar alte 16 familii au primit despă-
gubiri financiare pentru locuinţele 
pierdute în urma inundaţiilor. De 
asemenea, cetăţenii vor primi des-
păgubirile financiare pentru recolta 
agricolă pierdută din cauza calami-
tăţii.

Premierul a mai spus că locata-
rii noilor case vor beneficia, pentru 
iarnă, de cîte 2 metri cubi de lemne 
şi o jumătatea de tonă de cărbune.

Vlad Filat  a anunţat că săptă-
mîna viitoare va participa la pune-
rea temeliei  bisericii în localitatea 
Cotul Morii. Aceasta urmează a fi 
construită din donaţii.

La Nemţeni, prim-ministrul a 
asistat la conectarea primelor case 
la reţeaua de gaze naturale. Aces-
ta a dispus urgentarea lucrărilor de 
construcţie a gazoductului şi dis-
tribuirea reţelelor către casele con-
struite.

Totodată, V. Filat a vizitat mai 
multe familii din satele Cotul Morii 
şi Nemţeni, care au primit locuin-
ţe noi, inclusiv veteranul de război 
Andrei Verdeş şi tînăra familie Ma-
rina şi Dorin Lupan din Cotul Mo-
rii. 

S. C.

Președintele interimar Mihai Ghimpu a tri-
mis o scrisoare secretarului general al NATO, 
prin care cere susținerea Alianței Nord-Atlan-
tice în privinţa retragerii trupelor ruseşti de 
pe teritoriul Republicii Moldova. „Au trecut 
aproape 20 de ani de la proclamarea indepen-
denţei Republicii Moldova, Federaţia Rusă 
s-a angajat atît pe plan bilateral, cît şi mul-
tilateral, de exemplu, la Summit-ul OSCE de 
la Istanbul din anul 1999, să-şi retragă forma-
ţiunile militare de pe teritoriul statului nos-
tru. Cu toate acestea, realitatea continuă să 
rămînă cea care este – trupele ruseşti se află 
încă în raioanele de est ale Republicii Mol-
dova, violînd normele de drept internaţionale 
şi Constituţia Republicii Moldova, care inter-
zice dislocarea de trupe străine pe teritoriul 
suveran şi independent Republica Moldova”, 
se precizează în scrisoarea preşedintelui inte-
rimar către secretarul general al NATO.

,,Rusia s-a angajat să-şi retragă 
trupele într-o perioadă concretă 

de timp”
La Istanbul, Rusia s-a angajat să-şi retragă 

trupele într-o perioadă concretă de timp, pe 
cînd ,,principiul acceptului statului gazdă” nu 
presupune retragerea trupelor, ci aflarea lor 
în Transnistria cu acordul acestuia. În conse-
cinţă, ,,principiul acceptului statului gazdă” 
poate deveni o pîrghie de şantaj în mîinile Fe-
deraţiei Ruse în relaţiile cu Republica Moldo-
va. Federaţia Rusă va putea şantaja Republica 
Moldova în sensul că, dacă aceasta nu-şi dă 
acordul său pentru prezenţa militară rusă în 
Transnistria, atunci Rusiei nu-i rămîne altce-
va de făcut, decît să recunoască Transnistria 
pentru a obţine ,,principiul acceptului statului 
gazdă” de la pretinsa republică moldoveneas-
că nistreană. Amintim că în prezent, Moscova 
susţine că nu are nevoie de acordul Georgi-
ei pentru a-şi menţine trupele în Abhazia şi 
Osetia de Sud, pentru că are acordul acestor 
două entităţi nerecunoscute. În sfîrşit, Rusia 
va continua să susţină că dat fiind faptul că 

,,principiul acceptului statului gazdă” se con-
ţine într-un tratat, care se referă la armamen-
tele convenţionale, principiul amintit se refe-
ră la trupele ruseşti dislocate în Transnistria, 
pentru ca acolo nu mai sînt arme convenţio-
nale.

Ar fi regretabil ca, în cadrul discuţiilor pur-
tate la Viena şi Bruxelles privind revitalizarea 
Tratatului care vizează forţele convenţionale 
din Europa, să se încerce ,,salvarea” acestui 
document important pentru securitatea euro-
peană, trecîndu-se cu vederea neîndeplinirea 
de către Rusia a angajamentelor sale de la Is-
tanbul cu privire la Republica Moldova. Re-
vitalizarea tratatului amintit nu se poate face 
cu acest preţ şi este nevoie de sprijin pentru 
a nu admite o asemenea nedreptate faţă de 
Republica Moldova, se arată în scrisoarea tri-
misă de preşedintele interimar al R. Moldova 
secretarului general al NATO.

,,Îmi exprim speranţa că în cadrul negoci-
erilor actuale care vizează regimul de control 
al armamentelor, poziţia Republicii Moldova 
referitoare la prezenţa ilegală a trupelor ruse 
pe teritoriul său, şi anume retragerea imedia-
tă, ordonată şi completă a trupelor ruseşti de 
pe teritoriul Republicii Moldova, va fi auzită 
şi luată în seamă de către statele parte la „Tra-
tatul privind forţele convenţionale din Euro-
pa”. ,, Altfel, ratificarea acestui tratat, chiar şi 
revitalizat, va fi problematică”, se mai preci-
zează în documentul în cauză.

  
„Trupele ruseşti de pe teritoriul 
Republicii Moldova subminează 

grav eforturile comunităţii 
internaţionale orientate spre 

reglementarea conflictului pe cale 
paşnică”

Totodată, potrivit lui M. Ghimpu, trupe-
le ruseşti pe teritoriul statului nostru nu sînt 
doar o sursă permanentă de pericol la adresa 
securităţii Moldovei, ci şi una de alimentare a 
separatismului transnistrean, dat fiind faptul 
că liderii separatişti de la Tiraspol văd în pre-

zenţa acestor trupe, dislocate în regiune, un su-
port moral, politic şi material al acţiunilor lor.

„În consecinţă, trupele ruseşti de pe terito-
riul Republicii Moldova subminează grav efor-
turile comunităţii internaţionale orientate spre 
reglementarea conflictului pe cale paşnică.

M. Ghimpu este de părerea că retragerea 
completă a trupelor ruseşti de pe teritoriul Re-
publicii Moldova va crea premisele necesare 
pentru reglementarea conflictului transnistrean 
pe cale liniştită şi va contribui inclusiv la con-
solidarea stabilităţii şi securităţii în regiune.

PDM: Scrisoarea lui M. Ghimpu 
către NATO are potenţial periculos

PDM consideră inoportună scrisoarea pre-
şedintelui interimar Mihai Ghimpu adresată 
secretarului general al NATO, prin care cere 
susținerea Alianței Nord-Atlantice în ceea ce 
priveşte retragerea trupelor armate ale Rusiei 
de pe teritoriul Republicii Moldova şi spune 
că asemenea intervenții publice  nu contri-
buie prin nimic la soluționarea diferendului 
transnistrean, avînd doar potențialul pericu-
los de a crea impedimente viitoarei guvernări, 
inclusiv pe dimensiunea reglementării trans-
nistrene.

„Mai mult ca atît, retorica antirusă, relu-
ată în plină campanie electorală, poate duce 
la deteriorarea relațiilor Republicii Moldova 
cu Federația Rusă, precum și la subminarea 
eforturilor diplomatice europene în proble-
ma conflcitului transnistrean. Considerăm că 
implicarea NATO în soluționarea problemei 
transnistrene este o inițiativă periculoasă, 
care riscă să erodeze cadrul constituțional 
al Republcii Moldova și atentează la statutul 
de neutralitate, acesta fiind o garanție clară a 
unității teritoriale a țării”, se precizează în-
tr-o declaraţie a PDM. Formaţiunea îşi reite-
rează opțiunea pentru necesitatea identificării 
unei soluții viabile și pașnice a diferendu-
mului transnistrean, reieșind din principiul 
suveranității și integrității teritoriale a Repu-
blicii Moldova.

AMN: Solicitarea lui M. Ghimpu 
nu va fi luată în serios

Vicepreşedintele Alianţei Modova Noas-
tră, Vasile Balan, consideră că adresarea lui 

M. Ghimpu către NATO ar putea să nu fie lu-
ată în serios de partenerii externi.

„Toţi subiecţii vizaţi în această scrisoare 
ştiu că sîntem în campanie electorală şi nu 
vor lua în serios această solicitare”, susţine 
Vasile Balan. Totodată, deputatul AMN este 
de părerea că problema respectivă trebuia 
mai întîi discutată în cadrul AIE, după care 
făcută publică.

Partidul lui Vlad Filat 
pledează pentru retragerea 

trupelor ruseşti
 Partidul lui Vlad Filat pledează pentru 

retragerea trupelor ruseşti din regiunea trans-
nistreană în conformitate cu decizia Summit-
ului OSCE de la Istanbul, care ramîne în vi-
goare şi urmează a fi executată.  

„Cît priveşte componenţa grupului de ne-
gociatori în problema transnistreană, actualul 
format 5+2 este unicul în stare să identifice 
soluţii viabile pentru reglemenatrea conflic-
tului, lucru recunoscut şi de actorii interna-
ţionali. În ultimul an, s-au întreprins acţiuni 
concrete în vederea reluării negocierilor şi 
primele rezultate au fost deja înregistrate – 
dialogul permanent la nivel de reprezentanţi 
politici, reluarea activităţii grupurilor de lu-
cru comune, consultări neformale în forma-
tul 5+2. Toate acestea crează premise pentru 
identificarea unei soluţii definitive în proble-
ma transnistreană”, se precizează în declara-
ţia PLDM. 

Scrisoarea va duce la înrăutăţirea 
relaţiei cu Rusia

Scrisoarea adresată secretarului general 
al NATO va duce la o înrăutăţire a relaţiei 
dintre R. Moldova şi Rusia, spune analistul 
politic Victor Gurău. 

Analistul politic consideră ca secretarul 
general al NATO nu va lua nici pe departe aces-
tă scrisoare în serios şi nici nu va lua vreo mă-
sura în acest sens, deoarece NATO nu vrea să-
şi pericliteze relaţiile sale cu Federaţia Rusă.  

S. C.

Mihai Ghimpu cere susţinerea NATO în retragerea trupelor ruseşti
„Trupele ruseşti de pe teritoriul statului nostru nu sînt doar o sursă 

permanentă de pericol la adresa securităţii Republicii Moldova, ci şi 
una de alimentare a separatismului transnistrean”
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Cine este în drept să prelucreze datele personale 
ale cetăţeanului şi care sînt condiţiile pentru efectu-
area acestei acţiuni?

Vasile GhileţChi,
mun. Chişinău

 la solicitarea cititorilorl

educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MOdRÎNGĂ

Conform  articolului  6 din 
Legea cu privire la protecţia 
datelor cu caracter personal 
,prelucrarea datelor cu carac-
ter personal se efectuează cu 
consimţămîntul necondiţio-
nat al subiectului datelor cu 
caracter personal, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de lege.  
Consimţămîntul la prelucra-
rea datelor cu caracter per-
sonal poate fi retras de către 
subiectul datelor cu caracter 
personal. Retragerea consim-
ţămîntului nu poate avea efect 
retroactiv.  Consimţămîntul 
în formă scrisă al subiectului 
datelor cu caracter personal 
la prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal trebuie să 
includă:

a) numele, prenumele, pa-
tronimicul, adresa subiectului 
datelor cu caracter personal, 
numărul de identificare de 
stat (IDNP), numărul actului 
de identitate, data eliberării 
actului menţionat şi date des-
pre autoritatea care l-a elibe-
rat; 

b) denumirea (numele, 
prenumele, patronimicul) şi 
adresa deţinătorului datelor 
cu caracter personal care ob-
ţine consimţămîntul;

c) scopul prelucrării date-
lor cu caracter personal; 

d) lista datelor cu caracter 
personal la prelucrarea cărora 
se acordă consimţămîntul;

e) lista acţiunilor cu date 
cu caracter personal la efectu-
area cărora se acordă consim-
ţămîntul, descrierea generală 
a modalităţilor de prelucrare 
a datelor cu caracter personal, 
utilizate de către deţinătorul 
unor astfel de date;

f) termenul pe parcursul 
căruia acţionează consimţă-
mîntul, precum şi modul de 
retragere a consimţămîntului.

 În cazul incapacităţii su-
biectului datelor cu caracter 
personal, consimţămîntul la 
prelucrarea datelor lui cu ca-
racter personal se acordă în 

formă scrisă de către repre-
zentantul legal al subiectului 
datelor cu caracter personal.  
În cazul decesului subiectului 
datelor cu caracter personal, 
consimţămîntul la prelucra-
rea datelor lui cu caracter 
personal se acordă, în formă 
scrisă, de către succesorii su-
biectului datelor cu caracter 
personal, dacă un astfel de 
consimţămînt nu a fost dat de 
subiectul datelor cu caracter 
personal în timpul vieţii.

 Nu este necesar consim-
ţămîntul subiectului datelor 
cu caracter personal în cazu-
rile în care:

a) datele cu caracter per-
sonal sînt colectate pentru 
exercitarea atribuţiilor care se 
află în sfera de competenţă a 
autorităţilor publice;

b) datele cu caracter per-
sonal se prelucrează în scopul 
executării contractului la care 
una din părţi este subiectul 
datelor cu caracter personal;

c) datele cu caracter per-
sonal se prelucrează în sco-
puri statistice sau în alte sco-
puri de cercetare, cu condiţia 
depersonalizării obligatorii a 
datelor cu caracter personal; 

d) prelucrarea datelor cu 
caracter personal este nece-
sară pentru protecţia vieţii, 
sănătăţii sau a altor interese 
de importanţă vitală ale su-
biectului datelor cu caracter 
personal, dacă obţinerea con-
simţămîntului de la acesta 
este imposibilă;

e) prelucrarea datelor cu 
caracter personal este nece-
sară pentru livrarea trimiteri-
lor poştale de către organiza-
ţiile de comunicaţii poştale, 
pentru efectuarea de către 
operatorii de comunicaţii 
electronice a calculelor cu 
utilizatorii de servicii de co-
municaţii pentru serviciile de 
comunicaţii oferite, precum 
şi pentru examinarea preten-
ţiilor utilizatorilor serviciilor 
de comunicaţii.

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(noiembrie 2010,  nr. 43(350)

&

Conform prevederilor 
Legii cu privire la Agentul 
guvernamental,  Agentul gu-
vernamental exercită urmă-
toarele atribuţii:

a) reprezintă Guver-
nul Republicii Moldova la 
Curte şi îndeplineşte orice 
altă atribuţie prevăzută de 
Convenţie sau de Regula-
mentul Curţii;

b) supraveghează corecti-
tudinea măsurilor adoptate în 
vederea executării hotărîrilor 
pronunţate de Curte şi pro-
pune autorităţilor competente 
spre adoptare măsuri cu ca-
racter general întru evitarea 
noilor încălcări ale prevederi-
lor Convenţiei şi protocoale-
lor adiţionale;

c) informează Prim-mi-
nistrul despre evoluţia cauze-
lor la Curte;

d) reprezintă Guvernul 
la întrunirile specializate ale 
Comitetului de Coordona-
re pentru Drepturile Omului 
(CDDH) şi ale comitetului de 
Experţi pentru Perfecţionarea 
Procedurilor de Protecţie a 
Drepturilor Omului (DH-PR), 
subordonat acestuia;

e) asigură  informarea 
judecătorilor, procurorilor şi 
funcţionarilor publici cu pri-
vire la jurisprudenţa Curţii;

f) informează periodic, 
inclusiv la cerere, Ministerul 
Afacerilor Externe despre 
măsurile care urmează să fie 
luate de autorităţile publice 
naţionale în vederea execută-

Reglementări referitoare la atribuţiile şi  aspectele modului 
de funcţionare a agentului guvernamental

rii hotărîrilor Curţii.
Republica Moldova se-

sizează Curtea în cauze in-
terstatale prin intermediul 
Agentului guvernamental, la 
decizia Guvernului. Dacă în-
tr-o cauză aflată pe rolul Cur-
ţii, reclamantul este un cetă-
ţean al Republicii Moldova, 
iar pîrîtul este un alt stat decît 
Republica Moldova, parte la 

Convenţie, ca terţ intervine 
Agentul guvernamental, cu 
aprobarea Guvernului.  În 
cauza în care în calitate de 
pîrît este Republica Moldova, 
iar de reclamant - o persoa-
nă particulară avînd cetăţenia 
unui alt stat parte la Conven-
ţie, Agentul guvernamental 
notifică acel stat despre exis-
tenţa cauzei pentru ca acesta 
din urmă să poată exercita 
dreptul de intervenţie. Notifi-
carea se face prin intermediul 
reprezentanţei diplomatice a 
Republicii Moldova în statul 
respectiv, iar în lipsa acesteia, 
prin intermediul reprezentan-
ţei diplomatice a acelui stat de 
pe lîngă Consiliul Europei.

Agentul guvernamental 
colaborează cu autorităţile 
publice şi cu alte persoane 
juridice de drept public sau 
de drept privat.  Autorităţi-
le publice şi alte persoane 
juridice de drept public sau 
de drept privat sînt obligate 
să trimită Agentului guver-
namental, în termenul stabilit 
de acesta, actele, datele şi in-
formaţiile solicitate. Agentul 

guvernamental este obligat 
să respecte caracterul confi-
denţial al actelor, datelor şi in-
formaţiilor, în condiţiile legii.  
Nu pot fi comunicate Agentu-
lui guvernamental acte, date 
sau informaţii care aduc atin-
gere dreptului la viaţă privată. 
În cazul în care acţiunile sau 
inacţiunile reprezentanţilor 
autorităţilor publice sau deci-

ziile emise de ele încalcă 
vădit drepturile şi libertă-
ţile omului, Agentul gu-
vernamental este în drept 
să sesizeze din oficiu in-
stituţiile competente des-
pre necesitatea înlăturării 
încălcărilor, cerînd adop-
tarea de măsuri în vede-
rea respectării uniforme 
şi exacte a Convenţiei 
şi aplicării conforme a 
jurisprudenţei Curţii. În 
cazul în care sînt nece-
sare cunoştinţe speciale, 
Agentul guvernamental 
poate solicita autorităţi-
lor şi instituţiilor efectua-
rea de expertize juridice. 
Expertizele efectuate de 
autorităţi şi instituţii pu-
blice sînt gratuite, cele 
efectuate de alte instituţii 
se plătesc de la bugetul 
Ministerului Justiţiei.

 Soluţionarea pe cale 
amiabilă a unei cauze îm-
potriva Republicii Moldo-
va, în temeiul unei cereri 
individuale, se face printr-
un acord privind o astfel 
de soluţionare. Acordul 

de soluţionare amiabilă se în-
cheie între Guvernul Repu-
blicii Moldova, reprezentat 
de Agentul guvernamental, şi 
reclamant sau reprezentantul 
acestuia.  Acordul de soluţi-
onare amiabilă se încheie în 
scris, în exemplare suficiente 
pentru a fi remise cîte unul: 
Agentului guvernamental, 
fiecărui reclamant parte la 
acord şi Curţii.  Pentru solu-
ţionarea pe cale amiabilă a 
unei cauze, Agentul guver-
namental solicită avizul Mi-
nisterului Finanţelor, altor 
autorităţi publice sau organe 
de resort cărora li se atribuie 
ca învinuire pretinsa încălca-
re a drepturilor reclamantului. 
Avizele au caracter consulta-
tiv şi trebuie prezentate agen-
tului guvernamental în ter-
men de 10 zile lucrătoare de 
la solicitare, dacă în aceasta 
din urmă nu este prevăzut un 
alt termen.  Potrivit art.43 din 
Convenţie, Agentul guverna-
mental, cu aprobarea Guver-
nului, poate cere retrimiterea 
cauzei spre examinare în Ma-
rea Cameră.  Sumele, stabili-

te de Curte, necesare reparării 
echitabile a prejudiciului şi 
compensării celorlalte cheltu-
ieli, precum şi sumele stabili-
te prin acordul de soluţionare 
pe cale amiabilă a cauzei se 
achită incontestabil de către 
Ministerul Finanţelor, indi-
ferent de faptul dacă sînt sau 
nu sînt prevăzute mijloace 
pentru acest scop în legea 
bugetului de stat. Hotărîrea 
Curţii, cu referinţă la suma de 
reparare echitabilă a prejudi-
ciului şi de compensare a ce-
lorlalte cheltuieli, precum şi 
acordul de soluţionare pe cale 
amiabilă a cauzei, semnat de 
părţi, constituie titlu execu-
toriu.  Plata se efectuează în 
termenul prevăzut de hotă-
rîrea Curţii sau de acordul de 
soluţionare pe cale amiabilă a 
cauzei.  Modalităţile de  pla-
tă sînt  prevăzute de lege.

Statul are drept de regres 
împotriva persoanelor a că-
ror activitate, cu intenţie sau 
din culpă gravă, a constituit 
temei pentru adoptarea hotă-
rîrii privind plata obligatorie 
a sumelor stabilite prin hotă-
rîre a Curţii sau prin acord de 
soluţionare pe cale amiabilă 
a cauzei.  Sumele stabilite 
prin hotărîre a Curţii sau prin 
acord de soluţionare pe cale 
amiabilă a cauzei se restituie 
integral, în baza unei hotărîri 
judecătoreşti, de către persoa-
nele care, cu intenţie sau din 
culpă gravă, au condiţionat 
achitarea obligatorie a acestor 
sume de către Republica Mol-
dova. Agentul guvernamental 
este obligat să informeze Pro-
curorul General şi Consiliul 
Superior al Magistraturii, 
după circumstanţe, despre 
toate cazurile cînd, prin hotă-
rîre a Curţii sau prin acord de 
soluţionare amiabilă a cauzei, 
Republica Moldova este obli-
gată să plătească unele sume 
băneşti. Informaţia se prezin-
tă  în termen de 30 de zile de 
la data definitivării hotărîrii 
Curţii sau de la  data semnă-
rii acordului de soluţionare 
amiabilă a cauzei.  Acţiunea 
în regres privind restituirea 
sumelor specificate la alin.(1) 
se depune, în condiţiile legii, 
de către Procurorul General, 
în termen de 1 an de la data 
la care a expirat termenul de 
plată, stabilit de Curte sau 
prin acordul de soluţionare pe 
cale amiabilă a cauzei.  Gu-
vernul este în drept să parti-
cipe, în condiţiile Codului de 
procedură civilă al Republicii 
Moldova, la toate procesele 
judiciare intentate potrivit  
cerinţelor menţionate. 

Trei sferturi dintre moldoveni consideră că sînt afectaţi de 
criza financiară globală, iar 13 la sută încă nu au resimţit conse-
cinţele acesteia. Acestea sînt datele celui mai recent sondaj rea-
lizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova.

Mai mult de jumătate dintre cei intervievaţi consideră că 
reformele din ţara noastră nu sînt eficiente şi doar 23 la sută le 
apreciază pozitiv.

Mai mult de 40 la sută dintre participanţii la sondaj 
susţin că viaţa oamenilor din localitatea lor a devenit mai 
proastă decît acum un an. Pentru tot atîţia, calitatea vieţii nu 
s-a schimbat semnificativ şi doar nouă procente o apreciază 

mai bună în prezent.
Mai mare este numărul celor care au semnalat schimbări 

negative în situaţia economică din ţară.  Aroximativ două tre-
imi din cei intervievaţi consideră că situaţia economică a deve-
nit mai grea şi doar 10 la sută cred că se îmbunătăţeşte.

Oamenii sînt cel mai mult îngrijoraţi de creşterea preţurilor 
la produsele alimentare şi resursele energetice, de şomaj, dar şi 
de viitorul copiilor.

Studiul a fost efectuat în perioada 1-10 noiembrie, pe un 
eşantion de 1583 de persoane din 65 de localităţi. Marja de 
eroare reprezintă 2,6%.

Trei sferturi dintre moldoveni sînt afectaţi de criza economică mondială
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea obli-
gatorie a reprezentantului ÎI „Liliana Schitco”, Chişinău, pentru data 
de 6 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît la examinarea cauzei civile 
intentată de SRL „Octopus-Prof” privind încasarea a 4279,68 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea obli-
gatorie a reprezentantului SRL „Stirolex-Grup” şi SRL „Valgicom”, 
pentru data de 8 decembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrîţi la examinarea cauzei 
civile intentată de SRL „Dec-Trans Grup” privind încasarea datoriilor.

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

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL „Luxorex-
Grup”, pentru data de 7 decembrie 2010, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de SRL ,,Rumitox” privind încasarea sumei de 
4099 lei 25 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL „Hazar 
Construct”, pentru data de 8 decembrie 2010, ora 9.45, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de SRL ,,Rober” privind încasarea sumei de 17 
200 lei 95 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL „Zinteco”, 
pentru data de 14 decembrie 2010, ora 11.15, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de SRL ,,Rumitox” privind încasarea sumei de 7224 lei 
36 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
 www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului II „Grama Du-
mitriţa”, pentru data de 16 decembrie 2010, ora 10.30, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de SRL ,,Customagic” privind încasarea sumei 
de 13 456 lei 26 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL „Eltehco-
merţ”, pentru data de 6 decembrie 2010, ora 9.15, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SA ,,Moldtehmed” privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea obli-
gatorie a reprezentantului SRL „Infocus”, cu sediul în Chişinău, str. 
Alba Iulia nr. 75/V, pentru data de 8 decembrie 2010, ora 13.30, la şe-
dinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de 
pîrît în cauza civiă intentată de SC „ELAN POLIGRAFIC” SRL.

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

Judecător  Zinaida Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Habibi”, pentru data de 9 decembrie 2010, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 225) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Vitalcomus”.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Neigicom”, pentru data de 15 decembrie 2010, ora 
10.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 225) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Epidavr”.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea re-
prezentantului ÎCS „Multisnrck” SRL, pentru data de 3 februarie 2011, 
ora 11.10, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 225) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS „Express Leasing” 
SRL.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL „Ivaro”, 
pentru data de 23 decembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SA ,,Enteh”.

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

Judecător  Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI „Cojuhari” 
GVS, pentru data de 9 februarie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SRL ,,Vitalcomus”.

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

Judecător  Al. Rotari

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea re-

prezentantului SRL „Proprim MC”, Bălţi, pentru data de 14 decembrie 
2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Elita-5-
Altepi”.

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

Judecător  S. Namaşco
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Man-
sour Jamal, pentru data de 6 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Mansour Rodica privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Carad-
jov Igor, pentru data de 7 decembrie 2010, ora 9.30, la şedinţa de ju-
decată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Steţco Tatiana privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Şendrea 
Ion Grigore, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, str. Ion Neculce 
nr. 10, apt. 6, pentru data de 7 decembrie 2010, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va avea loc examinarea cau-
zei civile intentată de SAR „Donaris Group” SA către SNA „Moldasig” 
SRL, Şendrea Ion privind încasarea datoriei.

Judecător   Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Luchi-
an Andrei, pentru data de 9 decembrie 2010, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 62) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Cobeli Nicolai privind evacuarea.

Judecător   Garri Bivol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea reprezentan-
tului SRL „Tan-Mob”, cu sediul cunoscut: Chişinău, str. Vasile Alec-
sandri nr. 1, pentru data de 26 ianuarie 2011, ora 15.00, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc examinarea ca-
uzei civile intentată de Baciu Artiom privind rezilierea contractului şi 
încasarea prejudiciului.

Judecător   V. Braşoveanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Ra-
cico Serghei, pentru data de 3 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 504) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr. 2-2611/2010 intentată de Stavila Alexandru privind încasarea 
datoriei. 

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

 Judecător  dorin dulghieru
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Izbaş Igor, dom. satul Copceac, 
Ştefan Vodă, pentru data de 6 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă intentată de RPS SCUT privind recuperarea prejudiciului. 

Judecător  L. Pruteanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL „Emat Auto”, 
cu sediul în Chişinău, str. Zelinski nr. 11, pentru data de 13 decembrie 
2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de „Autolumelux”, Tcaci T. 
privind restituirea prejudiciului. 

Judecător  L. Pruteanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea reprezen-
tantului SRL „Ever Vin”, cu sediul în Chişinău, str. Şciusev nr. 139, 
pentru data de 6 decembrie 2010, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 508) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Belocosov Nicolae privind înlăturarea obstacolelor. 

Judecător  Oleg Sternioală
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Şerban Marin, a.n. 22.08.1973, 
domiciliat în satul Tabăra, Orhei, pentru data de 16 decembrie 2010, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 509) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-4068/2010 intentată de Şerban Maria privind 
încasarea pensiei alimentare. 

Judecător  Aliona danilov
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Pîrău Vladimir, domiciliat: Chişi-
nău, str. Alba Iulia nr. 8, pentru data de 22 decembrie 2010, ora 14.30, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 509) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-4009/2010 intentată de Bîrnă Ruslan privind înca-
sarea prejudiciului cauzat. 

Judecător  Aliona danilov
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Coţaga 
Iurie, pentru data de 2 decembrie 2010, ora 9.45, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Coţaga Angela privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Gh. Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Bri-
ceanscaia Marina, pentru data de 16 decembrie 2010, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea lui Grigoriev Valerii şi Ludmila privind încasarea datoriei.

Judecător  Gh. Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Mîndru 
Alexandru, pentru data de 15 decembrie 2010, ora 9.45, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de Rîcov Serghei privind încasarea datoriei.

Judecător  Oleg Melniciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC 
al RM, solicită prezentarea cet. Fiştic Anatolie Ion, pentru data de 6 
decembrie 2010, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) 
în calitate de intervenient accesoriu în cauza civilă intentată de Popova 
Natalia împotriva CIA „Asito” privind încasarea despăgubirii şi a pre-
judiciului moral.

Judecător  Lilia Lupaşco

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC 

al RM, solicită prezentarea cet. Bauzidi Islam, a.n. 27.04.1977, pentru 
data de 17 ianuarie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Gordeeva Nellea 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Patic 
Victor, pentru data de 27 ianuarie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui 
Stanila Victor privind încasarea sumei.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Cozman 
Natalia, pentru data de 4 februarie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Cozman Vera privind recunoaşterea dreptului pierdut la spaţiul locativ.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Roşcan Ion Ion, a.n. 30.07.1971, 
pentru data de 24 noiembrie 2010, ora 12.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Donos Iurie privind încasarea sumei.

Judecător  Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Roşca Eudochia, pentru data de 
6 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu 
nr. 24/1, bir. 306) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS 
„Easy Credit” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător    Oxana Robu
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-
licită prezentarea cet. Lisnic Larisa Ion, născută la 6 februarie 1969, 
domiciliul necunoscut, pentru data de 8 decembrie 2010, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (Donduşeni, str. 31 August 1989 nr.19, bir. 11) în 
calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-534/2010 intentată de reclamantul 
Lisnic Ghenadie privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Ghenadie Pavliuc 
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-
licită prezentarea cet. Guzun Natalia şi Voitov Serghei, pentru data de 
9 decembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Donduşeni, str. 31 
August 1989 nr.19, bir. 3) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată 
de Procuratura raionului Donduşeni în interesele Verei Ciupii împotriva 
cet. Guzun Natalia şi a lui Voitov Serghei privind rezoluţiunea contrac-
tului de donaţie.

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

Judecător  Oxana Banari 
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale Codului 
de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-lui Isac Dan Mihail, 
născut la 05.06.1976, cu ultimul domiciliu cunoscut: satul Andruşul de 
Sus, Cahul, pentru data de 14 decembrie 2010, ora 14.00, la şedinţa 
de judecată (Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în 
cauza civilă cu nr. 2-1466/2010 privind desfacerea căsătoriei intentată 
la cererea reclamantei Isac Rodica. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de care dispu-
ne referitoare la pricină. În caz de neprezentare a probelor şi de nepre-
zentare a pîrîtului în instanţă, pricina va fi examinată în lipsa lui.  

Judecător  Vitalie Movilă
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Balaniuc Angela, pen-
tru data de 6 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Soroca, 
str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Negru 
www

Judecătoria Criuleni solicită prezentarea cet-lor: Nica Tatiana şi 
Nica Ion, domiciliaţi în satul Porumbeni, Criuleni în calitate de pîrîţi 
şi a reprezentantului pîrîţilor Gangură Grigore: or. Bender, str. Cosmo-
navtov nr. 35, apt. 96, pentru data de 3 decembrie 2010, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (Criuleni, str. 31 August 1989 nr. 70) în cauza civilă 
întentată de Leviţchi Feodor, împotriva cet-lor Nica Tatiana, Nica Ion 
privind încasarea forţată a arvunei transmise.

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

Judecător  Elena Roibu 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Drozdov Alexandru, pentru data 
de 7 decembrie 2010, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul 
nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în cauza civilă cu nr. 2-4006/2010 in-
tentată de Drozdova Svetlana privind încasarea pensiei de întreţinere. 

Judecător  Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Groz-Centru”, SRL „Lorantrans”, pentru data de 
9 decembrie 2010, ora 10.40, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de PP 
„Revista Vînzare-Cumpărare Auto” SRL.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea SC „Melco-
nic” SRL, pentru data de 14 decembrie 2010, ora 12.30, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Stepaniuc Silvia privind recunoaşterea dreptului de pro-
prietate.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Lepădatu Valentin, pentru data 
de 16 decembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sado-
veanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Vrînceanu Natalia către SRL „Maestro Dominator”, Lepădatu Valentin 
şi Rotaru Svetlana privind declararea nulităţii actului juridic.

Judecător   Oxana Robu
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea obli-
gatorie a reprezentantului SRL „Matina-Plus”, pentru data de 17 de-
cembrie 2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examinarea cauzei civile intentată 
de SRL „Ivaro” privind încasarea a 2377,16 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Stoian Ivan Nicolae, 
pentru data de 10 decembrie 2010, ora 13.30, la şedinţa de judecată 
(Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza 
civilă privind încasarea datoriei.

Judecător                        Alexandru Negru    

Citaţii în judecată
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere: Iuliana Barat, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de drept USM; Lud-
mila Dumneanu, doctor în drept, conferenţi-
ar universitar, Facultatea de drept USM; Ni-
colae Osmochescu, doctor în drept, profesor 
universitar, Facultatea de drept USM; Gheor-
ghe Ulianovschi, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de drept, USM; djeta 
Chistol, judecător Centru; Natalia Chiselio-
va, judecător Străşeni; Aliona Donos, jude-
cător Bălţi; Iurie Guzun, judecător Briceni; 
Mihail Ţurcan, judecător Căuşeni; Serghei 
Popovici, judecător Comrat.

Mult stimaţi omagiaţi este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile astfel încît doar Dreptatea şi Adevă-
rul să triumfe.

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

La mulţi ani!

Cu profund respect, 
membrii Consiliului de administraţie  

al Uniunii Juriştilor,
Echipa Dreptul şi 

Revista Naţională  de Drept

Agenţia de turism ,,Vector-Tur”  vă 
propune să petreceţi 3 zile de distrac-
ţii şi odihnă în Poiana Braşov – ski, 
snowbord, patinoar, săniuş, excursii la 
castelele Peleş, Pelişor, Bran.

Cazarea vă este asigurată într-un 
hotel de 2 stele, în centrul Braşovului, 
în apropierea muntelui Tampa, clubu-
lui de noapte „Lack & Silver” (disco-
tecă, bowling, billiard), restaurantului 
„Bakabi” (singurul local din Braşov 
unde servirea se face cu ajutorul sa-
biei Bakabi).

Preţul pachetului e de la 60 de euro 
pentru o persoană.

Pachetul include: 
- transport tur-retur;
- transport la pîrtie şi excursii;
- cazare;
- asigurare medicală;
 Preţul pachetului nu include:
- preţul biletului la teleferic;
- preţul biletului la excursie (la dorinţă).
Studenţii cu vîrsta de pînă la 23 de ani şi elevii de pînă la 18 ani sînt scutiţi de extrasul contului bancar de 500 

de euro.
depunerea actelor se va efectua pînă pe 10 decembrie.
Relaţii la telefoanele: 716474, 068346865, 079325555.

BUCOVEL (Ucraina) 
Perioada  28.12.10-12.01.11
Pachet servicii:  6 zile/5 nopţi - hotelul „Gorgany”  de 

4 stele:
362 de euro /persoană DBL - standard;
420 de euro/persoană DBL - lux;
Pachet servicii: 7 zile/6 nopţi - hotelul „Gorgany” de 4 

stele:
395 de euro/persoană DBL – standard;
475 de  euro/persoană DBL - lux;
Pachetul include: cazarea, micul dejun, asigurarea me-

dicală.
Recomandăm pentru tururi individuale, de familii şi cor-

porative.

Din  02.01.11 – pachet servicii: 3 zile/2 nopţi hotelul 
„Gorgany” 

100 de euro/persoană DBL - standard
Pachetul include: transport tur-retur, cazare, micul de-

jun, asigurarea medicală, excursii şi transport la pîrtie .
Calculele ofertei sînt efectuate pentru grup de 46 de  

persoane.
Recomandăm pentru studenţi şi elevi.

ROMÂNIA
Crăciunul în vila „Ecotur” de 4 stele, din Ceahlău
Perioada 24.12.2010-27.12.2010 şi 06.01.201-09.01.2011
Pachet servicii: 4 zile/3 nopţi
185 de euro/persoană
Pachetul include: cazare în camera DBL, micul dejun, 

2 cine, cina festivă de Crăciun, program de colinde susţinut 
de copiii din zonă.

Tururi  individuale sau corporative, la dorinţa solicitan-
ţilor. Firma turistică perfectează actele de obţinere a vizei.

Revelionul – 2011 în vila „Ecotur” de 4 stele din Cea-
hlău

Perioada 30.12.2010-02.01.2011 (perioada se poate mo-
difica la solicitarea clientului)

Pachet servicii: 4 zile/3 nopţi
Preţ pachet:
- cazare în camera DBL de 4stele - 260 de euro/persoană;
- cazare în camera DBL de 3stele - 240 de euro/persoană.
Pachetul include: cazarea, micul dejun, 2 cine, cina fes-

tivă de revelion, program de colinde şi urări susţinut de gru-
purile de copii din zonă.

Tururi  individuale sau corporative la dorinţa solicitanţi-
lor. Firma turistică perfectează actele de obţinere a vizei.

Oamenii inteligenţi adorm tîrziu
Un studiu recent a scos la iveală faptul că oamenii care au 

un IQ ridicat au tendinţa să adoarmă mai tîrziu. Creierul lor 
se menţine activ pe timpul nopţii, susţin cercetărorii Şcolii de 
Economie şi Studii Politice şi Sociale din Londra.

Potrivit  profesorului Satoshi Kanazawa, cel care a condus 
cercetările efectuate în Marea Britanie, persoanele cu o inte-
ligenţă peste nivelul mediu sînt adevărate „bufniţe”, în sensul 
că adorm la ore foarte tîrzii sau chiar spre dimineaţă, preferînd 
să rămînă activi psihic pe toată perioada nopţii. De cealaltă 
parte, oamenii cu un IQ moderat şi scăzut preferă să adormă 
devreme.

O pisică, pensionată de la o bibliotecă 
din statul Oregon

O bibliotecă din statul american Oregon se pregăteşte să se 
despartă de unul dintre cei mai vechi angajaţi ai săi. E vorba 
de o pisică, apărută printre rafturile cu cărţi în urmă cu 14 
ani. Bibliotecarii au păstrat-o, gîndindu-se că pune şoarecii 
pe fugă. După atîţia ani, însă, a sosit vremea ca pisica să iasă 
la pensie.

Aggie se plimbă cît e ziua de mare printre rafturi de cărţi, 
ronţăie politicos bunătăţile care-i sînt oferite şi apoi îşi face 
siesta în braţele cititorilor. Mulţi vin la această bibliotecă nu-
mai ca să o vadă pe ea.

Dar vremurile s-au schimbat, iar împotriva şoarecilor au 
apărut soluţii mai eficiente. În plus, nici Aggie nu mai e tî-
nără.

Evenimentul e programat pentru 20 noiembrie, cînd Aggie 
va avea parte şi de o petrecere de rămas bun.

Momentul e ales cum nu se poate mai bine, pentru că pri-
măria tocmai se pregătea să ceară bibliotecii să dea pisica 
afară.

Cum Aggie e foarte iubită, s-au găsit imediat oameni dor-
nici să o găzduiască după ... retragerea din activitate.

Dormitul este absolut esenţial pentru fiecare om. În ciuda 
faptului că oamenii de ştiinţă încă nu au reuşit să „descifreze” 
întregul proces, au descoperit o grămadă de lucruri interesante 
despre ce se întîmplă atunci cînd dormim.

Atunci cînd dormi creierul îşi reîncarcă „bateriile”, celulele 
se regenerează şi corpul eliberează hormoni importanţi.

Pe parcursul vieţii, oamenii au nevoie din ce în ce mai puţin 
de orele de somn, astfel  bebeluşii trebuie să doarmă 16 ore, 
tinerii cu vîrsta între trei şi 18 ani au nevoie de 10 ore de somn, 
persoanele de 55 de ani de - 8 ore de somn, iar cele de peste 65 
de ani necesită doar şase ore de somn pe noapte.

Bărbaţii visează alţi bărbaţi în 70% dintre cazuri, susţin cer-
cetătorii, în timp ce femeile visează în mod egal şi bărbaţi şi 

femei.
Oamenii pot visa doar feţele persoanelor pe care le-au văzut 

deja în realitate, fie că îşi amintesc de ele sau au rămas doar în 
subconştient.

Parasomnia este un tip de tulburare a somnului din cauza 
căreia faci anumite mişcări nenaturale, cu toate că dormi. Spre 
exemplu, unele persoane care suferă de parasomnie au comis 
astfel de infracţiuni precum: condusul autoturismelor, crime, 
molestarea copiilor, violuri.

12% dintre oamenii din întreaga lume mai visează doar alb-
negru. Numărul era mai mare înainte, însă a scăzut odată cu 
apariţia televizoarelor color. În prezent, majoritatea persoanelor 
visează în culori.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători că 
sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul. Noi 
avem nevoie de acest ajutor şi vom  rămîne 

alături de dvs.

Divert is
Aniversări Călătoriţi înţelept – Călătoriţi cu Vector!

Puteţi petrece un REVELION  exotic 
ÎN  EGIPT, TAILANdA, BULGARIA, ITALIA, AUSTRIA, GRECIA.

,,VECTOR-TUR”  VĂ  PROPUNE  URMĂTOARELE  OFERTE  PENTRU 
SĂRBĂTORILE  dE  IARNĂ:

C a l e i d o s C o p

10 lucruri interesante despre dormit şi vise


