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Pregătirile pentru 
scrutinul electoral din 28 noimebrie: 
pe ultima sută de metri

150 milioane de euro pentru 
reabilitarea drumurilor şi 
dezvoltarea sectorului 
vitivinicol

Săptămînal juridic

Votarea

Preşedintele Georgiei, 
Mihail Saakaşvili, a fost de-
corat cu cea mai înaltă dis-
tincţie a Moldovei – Ordinul 
Republicii. Saakaşvili a vizi-
tat, miercuri, 24 noiembrie, 
Republica Moldova la invi-
taţia preşedintelui interimar 

Mihai Ghimpu. „Sînt profund 
emoţionat că am onoarea să 
primesc cea mai înaltă dis-
tincţie a Republicii Moldova. 
O primesc pentru prietenia 
dintre popoarele noastre”, a 
menţionat Saakaşvili.

Preşedintele Georgiei a 
ţinut să accentueze că Repu-
blica Moldova are o perspec-
tivă clară de integrare în UE 
şi este sigur că foarte rapid 
va fi semnat şi acordul în ce 
priveşte regimul de vize, de 
liber schimb cu UE. 

În acelaşi timp, Sakaşvili 
a negat faptul că vizita sa are 
vreo legătură cu campania 
electorală.  „Nu-mi fac calen-
darul vizitelor de ordin politic 

în funcţie de calendarul intern 
al vreunei ţări. Am avut acum 
un turneu, iar această vizită 
face parte din el. Mă scuzaţi 
dacă această vizită a coincis 
cu campania voastră electora-
lă, dar programul nostru a ţi-
nut de Summitul NATO şi al 

vizitelor oficiale la Bruxel-
les”, a accentuat preşedintele 
georgian.

„Ne aflăm în campanie 
electorală din 9 decembrie 
2009. Asta ar însemna că pe 
parcursul acestui an nu tre-
buie să ne ducem nicăieri şi 
nimeni la noi să nu vină?”, a 
replicat Mihai Ghimpu.

Întrebat cum comentează 
refuzul liderului comunişti-
lor, Vladimir Voronin, de a 
se întîlni cu el, Saakaşvili a 
spus că a avut mai multe în-
tervederi cu înalţi oficiali în 
această săptăpmînă, iar dacă 
Voronin nu a vrut să se re-
găsească printre ei, atunci e 
problema lui. „Am avut înt-

îlniri cu Barroso, Obama, cu 
prim-ministrul Canadei, Aus-
triei, cu preşedintele Turciei, 
României, Franţei. Nu e nici 
o problemă dacă Voronin nu a 
vrut să se regăsească în aceas-
tă listă şi printre oamenii cu 
care mă întîlnesc eu începînd 
cu preşedintele Americii şi 
terminînd cu lideri europeni. 
Este problema lui personală”, 
a spus Saakaşvili.

Precizăm că aceasta este 
a doua vizită la Chişinău a 
preşdeintelui georgian. Îna-
inte de alegerile din 2005, 
Saakaşvili s-a întîlnit cu 
Vladimir Voronin. Atunci, 
unii analişti politici au spus 
că acesta a venit în Republi-
ca Moldova pentru a susţine 
PCRM în campania electoto-
rală. „În 2005 puţin probabil 
ca eu să fi convins şi să fi 
determinat pe cineva cu cine 
să voteze, nu este asta în in-
teresul meu. Atunci, Rusia 
m-a preîntîmpinat să nu vin 
în Republica Moldova, dar 
eu totuşi am venit, pentru că 
am pus interesul naţional mai 
presus, dar şi pentu că nu în-
deplinesc ordinile nimănui”, 
a spus Saakaşvili.

Saakaşvili la Obileni
 Tot în cadrul acestei vi-

zite, preşedintele interimar 
Mihai Ghimpu şi preşedinte-
le Georgiei Mihail Saakaşvili 
au participat la ceremonia de 
inaugurare a străzii Georgiei 
în satul Obileni, raionul Hîn-
ceşti, unde au fost construite 
9 case cu suportul financiar 
al statului georgian. Ulterior, 
cei doi şefi de state au vizitat 

şantierul şi s-au familiarizat 
cu mersul lucrărilor. Mihail 
Saakaşvili a cerut de la repre-
zentanţii Guvernului georgi-
an, care supraveghează buna 
desfăşurare a acestor lucrări, 
ca finalizarea lor să aibă loc 
cît mai curînd. 

La rîndul său, Mihai 
Ghimpu a adus mulţumiri 
preşedintelui Mihail Saa-
kaşvili şi poporului georgian 
pentru ajutorul acordat, în 
context, fiind amintit prover-
bul: „Prietenul adevărat la 
nevoie se cunoaşte”.

Cei doi preşedinţi au pur-

tat o discuţie cu locuitorii 
satului Obileni, beneficiari 
ai noilor case construite pen-
tru sinistraţi. În discuţia cu 
ei, Mihail Saakaşvili a pre-
cizat că Georgia va sprijini 
financiar şi construcţia unei 
grădiniţe de copii cu toată 
infrastructura necesară, iar 
în şcoala din localitate va fi 
amenajată o clasă  dotată cu 
echipament tehnic modern. 
„Georgia n-a putut să rămînă 
indiferentă faţă de calamită-
ţile naturale de proporţii ce 
s-au produs în aceste locuri 
vara trecută. Şi poporul geor-

gian a trecut prin asemenea 
tragedii, fapt ce ne-a deter-
minat să fim receptivi la du-
rerea prietenilor noştri din 
Republica Moldova”, a men-
ţionat preşedintele Georgiei, 
Mihail Saakaşvili. 

Localnicii din Obileni şi-
au exprimat în mod special 
gratitudinea pentru ajutorul 
acordat de Georgia întru 
lichidarea consecinţelor in-
undaţiilor din vara anului 
curent, inclusiv pentru fap-
tul că copiii din localităţile 
inundate s-au odihnit la ta-
berele de vară din Georgia. 

Preşedintele Georgiei a dat 
asigurări că va fi examinată 
posibilitatea susţinerii şi în 
continuare a locuitorilor din 
zona în care s-au produs in-
undaţii în vara curentă. 

Mihail Saakaşvili a mai 
declarat că respectul pentru 
Republica Moldova şi pen-
tru  cetăţenii ei le păstrează 
încă din perioada în care 

şi-a făcut serviciul militar 
obligatoriu împreună cu mai 
mulţi conaţionali de-ai noş-
tri. În context, preşedintele 
Georgiei a amintit că a avut 
surpriza de a-l reîntîlni la 
Chişinău pe un camarad de 
arme, cu care a rămas prieten 
pînă la momentul de faţă. 

Şi premierul  s-a 
întîlnit cu Saakaşvili

Potrivit protocolului de 
stat, şi prim-ministrul Vlad 
Filat a avut o întrevedere 
cu Mihail Saakaşvili.  Dis-
cuţia dintre cei doi s-a axat 
pe relaţiile bilateriale din-
tre cele două state, inclusiv 
prin prisma relaţiilor comer-
ciale. Premierul a apreciat 
ajutorul acordat de Georgia 
privind lichidarea consecin-
ţelor inundaţiilor, precizînd 
că acesta a fost oportun. Pre-
mierul a reiterat ataşamentul 
Republicii Moldova faţă de 
valorile europene, specificînd 
că integrarea europeană a Re-
publicii Moldova constituie o 
prioritate.  Mihail Saakaşvili 
s-a pronunţat pentru relaţii 
bune cu Republica Moldova. 
Preşedintele georgian a pre-
cizat că dintre statele mem-
bre ale Parteneriatului Estic, 
Moldova are cele mai bune 
şanse de aderare la Uniunea 
Europeană. 

S. C.

Agenţia americană STRATFOR a publicat la sfîrşitul săp-
tămînii trecute o amplă analiză care vizează Republica Moldo-
va, semnată de George Friedman, directorul agenţiei. Efectu-
ată înaintea alegerilor generale, analiza lui George Friedman 
remarcă faptul că la Chişinău, ruşii vor face tot posibilul pen-
tru a controla statul sau a-l menţine cît mai slab.

George Friedman îşi începe analiza asupra Republicii 
Moldova cu două întrebări: ce fel de stat este Moldova? şi de 
ce ar fi cineva interesat de această ţară? Analistul american 
încearcă mai întîi să răspundă la prima întrebare prin prisma 
securităţii Rusiei: Moscova are nevoie de două ţări  tampon – 
Belarus şi Ucraina, iar din punctul de vedere al Moscovei este 
de preferat ca aceste ţări să nu fie dominate de Uniunea Euro-
peană şi Statele Unite. Rusia nu poate fi apărată fără Ucrai-
na, iar Ucraina nu poate fi apărată fără Republica Moldova. 
Friedman reia istoria regiunii afirmînd că intrarea Basara-

biei sub dominaţia sovietică s-a produs în urma acordului 
încheiat între Hitler şi Stalin, prin care Uniunea Sovietică a 
încercat să obţină o serie de avantaje strategice: îndepărtarea 
graniţei de Odesa, schimbarea Nistrului cu Prutul ca obsta-
cole de depăşit în eventualitatea unei invazii, reducerea par-
ţială a ameninţării asupra Kievului, puterea de a bloca cursul 
Dunării şi de a afecta astfel comerţul german. „Stalin dorea 
să crească securitatea Ucrainei şi vulnerabilitatea României 
şi a bazinului dunărean” – aceasta este explicaţia oferită de 
analistul american pentru ocuparea Basarabiei de către so-
vietici. Prezentarea istorică se încheie cu evenimentele de 
la începutul anilor ’90: secesiunea transnistreană şi mutările 
din 2010 cînd „Moldova a început să nu mai fie un teritoriu 
între două rîuri ci un element strategic atît pentru Rusia cît 
şi pentru orice entitate occidentală care şi-ar dori să poată 
ameninţa Ucraina şi astfel şi Rusia”.

Începe ziua cu DREPTUL!

Ţine-ţi prietenii aproape, iar duşmanii – şi mai aproape.  
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Preşedintele Georgiei, Mihail Saakaşvili a primit Ordinul Republicii

Moldova – o ţară fără naţiune?
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Flashu

Centrul Naţional de Pre-
venire a Abuzului faţă de 
Copii (CNPAC) a lansat cam-
pania „Onorată instanţă, am 
dreptul să nu fiu speriat!”, 
care promovează audierea în 
săli speciale a copiilor care 
au fost victime sau martori ai 
violenţei. 

Preşedinta centrului, Da-
niela Sîmboteanu, a menţio-
nat că în prezent procedurile 
legale de audiere a copiilor, 
prevăzute de legislaţia naţio-
nală, sînt învechite, fapt care 
duce la traumatizarea psihi-
cului copilului, şi drept ur-
mare acesta nu este în stare să 
descrie împrejurările în care a 
fost abuzat sau a fost martor 
la violenţă.

„În ultimă instanţă, acest 
lucru duce atît la traumati-
zarea psihicului, cît şi la ne-
pedepsirea agresorului. Din 
acest considerent, noi pledăm 
pentru ca procedura de au-
diere să se desfăşoare în săli 
special amenajate în cadrul 
instanţelor de judecată, fapt 
care ar predispune copilul la 
o deschidere faţă de judecător 
sau  ofiţerul de urmărire pena-
lă. Totodată, noi considerăm 
că este foarte important ca 
cei care audiază minorul nu 
doar să aibă o pregătire spe-
cială, dar şi să fie îmbrăcaţi în 
civil”, a spus preşedinta cen-
trului, care consideră că atitu-
dinea prietenoasă din partea 
judecătorului este   elemen-
tul-cheie pentru a-l face pe 
copil să vorbească.

Ea a menţionat că pornind 
de la această idee a şi fost 
aleasă imaginea pentru poste-

AUDIEREA  ÎN  SĂLI  SPECIALE  A  
COPIILOR-VICTIME  ALE  ABUZULUI  ŞI  VIOLENŢEI 

rele realizate în cadrul cam-
paniei, în care mantia judecă-
torului este pusă pe cuier.

„În cazul în care se va ţine 
cont de aceste cerinţe, psihi-
cul copilului va fi protejat, iar 
instituţiile de drept vor res-
pecta prevederile Convenţiei 
ONU privind drepturile co-
pilului şi vor obţine probe re-
levante în dosare în care sînt 

implicaţi şi copii”, consideră 
D. Sîmboteanu.

Membrul Consiliului Su-

perior al Magistraturii, jude-
cătoarea Dina Rotarciuc, a 
menţionat că utilizarea sălilor 
de audiere a copiilor dă rezul-
tate.

„Ar fi foarte bine dacă 
astfel de camere ar exista în 
cadrul tuturor judecătoriilor. 

În acelaşi timp, ar fi extrem 
de util dacă cel puţin în fieca-
re raion ar fi cîte un Tribunal 
specializat pentru minori. Cu 
siguranţă impactul ar fi altul, 
dar şi rezultatele”, consideră 
judecătoarea.

Şefa Cabinetului ministru-
lui Justiţiei, Rodica Secrieru, a 
menţionat că, spre regret, pînă 
în prezent instituţiile de drept 
puneau accent doar pe copiii 
delicvenţi, iar cei care au fost 
martori la violenţe sau chiar 
abuzaţi erau lăsaţi oarecum 
într-o parte şi nu li se acorda 
atenţia cuvenită.

„Împreună cu CNPAC am 
încercat să schimbăm accente-
le şi să asigurăm o justiţie pri-
etenoasă copiilor, indiferent 
dacă aceştia au comis infracţi-
uni sau au fost martori ai abu-
zurilor”, a spus R. Secrieru.

Reprezentantul Procuratu-
rii Generale, Mariana Gornea, 
a precizat că numai în primele 
10 luni ale anului au fost în-
registrate şapte cazuri de omor 
intenţionat a copiilor, şase 
cazuri de vătămare corporală 
gravă, 19 cazuri de vătămare 
corporală medie, 61 de cazuri 
în care copiii au fost victimi-
zaţi în rezultatul accidentelor 
rutiere şi 164 de cazuri de abuz 
sexual împotriva copiilor.

Campania este realizată 
cu sprijinul partenerilor gu-
vernamentali Ministerul Jus-
tiţiei şi Procuratura Generală, 
cu suportul Fundaţiei Nobody 
Children, al Fundaţiei OAK, 
al Agenţiei SUA pentru Dez-
voltare Internaţională şi al 
Academiei pentru Dezvoltare 
Educaţională.

Procurorul General, Valeriu Zubco împreună cu Vea-
ceslav Balan, Preşedintele Amnesty International Moldo-
va, au semnat un acord de colaborare în vederea preve-
nirii violărilor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului.

Acordul dintre Procuratura Generală şi Amnesty Inter-
national Moldova confirmă dorinţa de colaborare a insti-
tuţiilor de stat cu organizaţiile neguvernamentale pentru 
a unifica eforturile în vederea promovării şi respectării 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum 
şi asigurării supremaţiei legii.  

În conformitate cu obligaţiile asumate, părţile au con-
venit să realizeze acţiuni comune orientate spre dezvolta-
rea legislaţiei naţionale în domeniul drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale ale omului, precum şi a practicii de 
aplicare a acesteia. 

Documentul facilitează schimbul informaţional şi par-
ticiparea reciprocă la activităţile educaţionale, de instruire 
şi alte activităţi în domeniul drepturilor omului, inclusiv 
ce ţin de cazuri de tortură, maltratări şi aresturi arbitrare.

Potrivit acordului, părţile vor contribui la pregătirea 
formatorilor din rîndurile procurorilor în domeniul pro-
tecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 
De asemenea, vor fi implicaţi formatorii şi experţii de la 
Amnesty International în activităţi de reciclare, pregătire 
şi perfecţionare a procurorilor în domeniul vizat.

Pentru a transpune în realitate obiectivele urmărite prin 
semnarea acestui acord, Amnesty International Moldova 
urmează să informeze procurorii despre tendinţele, concep-
ţiile şi modificările recente în domeniul drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale ale omului, precum şi despre mecanis-
mele naţionale şi internaţionale de protecţie ale acestora, 
despre ediţiile şi publicaţiile din sfera respectivă.

Acordul a intrat în vigoare la data semnării lui (18 no-
iembrie 2010) şi este valabil pe o perioadă nelimitată.

Procuratura Generală 
şi Amnesty International 
Moldova au încheiat un 

acord de colaborare

Guvernul vrea să compenseze lipsa 
investiţiilor străine 
Guvernul vrea să compenseze lipsa  investiţiilor străine  şi 

insuficienţa locurilor de muncă prin atragerea banilor trimişi 
acasă de moldovenii de peste hotare. Un program de stat care 
presupune atragerea transferurilor din străinătate în econo-
mie, prin crearea micilor întreprinderi, în special în sate, a 
fost lansat pe 22 noiembrie, la Chişinău. 

Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie 
„PARE 1+1”, pentru anii 2010-2012, a fost aprobat de Gu-
vern la 18 octombrie curent. Lansarea lui este determinată 
de faptul că fiecare al doilea moldovean are cel puţin o rudă 
plecată la muncă în străinătate, iar 70 la sută dintre lucrătorii 
migranţi intenţionează să se întoarcă acasă. Aproape 12 la 
sută dintre ei doresc să investească banii cîştigaţi într-o afa-
cere. Autorităţile speră că 70 la sută din micile întreprinderi, 
care vor fi create ca urmare a implementării programului, vor 
fi înregistrate în sate. Asta ar permite micşorarea emigrării şi 
ratei şomajului, precum şi îmbunătăţirea nivelului de trai al 
populaţiei. Programul este desfăşurat în baza regulii „1+1”, 
care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit 
cu un leu din cadrul PARE. Suma maximă a finanţării neram-
bursabile constituie 200 mii lei.

Ambasadorul Suediei în Moldova 
a vizitat cetatea Tighinei
Ambasadorul Suediei în Moldova, Ingrid Tersman, a vizi-

tat împreună cu ambasadorul Ucrainei, Serghei Pirojkov, ora-
şul Bender (Tighina) la invitaţia preşedintelui autoproclamatei 
RMN, Igor Smirnov. În acest oraş a locuit în anii 1709-1713 
regele suedez Carol al XII-lea după înfrîngerea suferită la Pol-
tava în lupta cu armata rusă a ţarului Petru I. Ingrid Tersman 
a vizitat cetatea Tighinei, diorama din muzeu cu imaginea lui 
Carol al XII-lea, rănit la picior, pe fundalul taberei amplasate 
sub pereţii cetăţii, precum şi exponatele găsite de arheologi, 
complexul militar-istoric unde sînt înmormîntaţi soldaţii şi 
ofiţerii din armata suedeză, rusă, franceză, română, cazacii 
ucraineni, ostaşii sovietici – toţi care au murit în diferite epoci 
istorice lîngă cetatea Tighinei. Ea şi-a exprimat recunoştinţa 
pentru faptul că la Bender s-a păstrat amintirea despre regele 
Carol al XII-lea şi ostaşii lui. După Bender ambasadoarea a 
vizitat Tiraspolul, unde s-a întîlnit cu Smirnov, care i-a vorbit 
oaspetelui despre situaţia social-economică din regiune.

Sortăm deşeurile: sticlele aparte, 
gunoiul aparte
Sticlele aparte, restul deşeurilor în altă parte. Aşa vrea 

primarul să strîngă gunoiul în capitală, astfel încît sticla să 
plece la reciclare.

Primarul a solicitat ca pe aceste tomberoane să fie scris 
„Sticlă”. Şeful de la salubritate spune că va încerca să reu-
tileze containerele existente, astfel încît să fie permisă doar 
aruncarea sticlelor. Ultima dată în municipiu au fost amplasa-
te tomberoane speciale pentru sticlă în urmă cu 13 ani, dar în 
scurt timp locuitorii au renunţat la sortarea deşeurilor.

Furnizorii de apă, gaze şi energie 
nu mai au voie să întrerupă livrările 
pentru întreg blocul 
Primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, a semnat 

o dispoziţie prin care a interzis întreprinderilor „Apă-Canal 
Chişinău”, „Termocom”, „Chişinău-Gaz” şi „Red Union Fe-
nosa” să deconecteze blocurile de locuinţe de orice formă de 
proprietate, obiectivele din sfera învăţămîntului şi instituţii-
le medicale de la sursa de alimentare cu apă, gaze naturale, 
energie electrică şi termică pe parcursul iernii. 

Potrivit dispoziţiei, neachitarea de către o parte din pro-
prietari (chiriaşi sau locatari) a serviciilor comunale nu poate 
servi drept temei pentru debranşarea totală a blocurilor de la 
sursele respective. 

Serviciile municipale responsabile vor asigura buna func-
ţionare a echipamentelor inginereşti şi lichidarea, în regim de 
urgenţă, a eventualelor avarii, se menţionează în dispoziţie.  

Locuitorii capitalei pot decide 
singuri culoarea noilor troleibuze 
Culoarea noilor troleibuze din Chişinău poate fi aleasă 

chiar de locuitorii capitalei. Iniţiativa a fost lansată  de ofici-
alii Primăriei Chişinău.

Oamenii pot să-şi spună părerea la adresa drp@pmc.md, 
pe site-ul Primăriei Chişinău: www.chisinau.md, la rubrica 
comentarii, sau telefonic, sunînd la numărul 20-17-08. Dori-
torii se pot pronunţa pînă pe 5 decembrie, iar Primăria le va 
examina propunerile pînă pe 10 decembrie. Varianta finală de 
culoare pentru cele 102 troliebuze va fi comunicată producă-
torului, respectiv firmei „Bel-komun-mash”din Belarus.

Primele troliebuze noi ar trebui să ajungă la Chişinău în 
luna februarie, iar restul, în alte trei etape, spre sfîrşitul anu-
lui viitor. Proiectul costă 14 milioane de euro, iar banii au 
fost împrumutaţi de la BERD, BEI şi Uniunea Europeană.

Pe străzile capitalei circulă acum 260 de troleibuze, dintre 
care 200 sînt foarte vechi.

Proiectul „Suport pentru implementarea acordurilor dintre Re-
publica Moldova şi Uniunea Europeană” a lansat recent un studiu 
privind armonizarea legislaţiei Republicii Moldova la standardele 
UE” – „Legislaţia şi politicile în domeniul ajutorului de stat”, ela-
borat de dr. Eugene Stuart. 

Martin Horseling, liderul echipei pro-
iectului UE, a remarcat într-o conferinţă 
de presă, că „această publicaţie importan-
tă abordează unul din cele mai sensibile şi 
complexe domenii de integrare europeană 
şi propune suport strategic fundamental au-
torităţilor din R. Moldova, într-un moment 
semnificativ al procesului de dezvoltare a relaţiilor UE-RM”. 

În acelaşi context, ambasadorul Dirk Schuebel, şeful delegaţiei 
Uniunii Europene în R. Moldova, a subliniat că legislaţia şi politici-
le UE de reglementare a ajutorului de stat constituie un sistem unic, 
elaborat încă în anii ’50 ai secolului trecut, în vederea evitării efec-
telor negative asupra concurenţei şi comerţului, produse de subven-
ţionarea excesivă a unor comunităţi de afaceri, de către guverne. 
„Mai mult ca atît, alinierea neîntîrziată la sistemul regulatoriu co-
munitar şi conformitatea deplină cu angajamentele internaţionale 
oferă avantaje comunităţii de afaceri din Moldova şi Guvernului 
Republicii Moldova. De asemenea, acest fapt este important pentru 
relaţiile comerciale existente, precum şi pentru cele de perspectivă 
UE-RM”, a accentuat sursa citată. 

La rîndul său, Eugene Stuart a specificat că Studiul prezintă re-
comandări principiale, inclusiv: introducerea neîntîrziată a sistemu-
lui de reglementare a ajutorului de stat în R. Moldova, prioritizarea 
legislaţiei naţionale primare în domeniul ajutorului de stat, fiind 
urmată imediat de legislaţia secundară extensivă, dezvoltarea unor 
date fiabile şi transparente privind ajutorul de stat în R. Moldova, 
elaborarea pe etape a legislaţiei secundare pentru a ţine cont de as-
pectele legitime de politici în Moldova etc. 

Studiul „Legislaţia şi politicile în domeniul ajutorului de stat” 
este al zecelea la număr din cele 16 cercetări elaborate de proiectul 
menţionat anterior, finanţat de Uniunea Europeană.

Lansarea unui studiu 
privind armonizarea 
legislaţiei Moldovei 

la standardele europene
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Tinerii din Moldova consumă droguri 
injectabile într-o măsură mai mare decît se-
menii lor din ţările din Europa; incidenţa 
infecţiilor cu transmitere sexuală în rîndul 
tinerilor plasează ţara noastră pe locul doi pe 
continentul european, după Federaţia Rusă; 
femeile din Moldova nasc primul copil la cea 
mai mică vîrstă în comparaţie cu femeile din 
Europa Centrală, de Sud-Est şi CSI; rata de 
şomaj este mult mai mare în rîndul tinerilor 
în comparaţie cu populaţia generală – aces-
tea sînt constatările unor analize cu privire la  
situaţia tinerilor din Republica Moldova, fă-
cute publice recent de UNICEF împreună cu 
Ministerul Tineretului şi Sportului, în cadrul 
unei mese rotunde. 

Studiile denotă că tinerii din Republica 
Moldova sînt mult mai vulnerabili decît seme-
nii lor din ţările din Europa şi au nevoie ca 
niciodată de sprijin din partea statului, servicii 
calitative de sănătate, educaţie şi o piaţă atrac-
tivă a muncii.

Junii de astăzi constituie prima genera-
ţie de la declararea independenţei Republicii 
Moldova şi reprezintă pătura cea mai nume-
roasă – 26% din populaţia ţării are acum între 
10 şi 24 de ani. Tendinţa demografică pozitivă 
se va menţine însă o perioadă scurtă de timp, 
de cîţiva ani, şi va fi urmată de un nou declin 
demografic, se arată în studiile respective.

Printre problemele cu care se confruntă 
tinerii din Moldova se numără fumatul, con-
sumul excesiv de alcool şi droguri, relaţiile 
sexuale timpurii care generează consecinţe 
grave precum infecţiile cu transmitere sexuală  
inclusiv HIV/SIDA. 

Tinerii din Republica Moldova sînt mai 
vulnerabili decît semenii lor din ţările europene

O altă problemă a tinerilor este accesul la 
educaţie şi calitatea acesteia. Fiecare al 5-lea 
tînăr de 18-24 de ani nu a fost beneficiar al 
nici unui program educaţional. Acest lucru 
vizează bărbaţii (24%) şi tineretul din mediul 
rural (31%). Doar 11% dintre tinerii de 18-24 
de ani au studii superioare. Diploma universi-
tară nu le garantează însă şi un loc de muncă, 

deoarece meseria aleasă nu este întotdeauna 
solicitată pe piaţa muncii. În consecinţă, rata 
de şomaj este mult mai mare în rîndul tinerilor 
comparativ cu populaţia generală – doar 27% 
dintre tineri au un loc de muncă. 

Deşi sistemul de sănătate a înregistrat re-
forme substanţiale, el nu răspunde în totalitate 
necesităţilor tinerilor. Serviciile de sănătate 

puse la dispoziţia tinerilor sînt orientate spre 
diagnostic şi tratament, dar nu şi spre eva-
luarea vulnerabilităţii acestora, consilierii şi 
îndrumării către alte servicii de care au nevo-
ie ei. Ca rezultat, doar jumătate dintre tinerii 
care au probleme de sănătate în ultimul an 
au apelat la servicii medicale. Cele 12 clinici 
prietenoase tinerilor, deschise cu sprijinul 

UNICEF şi finanţate 
actualmente din bu-
getul de stat, nu sînt 
suficiente, iar ado-
lescenţii mai  vulne-
rabili nu au acces la 
aceste instituţii. În 
plus, clinicile nu au 
programe de iden-
tificare şi implicare 
activă a tinerilor din 
zonele rurale, din 
familiile sărace sau 
incomplete a celor 
rămaşi fără supra-
vegherea părinţilor 
sau consumatori de 
droguri.

Cît priveşte par-
ticiparea tinerilor la 

viaţa comunităţii în care locuiesc, majorita-
tea dintre ei spun că nu ştiu cum să facă acest 
lucru şi că, în general, nu sîunt încurajaţi să 
participe.

,,Tinerii reprezintă o forţă extrem de im-
portantă în orice stat, inclusiv în Republica 
Moldova. Totodată, pe cît de puternici, tinerii 
sînt şi tot atît de vulnerabili. De aceea, trebu-

ie să fim deosebit de atenţi ca drepturile lor 
să fie respectate. Vrem să credem că datele pe 
care le avem deja vor contribui la adoptarea 
unor politici de tineret echilibrate, iar servi-
ciile de educaţie şi sănătate vor fi accesibile 
tuturor tinerilor, dar în special celor mai  vul-
nerabili – cei din zonele rurale, din familii 
sărace şi cei cu dizabilităţi. Anume aceşti 
tineri au nevoie cel mai mult de sprijin pen-
tru a deveni ulterior cetăţeni activi ai ţării”, 
a declarat reprezentantul adjunct al biroului 
UNICEF în Moldova, Sandrine Blanchet. 

,,Ministerul Tineretului este dispus să con-
tinue reformarea politicilor de tineret şi să le 
racordeze la realităţile actuale şi standardele 
internaţionale”, a menţionat şeful Direcţiei 
programe de tineret, Ion Donea. ,,Totodată, 
în eforturile noastre contăm pe sprijinul soci-
etăţii civile şi, în  primul rînd, pe susţinerea 
tinerilor, pe care îi îndemnăm să fie activi şi 
să se implice în toate activităţile, deoarece 
numai aşa iniţiativele noastre vor fi durabile 
şi nu vor depinde de evoluţiile şi schimbările 
social-politice”, a adăugat Ion Donea. 

Datele făcute publice de UNICEF şi Mi-
nisterul Tineretului şi Sportului au fost extra-
se din 4 studii naţionale: ,,Tinerii în Republi-
ca Moldova” (Biroul Naţional de Statistică), 
,,Analiza situaţiei tinerilor în Republica Mol-
dova” (IDIS Viitorul), ,,Raportul privind să-
nătatea şi dezvoltarea adolescenţilor” (UNI-
CEF şi Guvernul RM), ,,Evaluarea riscului 
infectării cu HIV în rîndul adolescenţilor cu 
risc sporit” (Ministerul Sănătăţii). 

Acţiunea se înscrie în şirul de activităţi 
organizate de Ministerul Tineretului în par-
teneriat cu Agenţiile Naţiunilor Unite în 
Moldova, dedicate anului 2010, care a fost 
declarat de către Adunarea Generală a ONU 
drept Anul Internaţional al Tineretului ,,Anul 
nostru – vocea noastră”.       

S. C.      

Curier Electoralu

,,Promo-LEX” şi-a delegat 
peste 2700 de observatori pen-
tru monitorizarea scrutinului, 
Fundaţia Est-Europeană - 42 
de reprezentanţi, iar Centrul 
de Resurse pentru Drepturile 
Omului - 37. Dintre forma-
ţiunile politice, doar trei au 
anunţat că vor avea observa-
tori la alegerile parlamentare. 
Acestea sînt Partidul Liberal 
Democrat, Partidul Democrat 
şi Mişcarea Acţiunea Euro-
peană. Ceilalţi peste 100 de 
observatori naţionali vin din 
partea mai multor organizaţii 
şi ambasade.

Dintre cei peste 460 de 
observatori internaţionali în-
registraţi la CEC, 241 sînt 
din partea OSCE. 33 au fost 
delegaţi de Adunarea Parla-
mentară a Consiliului Europei 
şi 31 - de Biroul OSCE pen-
tru Instituţii Democratice şi 
Drepturile Omului. Alţi 30 au 
fost acreditaţi de Misiunea de 
Observatori a CSI, iar ceilalţi - 
din partea ambasadelor. 

Astăzi, (vineri, 26 noiem-
brie), CEC urmează să-i acre-
diteze pe ultimii observatori 
internaţionali şi naţionali.

Jurnalişti din România, 
Ucraina, Georgia, Rusia, 
Suedia, Kazakhstan vor 
reflecta de la Chişinău, 

alegerile parlamentare din 
28 noiembrie 

Comisia Electorală Centra-
lă a adoptat, la 23 noiembrie, o 
hotărîre cu privire la acredita-
rea instituţiilor mass-media de 

Pregătirile pentru scrutinul electoral din 28 noimebrie: pe ultima sută de metri

peste hotare pentru reflectarea 
alegerilor parlamentare antici-
pate din 28 noiembrie. În total, 
CEC a acreditat 20 de jurna-
lişti, care reprezintă 11 institu-
ţii media din afara ţării. Astfel, 
Biroul agenţiei de presă „Xin-
hua” de la Bucureşti, „Antena 
3”, „Ziarul de Iaşi”, „AGER-
PRES” din România, „Centrul 
Media Internaţional-STB” şi 
„1+1” din Ucraina, postul TV 
georgian „Georgian Public 
Broadcaster”, Biroul postului 
de radio „Swedish Radio” în 
Federaţia Rusă, Suedia, Com-
pania Naţională „Kazah News 
Agency” din Republica Ka-
zakhstan, Biroul postului de 
radio vest-german „WDR” la 
Moscova, au dreptul să reflec-
te chiar de la faţa locului des-
făşurarea scrutinului. 

Potrivit deciziei CEC, per-
soanele acreditate se vor con-
duce, în activitatea lor, de Con-
stituţia Republicii Moldova, 
Codul electoral şi Regulam-
netul cu privire la acreditarea 
reprezentanţilor mijloacelor 
de informare în masă pe lîngă 
Comisia Electorală Centrală.

Bilanţul incidentelor 
înregistrate în actuala 
campanie electorală

Pe parcursul campaniei 
electorale pentru alegerile an-
ticipate din 28 noiembrie nu au 
fost înregistrate destabilizări 
de proporţii. Astfel, aceasta 
poate fi considerată drept cea 
mai liniştită campanie din cele 
care au avut loc pînă acum. 

Concluzia a fost făcută de Mi-
hai Cebotari, şeful Direcţiei 
ordine publică a Ministerului 
Afacerilor Interne, în cadrul 
prezentării bilanţului inciden-
telor din actuala campanie 
electorală. 

Potrivit sursei citate, nu-
mărul total de încălcări se ri-
dică la 85, la care se adaugă 
20 de incidente electorale. Ca 
urmare, au fost întocmite 60 
de procese verbale. De aseme-
nea, au fost înregistrate 48 de 
cazuri de încălcare a locurilor 
pentru afişele electorale. 

Din totalul de întruniri cu 
alegătorii, ordinea a fost men-
ţinută la 1973 de întîlniri.

Mihai Cebotari a mai in-
format că în ziua desfăşurării 
scrutinului, în scopul asigură-
rii securităţii la secţiile de vo-
tare vor fi implicaţi în jur de 
4000 de angajaţi ai MAI.

Serviciul procurorilor în 
procuraturile teritoriale va 

activa pe tot parcursul 
scrutinului electoral

Procurorul General, Vale-
riu Zubco, a semnat recent un 
ordin, prin care se anunţă că 
în zilele de 27 şi 28 noiembrie 
2010, „va fi asigurat serviciul 
procurorilor în procuraturile 
teritoriale în intervalul orelor 
08.00-22.00”.

Potrivit Procurorului Ge-
neral, aceste măsuri se impun 
drept urmare a multiplelor 
încălcări ale legislaţiei electo-
rale în timpul alegerilor par-
lamentare din 5 aprilie 2009, 
numeroaselor acte de sesizare 
a organelor de urmărire penală 
şi a procuraturii despre astfel 
de încălcări. „Necesitatea ga-
rantării dreptului constituţi-

onal al cetăţenilor de a alege 
şi a fi ales, în special sub as-
pectul asigurării unei anchete 
eficiente a eventualelor cazuri 
de fraudare a alegerilor va fi 
prioritară pentru procurorii 
teritoriali”, a punctat Valeriu 
Zubco.

De asemenea,V. Zubco a 
indicat procurorilor din teri-
toriu să informeze consiliile 
electorale de circumscripţie 
„despre categoriile încălcări-
lor admise la scrutinul elec-
toral din 5 aprilie 2009,  so-
licitîndu-le să ia act de ele şi 
să întreprindă toate măsurile 
pentru a exclude admiterea 
unor deficienţe analogice în 
viitoarele scrutine electorale”.

Calitatea listelor electorale 
şi votarea peste hotare îi 

îngrijorează pe observatorii 
OSCE

Calitatea listelor electorale 
şi votarea peste hotare prezin-
tă motiv de îngrijorare pen-
tru observatorii de la Biroul 
OSCE pentru Instituţii Demo-
cratice şi Drepturile Omului, 
care monitorizează organiza-
rea şi desfăşurarea alegerilor 
parlamentare anticipate din 28 
noiembrie în Republica Mol-
dova.

Concluzia se conţine în cel 
de-al doilea raport al observa-
torilor OSCE/BIDDO, potrivit 
căruia, misiunea de observare 
a alegerilor în Moldova se ara-
tă îngrijorată de întocmirea 
listelor electorale. Conform 
reprezentanţilor organizaţiei 
internaţionale, listele electora-
le sînt compilate în mod diferit 
în întreaga ţară şi nu există o 
modalitate efectivă de a verifi-
ca listele locale în vederea evi-
tării înscrierilor duble. „Există 

un şir de modalităţi prin care 
alegătorii pot fi adăugaţi în 
listele suplimentare în ziua 
alegerilor, ceea ce duce la de-
claraţii precum că listele elec-

torale ar putea fi fraudate”, se 
menţionează în raport.

În opinia observatorilor 
OSCE, există unele preocu-
pări în legătură cu votarea în 
afara ţării, inclusiv cea legată 
de faptul că amplasarea secţi-
ilor de votare peste hotare nu 
reflectă întocmai distribuirea 
cetăţenilor plecaţi.

În ansamblu, observatorii 
au calificat campania drept 
una cu rezonanţă redusă, fără 
demonstraţii sau adunări de 
proporţii cu afişe electorale 
în abundenţă. Aceştia însă au 
sesizat cazuri separate de vio-
lenţă sau intimidare legată de 
alegeri.

Locuitorii satului Corjova 
vor vota în Cocieri

La alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie, în 
comuna Corjova din raionul 
Dubăsari nu vor fi deschise 

secţii de votare din motive de 
securitate. Locuitorii din Cor-
jova îşi vor putea, însă, exer-
cita dreptul de vot în satul Co-
cieri, din acelaşi raion. Secţia 

de votare va fi amplasată în 
incinta primăriei localităţii.

În satul Corjova locu-
iesc 1300 de moldoveni cu 
drept de vot. Aceştia vor 
trebui să parcurgă o distan-
ţă de 4 km pînă la secţia de 
votare reamplastă în locali-
tatea Cocieri. 

75 de secţii de votare 
pentru moldovenii de 

peste hotare

Cetăţenii moldoveni de 
peste hotare vor putea vota, 
la alegerile din 28 noiem-
brie, la 75 de secţii de vo-
tare deschise în afara Repu-

bicii Moldova. 35 dintre aces-
tea vor fi amplasate în cadrul 
misiunilor diplomatice. Cele 
mai multe secţii de votare vor 
fi deschise în Italia.

Actele de identitate în baza 
cărora se permite participarea 
la alegeri în afara Republicii 
Moldova sînt paşaportul cetă-
ţeanului Republicii Moldova 
pentru ieşire şi intrare în Re-
publica Moldova sau livretul 
de marinar. Înregistrarea pre-
alabilă nu este obligatorie şi 
toţi cetăţenii moldoveni, aflaţi 
peste hotare, care se vor pre-
zenta la urnele de vot la 28 no-
iembrie vor putea să voteze.

Pentru a vizualiza lista 
secţiilor de votare deschise 
în afara Republicii Moldova, 
accesaţi pagina web http://vo-
teaza.md/lista-sectii_in_afa-
ra_rm.

Rubrică îngrijită de 
Lilia DUMINICA

Circa 3000 de observatori naţionali şi 450 internaţi-
onali vor monitoriza alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie. Dintre cei naţionali, majoritatea sînt 
de la asociaţia „Promo-LEX”, iar dintre cei internaţio-
nali - din cadrul OSCE.
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Sondajul denotă că 
majorarea preţurilor la 
mărfuri îi nelinişteşte în-
tr-o măsură mai mare pe 
locuitorii de la sate decît 
pe cei de la oraşe,  pre-
cum şi pe cei cu un nivel 
scăzut de instruire. 

Circa 43% din res-

pondenţi susţin că viaţa 
oamenilor din localitatea 
lor a devenit mai proas-
tă comparativ cu cea de 
acum un an, acelaşi nu-
măr de persoane conside-
ră că ea este aproximativ 
la fel, iar 9% o apreciază 
ca fiind mai bună în pre-
zent.  

Mai mult de jumătate 

Preţurile mari, şomajul şi viitorul copiilor ─ 
principalele îngrijorări ale moldovenilor
Creşterea preţurilor la produsele ali-

mentare şi resursele energetice (79%), 
şomajul (41%) precum şi viitorul copiilor 
(33%) sînt problemele care îngrijorează 
cel mai mult populaţia din Republica Mol-
dova la momentul actual, potrivit studiului 
sociologic „Vox Populi - noiembrie 2010”.

dintre respondenţi con-
sideră că reformele din 
ţara noastră nu sînt efici-
ente şi doar 23% le apre-
ciază pozitiv. Este destul 
de mare ponderea celor 
care n-au fost în stare să 
ofere un răspuns concret 
(21%). O asemenea dis-

tribuire a răspunsurilor 
denotă mai degrabă o 
atitudine negativă faţă de 
direcţia în care se dez-
voltă ţara.

Mai mult de 3/4 din-
tre intervievaţi se con-
sideră deja afectaţi de 
criza financiară globală, 
13% - încă n-au resimţit 
repercusiunile aceste-

ia, iar aproape 10 % nu 
şi-au format o opinie în 
acest sens.

Numărul cetăţenilor 
care au semnalat schim-
bări negative în situaţia 
economică din ţară îl 
depăşeşte cu mult pe cel 
al persoanelor care au 
semnalat schimbări pozi-
tive. Astfel, circa 2/3 din 
populaţie consideră că si-
tuaţia economică a deve-
nit mai grea şi doar 10% 
sînt de părerea că aceasta 
este în creştere. Totodată, 
fiecare a patra persoană 

intervievată consideră că 
situaţia în domeniul vizat 
a rămas aceeaşi.

Sursa cea mai im-
portantă de informare a 
populaţiei continuă să ră-
mînă televiziunea - 91%, 
pe locul doi se situează 
radioul - 42%, pe locul 
trei - presa scrisă, cu 
37%. În continuare, în or-
dinea clasării, urmează: 

reţeaua   Internet - 31% 
(la sondajul din martie 
2009 acest indice consti-
tuia doar 18%, iar la cel 
din august 2010 - 28%), 
prietenii şi vecinii - 27%,  
familia - 24%, colegii de 
serviciu - 17%. 

Respondenţii au fost 
solicitaţi să-şi expri-
me opinia şi cu privire 
la relaţiile externe ale 
Republicii Moldova. 
Astfel, potrivit datelor 
sondajului, statul nostru 
are cele mai bune relaţii 
cu România - 77%. În 

top urmează Ucraina, cu 
71%, Uniunea Europea-
nă - 69%, SUA - 62%. 
Federaţia Rusă se pla-
sează abia pe locul 5, cu 
51%.  Menţionăm că în 
comparaţie cu studiile 
întreprinse anterior de 
aceeaşi organizaţie, este 
în creştere aprecierea de 
către cetăţeni a relaţiilor 
dintre Republica Moldo-

Probleme care îngrijorează populaţia 
(eşantion 1593 respondenţi, Republica Moldova)

Dacă duminică viitoare ar avea loc un referendum (vi 
s-ar cere să votaţi) cu privire la aderarea Republicii Moldova 
la Uniunea Europeană, dvs. aţi vota pro sau contra?

Tribuna viitorilor juriştil

Întreruperea ter-
menului  necesar 
uzucapiunii con-
stituie rezultatul 
unor  acţiuni ori 
fapte săvîrşite la 
un moment dat în-
tr-o perioadă strict 
stabilită de lege. 
În cele ce urmează, 
voi încerca să explic 
temeiurile ce duc la 

întreruperea acestui termen şi  toto-
dată mă voi referi şi la consecinţele 
pe care le generează acest proces. 
Analizind art.336 al Codului civil al 
Republicii Moldova, care prin dis-
poziţiile sale vizează procesul în ca-
uză, voi încerca să-l transpun astfel 
încît, să înţelegem timpul şi modul 
în care acest proces poate genera 
efecte. Totodată, din acest articol 
voi desprinde cele 2 temeiuri pen-
tru întreruperea termenului necesar 
uzucapiunii.

Astfel, în alin.1 art.336 legiuito-
rul ne descrie primul mijloc prin care 
se poate  dobîndi întreruperea terme-
nului necesar invocării uzucapiunii. 
Acesta poate surveni prin invoca-
rea temeiurilor ce duc la suspendarea  
termenului de prescripţie extinctivă. 
Ce înţelegem prin suspendarea ter-
menului de prescripţie extinctivă? – 
aceasta înseamnă că odată cu apari-

Îtreruperea termenului necesar invocării uzucapiunii 
ţia unei fapte calificată drept  temei 
şi necesară invocării suspendării 
termenului de prescripţie extinctivă 
,,aceasta va produce o sincronizare 
a efectelor şi ca rezultat,  vom ob-
ţine întreruperea termenului necesar 
uzucapiunii”. Totodată, trebuie de 
menţionat că suspendarea se va face 
de regulă pe un termen de 6 luni, 
iar în cazul în care pînă la expirarea 
termenului necesar uzucapiunii a 
rămas mai puţin decît este prevăzut, 
aceasta se va suspenda pe întreaga 
perioadă în care vor fi prezente te-
meiurile necesare suspendării.

De altfel,  legiuitorul, prin aceas-
tă prevedere, a acordat şansa terţului 
sau proprietarului de drept să ceară 
ca termenul de prescripţie extinctivă 
să fie suspendat pînă la încetarea îm-
prejurărilor care servesc drept temei 
pentru suspendarea cursului acestui 
termen.

Înaintarea acţiunii este imposibi-
lă din cauza unei forţe majore, cre-
ditorul sau debitorul face parte din 
forţele armate, activitatea autorităţi-
lor judecătoreşti este suspendată din 
anumite motive.

Prin urmare, după înlăturarea  ori 
dispariţia oricăror obstacole ce pot 
duce la imposibilitatea  de a înainta 
acţiunea în revendicare ,,expirarea 
termenului de prescripţie extinctivă 
va continua, şi termenul nominalizat 

nu se va include în termenul general 
al prescripţiei extinctive.

Un  alt temei pe care legiuitorul 
îl consideră drept motiv de întreru-
pere a termenului necesar uzucapi-
unii este vizat în alin.2 al aceluiaşi 
articol şi constă în  înaintarea acţiu-
nii de revendicare.

Astfel, în cazul în care a fost     
înaintată o acţiune de revendicare 
termenul prescripţiei achizitive se în-
trerupe în urma înaintării  cererii în 
judecată. Acest termen se întrerupe 
doar pentru  cel care a înaintat aceas-
tă acţiune. Cum se întîmplă acest 
fapt, de ce termenul se întrerupe doar 
pentru această persoană şi de ce este 
necesară această suspendare?

Reieşind din prevederile artico-
lului respectiv putem deduce că atît 
timp cît va dura procesul de soluţi-
onare a litigiului, termenul de pre-
scripţie achzitivă se întrerupe pentru 
persoana care a înaintat acţiunea de 
revendicare ,,pe motiv că în tot acest 
interval de timp (perioada procesu-
lui) termenul necesar uzucapiunii ar 
putea să ajungă la limita prevăzută 
şi respectiv, hotărîrea judecătoreas-
că nu va mai avea nici o valoare. Cît 
priveşte posesorul bunului, acesta 
nu este afectat, pentru el termenul 
de prescripţie  achizitivă va conti-
nua, dar cu condiţia că instanţa va 
respinge acţiunea de revendicare şi 

respectiv se va considera valabilă şi 
nesuspendată perioada în care a fost 
rezolvat litigiul şi care a fost consi-
derată întreruptă atunci. Prin urma-
re, acesta va continua neîntrerupt să 
fie posesor, iar în cazul în care cere-
rea va fi satisfăcută se va considera 
întrerupt cursul necesar uzucapiunii 
din momentul înaintării cererii în 
judecată. Prin aceasta, legiuitorul 
a vrut să demonstreze că o simplă 
înaintare a acţiunii de revendicare 
nu va avea efect de întrerupere a 
termenului de prescripţie în toate 
cazurile.

Respectiv, întreuperea termenu-
lui de prescripţie achizitivă va ge-
nera anumite efecte sau consecinţe. 
Adică, odată cu înaintarea acţiunii 
de revendicare şi satisfacerea acestei 
cereri de către instanţă ,,posesorului 
bunului nu-i mai este recunoscută 
perioada de pînă la  hotărîre drept 
una valabilă invocării uzucapiunii. 
Prin urmare, caracterul retroactiv 
ce reiese ca un elment principal al 
consecinţei întreruperii termenului  
de prescripţie extinctivă acordă po-
sibilitatea  de a şterge timpul decurs 
pînă la întrerupere.

Reieşind din cele relatate anteri-
or  observăm că odată cu întreruprea 
prescripţiei, ca rezultat al înaintării 
acţiunii de revendicare, în urma ho-
tărîrii judecătoreşti pozitive şi defi-

nitive, acţiunea va avea tot timpul 
un caracter retroactiv. Respectiv, 
prescripţia se va considera între-
ruptă din ziua înaintării acţiunii, iar 
după întrerupere va începe o nouă 
prescripţie de aceeaşi natură şi cu 
acelaşi caracter. Dar poate exista şi 
cazul în care cererea să fie respinsă 
de către instanţă. În asemenea cazuri 
se va considera că nici nu a existat 
întrerupere şi drept rezultat, pre-
scripţia va continua fără a fi între-
ruptă, avînd la bază argumentul că 
simpla acţiune de revendicare duce 
la întreruperea termenului de pre-
scripţie doar pentru cel ce a înaintat 
acţiunea şi nu va afecta posesorul 
bunului pînă la hotărîrea definitivă 
a instanţei.

Totodată, atenţionez despre 
caracterul relativ al întreruperii 
prescripţiei achizitive, fapt ce sem-
nifică că efectele ei se raportează 
doar la cel ce a înaintat acţiunea  şi 
aceasta va constitui argument în ca-
zul în care, ulterior acesta va mai 
înainta o acţiune de revendicare 
faţă de posesor (invocînd puterea 
lucrului judecat). Însă, dacă o altă 
persoană  va înainta acţiunea de re-
vendicare faţă de posesor acesta nu 
se va putea opune puterii lucrului 
judecat, pentru că cum am menţi-
onat efectele hotărîrii judecatoreşti 
sînt relative.

Senatul SUA a adoptat o 
Rezoluţie de susţinere a 
poporului şi Guvernului 

Moldovei
Senatul Statelor Unite ale Americii recunoaşte că 

angajamentul Guvernului R. Moldova privind refor-
mele economice şi politice a dat rezultate bune  din 
anul 2009, mai ales în direcţia integrării europene. 
Aceasta este una dintre concluziile Rezoluţiei Sena-
tului SUA, votată la 18 noiembrie 2010 ca urmare 
a recunoaşterii recentelor realizări ale poporului şi 
Guvernului de la Chişinău şi a exprimării susţinerii 
pentru alegeri parlamentare libere şi transparente din 
28 noiembrie 2010. 

Astfel, Senatul SUA încurajează negocierile în 
curs de desfăşurare dintre Uniunea Europeană şi 
Republica Moldova privind liberalizarea vizelor 
şi privind Acordul de Asociere notînd că reformele 
continue în Moldova ar putea oferi o fundamentare 
adiţională pentru abrogarea restricţiilor comerciale 
Jackson-Vanik. 

Totodată, în rezoluţie se menţionează despre  sus-
ţinerea dezvoltării în Moldova a unui sistem politic 
democratic durabil, a economiei de piaţă liberă, şi a 
unui proces al alegerilor parlamentare din 28 noiem-
brie 2010, care să corespundă standardelor internaţi-
onale de echitate şi transparenţă. 

Documentul confirmă că reforma continuă şi an-
gajamentul pentru procesul electoral liber şi echitabil 
va rămîne necesar pentru integrarea deplină a Moldo-
vei în comunitatea occidentală a naţiunilor. 

În acelaşi timp, Senatul SUA îndeamnă îndeplini-
rea de către Guvernul R. Moldova a angajamentelor 
asumate faţă de OSCE privind desfăşurarea liberă 
şi echitabilă a alegerilor parlamentare apropiate şi 
exprimă încrederea că acest fapt va contribui la o 
guvernare puternică şi stabilă care este sensibilă la 
necesităţile vitale ale poporului său. 

În textul documentului sînt remarcate un şir de 
progrese înregistrate de Guvernul Moldovei printre 
care iniţierea, la 12 ianuarie 2010, a negocierilor cu 
Uniunea Europeană privind Acordul de Asociere din-
tre UE şi RM şi, la 15 iunie 2010, a dialogului dintre 
RM şi UE privind liberalizarea regimului de vize. 

De asemenea, în rezoluţie se constată implemen-
tarea reformelor juridice de anvergură pentru a în-
frînge corupţia, a introduce transparenţa bugetară şi a 
consolida capacitatea societăţii civile şi mass-media, 
conform criteriilor Corporaţiei „Provocările Mile-
niului”, îmbunătăţirea indicatorului privind libertatea 
presei în Moldova, de pe locul 114 în 2009 pe locul 
75 în 2010; încheierea cu România „a unui tratat im-
portant pentru afirmarea suveranităţii şi a dezvoltării 
sale de mai departe” şi alte realizări.

va şi ţările nominalizate.  
În cazul în care dumi-

nica viitoare respondenţii 
ar fi puşi în situaţia de a 
se pronunţa pe marginea 
problemei referitoare 
la aderarea Republicii 
Moldova la Uniunea Eu-
ropeană, cea mai mare 
parte a respondenţilor 
(60%) ar vota pro, 16 % - 
împotrivă şi doar 6% din 
intervievaţi n-ar participa 
la vot. Aproape 20 la sută 
din respondenţi n-au fost 
în stare să-şi exprime clar 
opţiunile la acest capitol.

Altfel se prefigurează 
situaţia cu referire la Ali-
anţa Nord-Atlantică. Dacă 
duminica viitoare ar avea 
loc un referendum privind 
aderarea Republicii Mol-
dova la NATO, un sfert 
din populaţie s-ar pronun-
ţa pozitiv în acest sens, 
iar 41% - împotrivă. Este 
relativ mare şi ponderea 
celor care nu ştiu dacă 
este necesar ca Moldova 
să adere la NATO - 22%. 
3 la sută dintre persoanele 
intervievate, în general, 
nu au auzit despre această 
organizaţie. 

Sondajul a fost reali-
zat de Asociaţia Sociolo-
gilor şi Demografilor din 
Republica Moldova în 
perioada 1-10 noiembrie 
2010, pe un eşantion de 
1583 de respondenţi din 
65 de localităţi, repre-
zentativ pentru populaţia 
adultă a Republicii Mol-
dova. Raportul nu pre-
zintă situaţia în regiunea 
transnistreană. Marja de 
eroare constituie  +2,6%.

Lilia DUMINICA

Marin JAlbA,
student, 

Facultatea de 
drept USM
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Prim-ministrul Vlad Filat 
şi Constantin Sinodyno, di-
rector Operaţiuni Europa de 
Est a Băncii Europene pentru 
Investiţii (BEI), au semnat 
două contracte de împrumut 
în valoare totală de 150 mi-

lioane de euro. Documentele 
vizează alocarea a 75 mln 
euro  de către Banca Europea-
nă de Investiţii pentru reabili-
tarea drumurilor şi a altor 75 
mln euro pentru dezvoltarea 
sectorului vitivinicol. Prim-
ministrul Vlad Filat a menţio-
nat că aceste acţiuni se înscriu 
în angajamentele asumate de 
Guvern în lupta împotriva 
sărăciei prin asigurarea unei 
creşteri economice durabile, 
o infrastructură adecvată fiind 
o precondiţie esenţială pentru 
asigurarea acestui deziderat.

150 milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor şi dezvoltarea 
sectorului vitivinicol

Premierul a precizat că 
împrumutul BEI va fi utilizat 
pentru finanţarea proiectelor 
prioritare stabilite în planul de 
investiţii în sectorul drumu-
rilor, care a fost elaborat cu 
susţinerea Băncii Mondiale. 

Din banii oferiţi în cadrul pri-
mului proiect vor fi reabilitate 
93,6 km de drum, inclusiv pe 
segmentele de drum Chişi-
nău-Soroca, Bălţi-Sărăteni şi 
Chişinău-Ungheni-Sculeni. 
Proiectul  va fi implementat 
pînă în anul 2014, împrumu-
tul are o durată de 18 ani, cu 
perioada de graţie de 5 ani, iar 
rata dobînzii nu va depăşi 3 la 
sută.

Vlad Filat a menţionat  că 
proiectul este cofinanţat de 
către Banca Europeană pen-
tru Reconstrucţie şi Dezvol-

tare cu care, la data de 29 oc-
tombrie, a fost semnat un alt 
acord în mărime de 75 mln 
euro destinate reabilitării dru-
murilor. În paralel se poartă 
negocieri cu Comisia Euro-
peană pentru aprobarea unei 
cofinanţări privind reabilita-
rea drumurilor în mărime de 
peste 30 mln euro sub formă 
de grant, decizia urmînd a fi 
luată de către CE în luna ia-
nuarie a anului viitor.

Tot cu suportul BEI este 
în proces de realizare un alt 
proiect de reabilitare a dru-
murilor pentru care au fost 
alocate  30 mln euro. Pre-
mierul  a spus că cel de-al 
doilea împrumut contractat  
acum, va fi utilizat pentru 
dezvoltarea sectorului vi-
tivinicol. „Aceste mijloace 
vor fi direcţionate pentru 
investiţii în infrastructură şi 
echipament, cumpărarea şi 
oferirea în leasing a echipa-
mentului de producere pen-
tru fermierii ce cresc viţă de 
vie,  vinificatori şi industriile 
asociate, care au acces limi-
tat la credite, pentru credita-
rea companiilor din sectorul 
vitivinicol prin intermediul 
băncilor comerciale, fiind 
acordat suport, în special, 
micilor fermieri în lucrările 
de defrişare şi de plantare a 
viţei de vie, precum şi pentru 
acordarea garanţiilor pentru 

obţinerea creditelor de către 
companiile de stat şi priva-
te care se află în situaţie fi-
nanciară precară. O posibilă 
participare în capitalul social 
al acestor companii va fi de 
asemenea examinată de la 
caz la caz şi va fi însoţită de 
o strategie de ieşire în cazul 
companiilor private”, a pre-
cizat prim-ministrul.

12 ani, cu perioada de 
graţie de 5 ani şi rata 

dobînzii variabilă, care 
nu va depăşi 3%

Condiţiile financiare ale 
împrumutului respectiv pre-
văd durata de 12 ani, cu peri-
oada de graţie de 5 ani şi rata 
dobînzii variabilă, care nu va 
depăşi 3 la sută. „Profit de 
ocazie pentru a mulţumi BEI 
pentru acest suport impor-
tant în două domenii priori-
tate pentru noi – drumurile 
şi sectorul vitivinicol. Sînt 
sigur că efectele benefice ale 
implementării acestor pro-
iecte le va resimţi economia 
ţării, dar şi cetăţenii Republi-
cii Moldova”, a declarat Vlad 
Filat, menţionînd că această 
instituţie a mai acordat su-
port ţării noastre finanţînd un 
proiect important ce vizează 
aprovizionarea cu apă pota-
bilă de calitate a localităţilor 

Unul din elementele de 
bază în consolidarea legătu-
rilor economice dintre Re-
publica Moldova şi Uniunea 
Europeană este armonizarea 
legislaţiei existente şi viitoa-
re a statului nostru cu cea a 
UE. Această armonizare se 
extinde şi asupra domeniu-
lui drepturilor de proprietate 
intelectuală. Pentru a facilita 
acest proces, Uniunea Eu-
ropeană a oferit Republicii 
Moldova asistenţă tehnică, 
inclusiv schimb de experţi, 
organizarea seminarelor, co-
ordonarea activităţilor de for-
mare şi asistenţă în domeniul 
traducerilor.

Obiectivul general al 
proiectului este de a îm-

bunătăţi implementarea şi 
aplicarea  drepturilor de 
proprietate intelectuală în 
Republica Moldova. Scopul 
acestuia este de a ameliora 
comunicarea între instituţii-
le guvernamentale responsa-
bile de protecţia drepturilor 
de proprietate intelectuală, 
de a consolida organizaţiile 
de administrare colectivă, 
de a spori nivelul de conşti-
entizare a importanţei pro-
tejării drepturilor de propri-
etate intelectuală, precum şi 
de a contribui la dezvoltarea 
sistemului naţional de pro-
tecţie a indicaţiilor geogra-
fice, denumirilor de origine 
şi specialităţilor tradiţionale 
garantate prin lege.

Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova: 
un pas spre Uniunea Europeană

Locul pentru 
stîlpii de frontieră 

demontaţi va fi 
stabilit de MAE 
al Moldovei şi al 

Ucrainei
 
Problema reinstalării st-

îlpilor de frontieră pe un loc 
mai exact va fi soluţionată de 
Ministerele Afacerilor Exter-
ne al Ucrainei şi al Moldovei. 
Despre aceasta se menţionea-
ză în declaraţia pentru presă 
a Serviciului de Grăniceri al 
Ucrainei referitor la faptul 
că Moldova a cerut explica-
ţii „în legătură cu acţiunile 
unilaterale ale autorităţilor 
ucrainene privind demontarea 
semnelor de frontieră de stat 
moldo-ucraineană nr. 0608 şi 
nr. 0609 în preajma satului 
Palanca”.

În declaraţie se menţio-
nează că „potrivit dispoziţiei 
preşedintelui Ucrainei „pri-
vind demarcarea frontierei 
de stat între Ucraina şi Repu-
blica Moldova” din 5.10.01, 
lucrările de topografie şi 
inginerie pentru stabilirea 
locului  instalării semnelor 
de frontieră sînt executate de 
Serviciul de Stat de Geode-
zie, Cartografie şi Cadastru”.

„Soluţionînd problemele 
tehnice de stabilire a fronti-
erei de stat pe această porţi-
une, experţii s-au condus de 
hărţile împărţirii adminis-
trative din anul 1978, fapt 
care, din lipsa unor contururi 
clare a fixării locului, a dus 
la unele discrepanţe între în-
semnarea coordonatelor pe 
hartă şi pe teren, astfel că s-a 
comis o eroare la instalarea 
stîlpilor de frontieră nr. 0608 
şi nr. 0609. Greşelile au fost 
constatate după ce în 2008 
terenul a fost fotografiat din 
avion. Partea moldovenească 
a fost informată în această 
privinţă şi am propus să sta-
bilim împreună locul exact 
pentru instalarea semnelor”, 
menţionează Serviciul de 
Grăniceri.

Potrivit acestuia, din par-
tea Ucrainei stîlpii au fost 
demontaţi de specialiştii Ser-
viciului de Stat de Geodezie, 
Cartografie şi Cadastru, care 
i-a instalat anterior.

În apropierea satului Pa-
lanca trece cel mai scurt drum 
din partea de sud a regiunii 
Odesa din Ucraina spre par-
tea de nord a regiunii. Porţi-
unea de şosea de 8 km, care a 
fost transmisă Ucrainei, des-
parte satul de terenurile agri-
cole ale localnicilor. Ei au 
protestat în repetate rînduri 
împotriva barierei la trecerea 
şoselei spre pămînturile lor. 
Constituţia Moldovei inter-
zice transmiterea pămîntului 
ţării altor state, de aceea gu-
vernarea precedentă susţinea 
că a transmis Ucrainei doar 
drumul, nu şi pămîntul de 
sub acesta. În schimbul aces-
tei porţiuni de şosele, Ucrai-
na a transmis Moldovei 400 
metri de mal la Dunăre, unde 
a fost deja construit portul de 
la Giurgiuleşti.

din Republica Moldova.
În context, premierul a 

specificat că pînă la sfîrşitul 
săptămînii viitoare va fi sem-
nat un alt acord de grant cu 
Comisia Europeană pentru 
asigurarea aprovizionării cu 
apă potabilă şi canalizare în 
localităţile Floreşti, Soroca, 
Hînceşti, Ceadîr-Lunga, Leo-
va şi Orhei în mărime de 10 
mln euro. Aceste fonduri vor 
suplini cele 20 mln euro acor-
date de Banca Europeană de 
Investiţii şi Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dez-
voltare, cu care au fost sem-
nate acorduri de finanţare în 
luna octombrie curent.

Constantin Sinodyno a 
menţionat că, în anul curent, 
BEI a intensificat colaborarea 
cu Republica Moldova şi s-a 
arătat impresionat de eficienţa 
negocierilor asupra acorduri-
lor încheiate în ţara noastră. 
„Echipa BEI şi echipa prim-
ministrului Vlad Filat au lucrat 
foarte bine, reuşind să efectue-
ze într-un termen record toate 
aranjamentele, astfel încît în 
trei luni de zile a fost posibilă 
semnarea contractelor în cau-
ză”, a specificat oficialul BEI. 
Constantin Sinodyno a confir-
mat intenţia BEI de a continua 
colaborarea cu Guvernul Re-
publicii Moldova.

S. C. 

Proiectul este finanţat de 
Uniunea Europeană şi  va fi 
implementat de către Oficiul 
Danez de Brevete şi Mărci, în 
colaborare cu Oficiul de Stat 
pentru Invenţii şi Mărci din 
România  şi Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelec-
tuală a Republicii Moldova. 
La implementarea proiectului 
vor participa, de asemenea 
Ministerul Justiţiei, Ministe-
rul Afacerilor Interne, Servi-
ciul Vamal, precum şi Minis-
terul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare din Republica 
Moldova.

Perioada de implementare 
va fi de 18 luni (1 noiembrie 
2010 - 30 aprilie 2012). Pri-
ma componentă a proiectului 
se va concentra asupra con-
solidării capacităţilor admi-
nistrative ale instituţiilor gu-
vernamentale din Republica 
Moldova în scopul protejării 
drepturilor de proprietate 

intelectuală. Componenta a 
doua va avea drept obiectiv 
ameliorarea aplicării drepturi-
lor de proprietate intelectuală 
iar cea de-a treia se va axa pe 
dezvoltarea capacităţii Agen-
ţiei de Stat pentru Proprietate 
Intelectuală de valorificare şi 
promovare a proprietăţii inte-
lectuale. 

Evenimentul de lansare a 
Proiectului Twinning „Suport 
pentru implementarea şi res-
pectarea drepturilor de propri-
etate intelectuală în Republi-
ca Moldova” s-a desfăşurat în 
incinta Palatului Republicii. 
Pe lîngă Dirk Schuebel, şeful 
Delegaţiei Uniunii Europe-
ne în Republica Moldova, la 
eveniment au mai participat 
Marius Lazurcă, Ambasado-
rul României în Republica 
Moldova şi liderii de Proiect 
din cadrul Oficiului Danez de 
Brevete şi Mărci, Oficiului de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci 

din România  şi Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea In-
telectuală a Republicii Mol-
dova. La conferinţă au fost 
prezenţi şi reprezentanţi ai 
autorităţilor publice abilitate 
în domeniul protecţiei şi apă-
rării drepturilor de proprieta-
te intelectuală, organizaţiilor 
non-guvernamentale şi co-
munităţii academice. 

Dreptul aminteşte că 
adoptarea în cadrul Politi-
cii Europene de Vecinătate 
(PEV) a Planului de Acţiuni 
UE-RM, în februarie 2005, 
a permis ţării noastre să  ac-
ceseze mecanismele supli-
mentare de asistenţă tehnică  
inclusiv Proiecte Twinning  
şi Programul TAIEX (Instru-
mentul de Asistenţă Tehnică 
şi Schimb de Informaţie), 
pentru a corespunde standar-
delor Uniunii Europene.

Lilia DUMINICA

Îi vedem altfel doar pentru 
că soarta nu a fost tocmai dar-
nică cu ei şi nici nu le-a oferit 
şansa să trăiască într-o fami-
lie, să simtă căldura părin-
tească, să se bucure de clipele 
efemere ale copilăriei, alături 
de mama şi tata, să meargă în 
clasa I, strîngînd mîna caldă 
şi sigură a părinţilor.

„Pentru Voi, Copiii Lumii” ─ concert de caritate 
pentru copiii ex-instituţionalizaţi

Ei, copiii instituţionali-
zaţi, înspăimîntaţi de nesigu-
ranţa zilei de mîine, păşesc 
în viitor cu speranţa să regă-
sească înţelegerea, căldura 
şi dragostea care le-a lipsit 
pînă acum. Dar noi putem să 
schimbăm destinul acestor 
copii prin acceptare, susţi-
nere şi încurajare, readucînd, 

astfel, zîmbetul pe feţele lor.
În acest sens, asociaţia 

„Amici dei Bambini” Mol-
dova, care activează de mai 
bine de 10 ani în domeniul 
protecţiei drepturilor copi-
ilor în Republica Moldova, 
organizează, la 1 decembrie 
2010, orele 18.00, în incinta 
Filarmonicii de Stat „Serghei 
Lunchevici”, concertul de bi-
nefacere cu genericul: „Pen-
tru Voi, Copiii Lumii!”.

Pentru copiii instituţio-
nalizaţi vor evolua pe ace-
eaşi scenă interpreţii: Anatol 

Mîrzencu, Geta Burlacu, 
Ana Barbu, Adrian Ursu, 
Victoria Lungu, Adriana 
Ochişanu, Alexandru Vdo-
vicenco, Andrei Ştefăneţ, 
Aurel Chirtoacă, Ruslan Stri-
biţchi, Natalia Gorbatenco, 
Alexandru Cibotaru, Lavi-
nia Rusu, Dimitrie Pavlin-
ciuc, Diana Brescan, Viorel 
Braga, Anastasia Sorocan. 
Regizorul Concertului este 
Leonid Ţăranu.

Potrivit reprezentanţilor 
organizaţiei non-guverna-
mentale, toate mijloacele 

fnanciare acumulate în urma 
desfăşurării acestui eveni-
ment vor fi destinate sus-
ţinerii unui grup de copii 
ex-instituţionalizaţi. Vino şi 
tu, pentru ei – pentru copiii 
lumii în care trăieşti!

Biletele pot fi procura-
te la casele Filarmonicii de 
Stat, precum  şi la sediul 
asociaţiei „Amici dei Bam-
bini” Moldova:  str.  Con-
stantin Stere nr. 1. Pentru in-
formaţii suplimentare, puteţi 
apela la următoarele numere 
de telefon: (022) 23-21-12, 
23- 78- 56.

Lilia DUMINICA

Recent, la Chişinău a fost lansat Proiectul Twin-
ning „Suport pentru implementarea şi respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica 
Moldova”, care a demarat la 1 noiembrie 2010. Bu-
getul total al acestuia constituie 1 milion de euro.

Li s-a dat viaţă, dar au fost abandonaţi şi 
izolaţi, lipsiţi prin abuz de dreptul la o familie, 
într-un cuvînt – instituţionalizaţi. „Copii ai Lu-
mii” sînt şi ei, dar nu întotdeauna sînt acceptaţi 
de noi.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Sîntem în ajunul alegerilor şi dorim ca acestea 
fie corecte în special să nu fie fraudate. Vrem sa ştim 
şi să ştie şi alţi alegători dacă există pedepse aspre în 
privinţa celor care încalcă grav legislaţia electorală. 
Există pedeapsă penală pentru încălcarea legislaţiei 
din acest domeniu şi dacă da, care sînt faptele pen-
tru care există asemenea pedepse? 

Un grup de tineri din mun. Chişinău

 la solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Potrivit articolului 70 din 
Codul penal se consideră in-
fracţiuni, pentru care se aplică 
pedeapsă penală, în confor-
mitate cu prevederile Codului 
penal, următoarele acţiuni:

a) împiedicarea prin orice 
mijloace a exercitării libere 
a dreptului de  vot  şi de a fi 
ales, aceeaşi faptă însoţită de 
cauzarea  leziunilor corporale 
grave sau de periclitarea vie-
ţii oamenilor;

b) falsificarea prin orice 
mijloace a rezultatelor votării;

c) deschiderea urnelor de 

vot înainte de termenul stabi-
lit prin lege pentru încheierea 
votării;

d) atacarea localurilor 
secţiilor de votare, sustrage-
rea urnelor de vot sau a docu-
mentelor electorale;

e) votarea intenţionată a 
unei persoane: fără a avea 
acest drept, fie de două sau 
mai multe ori, fie prin intro-
ducerea în urnă a mai multor 
buletine de vot decît are drep-
tul, fie prin utilizarea unui act 
de identitate fals sau a unui 
buletin de vot fals.

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. 44(351)

&

Votarea se efectuează în 
ziua alegerilor între orele 
07.00-21.00. Biroul electoral 
al secţiei de votare aduce la 
cunoştinţă publică timpul şi 
locul votării cel mai tîrziu cu 
10 zile înainte de ziua alegeri-
lor.  În timpul  rezervat votării 
se interzice de a închide loca-
lul unde are loc votarea  şi de 
a suspenda votarea, cu excep-
ţia cazurilor de dezordine  în 
masă, de calamităţi naturale, 
de alte circumstanţe neprevă-
zute, care îi pun pe alegători 
în pericol sau fac imposibilă 
efectuarea votării. În aceste 
cazuri, preşedintele biroului 
electoral al secţiei de  votare 
poate suspenda votarea pentru 
cel mult 2 ore, timp în care va 
aduce localul secţiei de votare 
în starea corespunzătoare sau 
va găsi un  alt local, înştiin-
ţînd despre acest fapt alegăto-
rii.  Persoanele care au dreptul 
să asiste la votare nu pot fi 
obligate să părăsească loca-
lul secţiei de votare în timpul 
suspendării votării.

Votarea se efectuează în 
localuri special amenajate cu 
mese la care se eliberează bu-
letinele de vot, cu cabine sau 
camere pentru vot secret şi cu 
urne de vot. Urnele se insta-
lează în aşa  fel  încît alegăto-
rul, pentru a se apropia de ele, 
să traverseze neapărat cabina 
sau camera pentru vot secret. 
Localul secţiei de votare tre-
buie să fie dotat cu un număr 
suficient de cabine sau camere 
pentru a se evita aglomeraţia. 
Pentru asigurarea unui par-
curs ordonat prin secţia de 
votare şi evitarea aglomera-
ţiei, biroul electoral al secţiei 
de votare stabileşte un traseu 
pentru alegători, începînd 
de la intrare, spre mesele la 
care se eliberează buletinele, 
pe urmă spre cabinele de vot 
secret şi urnele de vot. Secţia 
de votare trebuie să fie ame-
najată astfel  încît să permi-
tă  membrilor biroului electo-
ral al secţiei de votare şi altor 
persoane autorizate să asiste 
la operaţiile electorale, să su-

pravegheze, în  mod continuu, 
toate aspectele  procesului de 
votare, inclusiv identificarea 
alegătorului, înmînarea bule-
tinelor şi introducerea lor în 
urnele de vot, numărarea vo-
turilor şi întocmirea procese-
lor-verbale. Secţia de votare 
este asigurată de către auto-
rităţile administraţiei publice 
locale cu cabine, urne de vot 
şi celelalte materiale necesa-
re. Responsabilitatea pentru 
organizarea votării, pentru se-
cretul exprimării voinţei ale-
gătorilor, pentru amenajarea 

Votarea
localurilor şi pentru menţine-
rea în ele a ordinii cuvenite o 
poartă biroul electoral al sec-
ţiei de votare.

Fiecare alegător votea-
ză personal. Votarea în locul 
altor persoane nu se admite. 
Biroul electoral al secţiei de 
votare înmînează alegătoru-
lui buletinul de vot, conform 
listei electorale, numai la 
prezentarea actului de identi-
tate. La primirea buletinului, 
alegătorul semnează în lista 
electorală în dreptul numelui 
şi i se aplică în fişa de înso-
ţire a buletinului de identitate 
sau în actul în a cărui bază vo-
tează ştampila cu menţiunea 
care confirmă votarea în ziua 
respectivă.

 Alegătorii din raza secţiei 
de votare care nu sînt înscrişi 
în listele electorale se înscriu 
într-o listă suplimentară la 
prezentarea documentului ce 
atestă domicilierea lor în pe-
rimetrul secţiei de votare în 
cauză. În aceeaşi listă supli-
mentară, în care se va indica 
numele şi prenumele alegă-
torului, data şi locul naşterii, 
ultimul loc de domiciliu în 
Republica Moldova, numărul 
de identificare de stat (IDNP), 
se înscriu şi:

a) alegătorii care au venit 
la secţia de votare cu certi-
ficatul pentru drept de vot. 
Certificatul pentru drept de 
vot rămîne la biroul secţiei de 
votare şi se anexează la lista 
suplimentară; 

b) persoanele deţinute pe 
baza unui mandat de arest 
pînă la pronunţarea sentin-
ţei judecătoreşti, persoanele 
condamnate la închisoare 
(privaţiune de libertate) a că-
ror sentinţă nu este definitivă, 
cele care execută o sancţiune 
contravenţională sub formă 
de arest, persoanele condam-
nate la închisoare (privaţiune 
de libertate) prin hotărîre ju-
decătorească definitivă, aflate 
în instituţiile penitenciare;

c) alegătorii care nu au 
viză de domiciliu ori de reşe-
dinţă.

Votarea se efectuează în 
baza următoarelor acte de 
identitate:

a) buletinul de identita-
te al cetăţeanului Republicii 
Moldova, cu fişa de însoţire 
în care se indică domiciliul 
sau reşedinţa alegătorului pe 
teritoriul secţiei de votare;

b) paşaportul de tip ex-so-
vietic modelul anului 1974 cu 
menţiunea privind cetăţenia 
Republicii Moldova, numărul 
de identificare de stat al per-
soanei fizice (IDNP) şi înre-
gistrarea la domiciliu;

c) paşaportul de tip ex-
sovietic modelul anului 1974 
fără număr de identificare de 
stat (IDNP) cu menţiunile: 
„valabil pe un termen nelimi-
tat”, cetăţenia Republicii Mol-
dova şi înregistrarea la domi-
ciliu – pentru persoanele care 
au renunţat la actele de iden-
titate ale Republicii Moldova 
din considerente religioase;

d) actul de identitate pro-
vizoriu de tip F-9 cu menţiu-
nile privind cetăţenia Repu-
blicii Moldova, domiciliul 
titularului;

e) paşaportul pentru intra-
re-ieşire din ţară, livretul de 
marinar, în cazul alegerilor 
parlamentare sau în cazul re-
ferendumului naţional, în sec-
ţiile de votare constituite peste 
hotarele Republicii Moldova;

f) legitimaţia de serviciu 
pentru militarii în termen, 
livretul eliberat de Centrul 
Serviciului Civil pentru per-
soanele care satisfac serviciul 
civil (de alternativă).

Preşedintele şi membrii 
biroului electoral al secţiei de 
votare votează în secţia unde 
îşi desfăşoară  activitatea, iar 
dacă  este necesar, după  în-
scrierea lor în lista suplimen-
tară  în baza certificatului 
pentru drept de vot. Alegătorii 
care au şi viză de domiciliu, şi 
viză de reşedinţă se înscriu în 
lista suplimentară de la locul 
de domiciliu sau de reşedinţă, 
fiind preavizaţi de membrul 
organului electoral despre răs-
punderea penală pentru votare 
dublă şi semnînd o declaraţie 
pe proprie răspundere. Preşe-
dintele biroului  electoral al 
secţiei de votare duce eviden-
ţa evenimentelor importante 
ce au avut loc în timpul votării 
şi pe parcursul numărării vo-
turilor. La cererea membrilor 
biroului sau a persoanelor au-
torizate să asiste la operaţiile 
electorale, sau a oricărui ale-
gător, preşedintele notează co-
mentariile şi obiecţiile expuse 
de aceştia în privinţa procedu-
rii votării într-un act care se 
anexează la procesele-verbale 
ale biroului electoral al secţiei 
de votare. Informaţia privind 
votarea pe listele electorale de 
bază şi listele electorale supli-
mentare se transmite o dată la 
3 ore, în format electronic şi/
sau telefonic Comisiei Electo-
rale Centrale. Biroul electoral 
decide asupra prelungirii, cu 
cel mult 2 ore, a termenului 
votării pentru a le permite 
alegătorilor, care stau în rînd 
la secţia de votare respecti-
vă, să-şi realizeze drepturile, 
informînd despre prelungire 
consiliul electoral de circum-
scripţie şi Comisia Electorală 
Centrală.

Buletinul de vot  se com-
pletează de către alegător 
numai în cabina pentru vot 
secret. Alegătorul care nu este 
în stare să completeze de sine 
stătător buletinul are dreptul 
să invite în cabină o altă per-
soană, cu excepţia membri-
lor biroului secţiei de votare, 
reprezentanţii concurenţilor 
electorali şi a persoanelor au-
torizate să asiste la operaţiile 
electorale. Aceste cazuri vor 
fi consemnate aparte în rapor-
tul biroului electoral al secţiei 
de votare. Alegătorul aplică 
ştampila cu inscripţia „Vo-
tat” în interiorul cercului unui 
singur patrulater din buleti-

nul de vot, ceea ce înseamnă 
că a votat pentru concurentul 
electoral respectiv. Cercurile 
din celelalte patrulatere tre-
buie să rămînă curate. Dacă 
alegătorul a completat greşit 
buletinul, la cererea lui, biro-
ul electoral al secţiei de vota-
re anulează acest buletin şi îi 
eliberează imediat, o singură 
dată, un nou buletin de vot. 
Acest caz va fi menţionat în 
procesul-verbal  cu privire la 
votare şi  în  lista electorală.  
Alegătorul introduce în urna 
de vot buletinul de vot cu 
ştampila „Votat”.

 În ziua alegerilor, la ora 
07.00, preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare, 
în prezenţa a cel puţin jumăta-
te din membrii  biroului, veri-
fică  urnele de vot, le sigilea-
ză, verifică existenţa listelor 
electorale, buletinelor de vot, 
ştampilelor şi întocmeşte un 
proces-verbal în două exem-
plare. Procesul-verbal este 
semnat de toţi membrii pre-
zenţi ai biroului electoral şi un 
exemplar se introduce în urna 
de vot, după care preşedintele 
declară votarea deschisă.

 Buletinele de vot se păs-
trează într-un loc sigur din 
interiorul secţiei de votare, în 
pachete legate a cîte 100 de 
bucăţi, şi se distribuie de către 
preşedintele biroului electoral 
al secţiei de votare, membri-
lor biroului pentru a fi elibe-
rate alegătorilor în măsura 
necesităţii. Membrii biroului 
electoral al secţiei de votare, 
reprezentanţii concurenţilor 
electorali şi persoanele au-
torizate să asiste la operaţii-
le electorale sînt obligaţi să 
poarte ecusoane de identitate 
vizibile. Persoanelor care in-
tră în localul secţiilor de vo-
tare li se interzice să poarte şi 
să arate ecusoane, insigne sau 
alte însemne de agitaţie elec-
torală.

În cazul în care alegăto-
rul, din motive de sănătate 
sau din alte motive temeini-
ce, nu poate veni în localul de 
votare, biroul electoral al sec-
ţiei de votare desemnează, la 
cererea scrisă a acestuia, cel 
puţin 2 membri ai biroului 
care se deplasează cu o urnă 
de vot mobilă şi cu materialul 
necesar votării la locul unde 
se află alegătorul pentru ca 
acesta să voteze. Cererile pot 
fi făcute în scris, începînd cu 
2 săptămîni înainte de ziua 
votării şi pînă la ora 18.00 
a zilei precedente votării. În 
ziua votării, cererile pot fi fă-
cute în scris pînă la ora 15.00 
dacă se prezintă şi certificat 
medical. Aceste persoane 
votează conform listei de ale-
gători pentru votarea la locul 
aflării, întocmită de biroul 
electoral al secţiei de votare 
în baza cererilor acestora, iar 
persoanele neînscrise într-o 
asemenea listă nu pot vota la 
locul aflării. În lista electora-
lă, în dreptul numelui persoa-
nei respective se face menţi-
unea „Votat la locul aflării”. 
Prevederile prezentului ali-
neat nu se aplică la votarea în 
străinătate.

Persoanele deţinute pe 
baza unui mandat de arest 
pînă la pronunţarea sentinţei 
judecătoreşti, persoanele con-
damnate la închisoare (pri-
vaţiune de libertate) a căror 
sentinţă nu este definitivă, 

cele care execută o sancţiune 
contravenţională sub formă de 
arest, persoanele condamnate 
la închisoare (privaţiune de 
libertate) prin hotărîre jude-
cătorească definitivă, aflate în 
instituţiile penitenciare, vo-
tează în modul expus mai sus, 
prin deplasarea urnei mobile. 
În cazul  în care preşedintele 
biroului electoral al secţiei de 
votare autorizează scoaterea 
din localul secţiei de votare a 
unei urne de vot mobile, faptul 
acesta, precum şi lista de ale-
gători care au solicitat votarea 
la locul aflării sînt aduse la cu-
noştinţa reprezentanţilor con-
curenţilor electorali şi a per-
soanelor autorizate să asiste la 
operaţiile electorale, oferindu-
li-se acestora  posibilitatea de 
a însoţi urna de vot mobilă cu 
folosirea, în caz de  necesita-
te,  a mijloacelor de transport 
de folosinţă proprie.

Răspunderea pentru asi-
gurarea în ziua alegerilor a or-
dinii  în localul  de votare şi pe 
teritoriul din preajmă, în rază 
de 100 de metri de la localul 
votării, o poartă preşedintele 
biroului  electoral al secţiei de 
votare. Deciziile luate în acest 
scop sînt executorii pentru 
toţi. La toate şedinţele orga-

nelor electorale, precum şi la 
numărarea şi totalizarea votu-
rilor, la operaţiile în legătură 
cu listele electorale, buletine-
le de vot, certificatele pentru 
drept de vot, la întocmirea 
proceselor-verbale de totali-
zare a rezultatelor alegerilor 
şi referendumurilor, au drep-
tul să asiste:

a) membrii şi reprezentan-
ţii organelor electorale ierar-
hic superioare;

b) reprezentanţii concu-
renţilor electorali în organele 
electorale;

c) observatorii naţionali 
şi internaţionali acreditaţi de 
către organele electorale re-
spective, precum şi interpreţii 
acestora, după caz;

d) reprezentanţii mijloace-
lor de informare în masă.

Nici o altă persoană nu 
poate rămîne în incinta secţiei 
de votare mai mult timp decît 
este necesar pentru votare. 
Este strict  interzis  a intra în 
localul de votare cu arme  de 
foc sau cu arme albe. Repre-
zentantul forţelor de ordine 
poate intra în secţia de votare 
numai în cazul cînd este in-
vitat de preşedintele biroului 
electoral să ajute la restabili-
rea ordinii de drept.
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Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea reprezentan-
tului „F&S Internazionale-M”, cu sediul în Chişinău, bdul 
Decebal nr. 2, pentru data de 7 decembrie 2010, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. Teilor nr. 4) în calitate de intervenient 
în cauza civilă nr. 3-1634/2010 intentată de Botezatu Radu şi 
alţii către Primăria mun. Chişinău, „F&S Internazionale-M” 
privind anularea autorizaţiei. 

Judecător  Nellea Budăi
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea cet. Pleşca Maria, Chişinău, pentru data de 9 decembrie 
2010, ora 13.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Leancă Serghei privind revendicarea patrimoniului.

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

Judecător  S. Namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea deţinătorului de 
patentă Sestovschi Victor Mihail, pentru data de 10 decembrie 
2010, ora 10.10, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de SRL ,,Repost-Com” privind încasarea sumei de 6684 
lei 64 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Barcodor” cu sediul în Chişinău, 
str. Cahul nr. 8/2, apt. 53, pentru data de 13 decembrie 2010, 
ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 221) unde se va examina cauza civilă intentată de SRL 
,,Dina-Cociug” mun. Chişinău privind încasarea datoriei.

Judecător  Aurica Us 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui SRL „Max-Ceai”, pentru data de 17 decembrie 2010, ora 
10.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
SRL ,,Plovdiv-Len” privind încasarea sumei de 16 427 lei 93 
bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Munteanu Magdalena, dom: Chişinău, str. Ciocîrliei nr. 15, 
pentru data de 10 decembrie 2010, ora 12.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Bulgară nr. 43, bir. 48) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Grajd Varvara privind anularea contractu-
lui. 

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

Judecător   E. Palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Verdeş Veaceslav, Verdeş Alexandru Veaceslav, pentru 
data de 13 decembrie 2010, ora 9.20, la şedinţa de judecată 
(str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de pîrîţi în cauza civilă 
intentată de CIA „Asito” SA privind restituirea prejudiciului.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bîtcă Serghei, pentru data de 15 decembrie 2010, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Caluţchi V. către Primăria or. 
Codru privind anularea deciziei.

Judecător   A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Botescu Zinaida, pentru data de 16 decembrie 2010, ora 8.40, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS „Easy Credit”.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Opincă Elena, domiciliată: Chişinău, str. Gh. Asachi nr. 
68/1, apt. 103, pentru data de 21 decembrie 2010, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de reclamantul Prisacaru Ion 
către Primăria or. Codru în ordine de contencios administrativ 
privind anularea deciziei.

Judecător   A. Andronic
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 la acţiunea cet. Popova Natalia îm-
potriva CIA „Asito” privind încasarea despăgubirii şi a preju-
diciului moral.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Railean Vlad, pentru data de 14 decembrie 2010, ora 
11.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate 
de pîrît în cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Ecaterina Cobzac

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Popescu Grigore 
(pîrît) şi DPDC, pentru data de 21 decembrie 2010, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 4) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Popescu Lidia 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în baza probelor acumulate.

Judecător  V. Gâscă
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Railean Anatolie, 
pentru data de 24 ianuarie 2011, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Railean Rodica privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Pîslari Teodor 
Adam, a.n. 23.11.1967, pentru data de 27 ianuarie 2011, ora 
13.15, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Steţiuc Elena 
şi cet. Pîslari Alexandra împotriva lui Pîslari Teodor privind 
pierderea dreptului la folosirea spaţiului locativ.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ceban Gheorghe, 
pentru data de 20 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît 
în cauza civilă cu nr. 2-4285/2010 intentată de Patraş Vadim 
privind încasarea datoriei. 

Judecător  Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Ababii Igor, 
Ababii Svetlana, Ababii Constantin, Ababii Eugeniu, pentru 
data de 8 decembrie 2010, ora 14.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de pîrîţi în 
cauza civilă intentată de APLP 54/219 privind încasarea su-
mei.

Judecător                                    Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Nuţoi Vitalie 
Dumitru, a.n. 28.04.1973, domiciliat în Chişinău, str. Vadul 
lui Vodă nr. 62, apt. 28, pentru data de 14 decembrie 2010, 
ora 8.45, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, 
bir. 309) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de APLP 
54/218 privind încasarea datoriei.

Judecător   Ion Bulhac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Strişca Alexandru 
Ion, a.n. 19.03.1958, pentru data de 17 decembrie 2010, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
301) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Strişca 
Vera Pavel privind determinarea cotelor părţi ideale din apar-
tament şi atribuirea în proprietate a acestor cote-părţi.

Judecător   Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
„Viorica Botnari”, cu sediul în satul Grebleşti, Străşeni, pen-
tru data de 21 decembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 313) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de cet. Vleju Tamara şi cet. Carauş 
Aliona privind declararea nulă a contractului de ipotecă.

Judecător   Ludmila Ouş
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vrabie Serghei, 
pentru data de 29 noiembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Zelinski nr. 13, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de ICS „Total Leasing” SA privind încasarea 
prejudiciului.

Judecător  Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Secrii (Melnic) 
Sergiu, pentru data de 13 decembrie 2010, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Solcan Agafia privind restituirea 
bunului.

Judecător   S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Damaschin 
Tatiana, Damaschin Sveatoslav, pentru data de 15 decembrie 
2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, 
bir. 25) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de Damas-
chin Simion privind partajarea averii succesorale.

Judecător   S. Teleucă

www
Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Burac Angela, 

pentru data de 29 noiembrie 2010, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate de pîrît 
în cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Negru 
www

Judecătoria Dubăsari solicită prezentarea cet. Şeptelici An-
drei, pentru data de 7 decembrie 2010, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (Dubăsari, satul Ustia, str. Ştefan cel Mare nr. 9) ca 
parte pe dosar în cauza civilă nr. 2-362/2010 privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  Boris Talpă 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Prisacaru Ivan 
Vladimir, locuitor al satului Călugăr, Făleşti, pentru data de 9 
decembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 
1 Mai nr. 14, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă privind 
partajarea averii.

Judecător  L. Trocin 
www

Judecătoria Cantemir solicită prezentarea cet. Chitaru An-
drei Petru, domiciliat în satul Tartaul, Cantemir, pentru data de 
10 decembrie 2010, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Cantemir, 
str. Testemiţanu nr. 2, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Serviciul Grăniceri Chişinău privind încasarea des-
păgubirii materiale.

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

Judecător  Şt. Starciuc 
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Britcari Li-
dia, pentru data de 14 decembrie 2010, ora 13.00, la şedinţa de 
judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 4) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Britcari Andrei privind desfacerea 
căsătoriei.

Preşedintele judecătoriei
raionului Nisporeni  Gr. Şişcanu

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului SRL „Aviatusplus”, cu sediul în Ialoveni, str. N. 
Bălcescu nr. 33, pentru data de 14 decembrie 2010, ora 8.15, la 
şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 24) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Bacalîm Dumitru privind rezilierea 
contractului şi încasarea sumei.

Judecător     Iurie Cotruţă

Citaţii în judecată

ÎN  ATENŢIA  CITITORILOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

judecată” din toate raioanele republicii. Pentru aceasta 
nu este nevoie să vă deplasaţi la Chişinău. E de ajuns să 
expediaţi prin tel/fax (nr. 577690) copia dispoziţiei de 
plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procu-
rat în oficiile „Poşta Moldovei” sau la redacţie.

Date bancare: c/d 222472202641 
BC Banca Socială. BIC: BSOCMD 2x722, 

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DREPTUL”

Oleg Serebrian, ambasadorul Republicii Moldova în 
Republica Franceză, a înmînat Irinei Bokova, director gene-
ral al UNESCO, scrisorile de acreditare pe lîngă Organizaţia 
Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură în cali-
tate de delegat permanent al Republicii Moldova, potrivit 
Direcţiei mass-media şi relaţii cu publicul a MAEIE. 

În cadrul întrevederii, interlocutorii au avut un schimb 
de opinii asupra unui vast complex de subiecte, inclusiv 
referitor la importanţa consolidării cooperării grupului 
statelor francofone din cadrul UNESCO. Implicit, cei doi 
s-au referit la intensificarea conlucrării statelor-membre 
ale UNESCO în vederea punerii în aplicare a tuturor pre-
vederilor Convenţiei cu privire la diversitatea expresiilor 
culturale şi a Convenţiei cu privire la salvgardarea patri-
moniului cultural imaterial. 

De asemenea, în cadrul întrunirii s-a discutat despre 
actualizarea proiectelor aflate în derularea UNESCO în 
scopul eficientizării acestora şi ajustării lor la interesele şi 
cerinţele statelor-membre. 

Ambasadorul O. Sererbrian a remarcat existenţa unui 
potenţial nevalorificat de cooperare a Republicii Moldova 
atît în cadrul UNESCO, cît şi cu UNESCO în întregime; 
ridicarea nivelului de reprezentare al Republicii Moldova 
în forurile decisive ale organizaţiei; oportunitatea include-
rii Republicii Moldova în proiectul comun româno-bulgar 
privind înscrierea în lista patrimoniului cultural imaterial a 
„Mărţişorului”, organizarea expoziţiilor tematice de pictu-
ră sau fotografie şi de artizanat, în incinta UNESCO, ceea 
ce ar avantaja vizibilitatea Republicii Moldova în cadrul 
organizaţiei.

Ambasadorul 
R. Moldova a fost 
acreditat pe lîngă 

UNESCO
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re: Augustina Bolocan, magistru în drept, lec-
tor universitar, Facultatea de drept USM; Gri-
gore Fiodorov, profesor universitar interimar, 
Facultatea de drept USM; Tamara Pelin, ju-
decător CA Economică; Natalia Moldovanu, 
vicepreşedinte CSJ; Olga Cojocaru, judecător 
Buiucani; Mihail Nicolaev, vicepreşedinte CA 
Bălţi; Vitali Derevenco, judecător de instruc-
ţie Comrat; Marcel Juganari, judecător, Jude-
cătoria Militară; Vitalie Cotorobai, judecător 
Hînceşti; Mariana Gornea, procuror, şef-in-
terimar secţie, Procuratura Generală.

Mult stimaţi omagiaţi este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de 
sănătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, 
abnegaţia, responsabilitatea cu care vă înde-
pliniţi obligaţiile astfel încît doar Dreptatea şi 
Adevărul să triumfe.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo 
doar de împliniri şi realizări care să vă între-
gească 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 distracţii 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 mun-
telui Tampa, clubului de noapte „Lack & Silver” 
(discotecă, bowling, billiard), restaurantului „Ba-
kabi” (singurul local din Braşov unde servirea se 
face cu ajutorul sabiei 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.

Batista care blochează semnalele 
reţelelor telefonice 

Un accesoriu unic pentru tele-
foanele mobile a fost lansat pe 25 
noiembrie. La prima vedere pare a 
fi o simplă batistă, dar bucata de ţe-
sătură este făcută dintr-un material 
special, care blochează semnalele 
reţelelor telefonice.

Dacă proprietarul telefonului 
mobil nu vrea să fie deranjat, în-
veleşte telefonul în această batistă 
şi aparatul rămîne deconectat de la 

reţea. Batista are şi o inscripţie sugestivă – „Telefonul meu 
este deconectat pentru tine”. Cercetătorii consideră că deco-
nectarea telefonului pentru 20 de minute pe zi sau două ore 
săptămînal va contribui la o mai bună concentrare, la sporirea 
interacţiunilor dintre oameni şi, desigur, la o viaţă mai sănă-
toasă. Preţul acestui neobişnuit accesoriu va fi de numai 15 
dolari.

O perlă de şase tone poate 
fi admirată în China 

În China a fost inaugurată o expoziţie, la care publicul 
poate admira o perlă verde de şase tone. Perla a fost şlefuită 
dintr-o bucată de fluorină, mineral care luminează în întune-
ric, dacă este încălzit. 

Mineralul de formă sferică a fost găsit acum cîţiva ani, în 
nordul Chinei. Pentru a prelucra o perlă rotundă, cu diametrul 
de 1,6 metri, specialiştilor le-au trebuit trei ani. Perla verde 
de şase tone este cea mai mare dintre modelele similare şi 
reprezintă un unicat. Valoarea exemplarului este estimată la 
331 de milioane de dolari.

Un grup de cercetători din Marea Britanie au ajuns la con-
cluzia că telefonul mobil dezvoltă pe suprafaţa sa de 18 ori 
mai mulţi microbi şi germeni decît capacul de la WC, relatează 
„Daily Mail”. Potrivit experţilor, acesta este un real focar de 
infecţii, deoarece pe suprafaţa gadgetului s-au descoperit bac-
terii care provoacă salmonella, E.coli sau stafilococ auriu.

Ceri Stanaway, coordonatorul cer cetării, recomandă ca, 
după folosirea telefonului mobil, să ne spălăm pe mîini, deoa-
rece microbii rămaşi pot infecta alimentele pe care vrem să le 
mîncăm, iar riscul de a suferi de afecţiuni digestive este des-
tul de ridicat. „De exemplu, salmonella este printre cele mai 
răspîndite boli de tip alimentar, care contaminează omul prin 
ingestia de mîncare infectată, mai ales dacă lăsăm telefonul la 
îndemîna animalului de companie, care este purtător al aces-
tui virus”, spune Stanaway. Simptomele cele mai frecvente ale 
acestei boli sînt greaţa, durerile abdominale, diareea şi stările 
de vomă. Acestea încep să-şi facă apariţia de obicei la 12-72 de 
ore după ingerarea alimentului contaminat.

Pentru a ajunge la această concluzie, oamenii de ştiinţă au 
analizat 30 de telefoane mobile. Rezultatele de laborator au 

arătat că mai toate aparatele au depăşit nivelul  de bacterii.
Studiile anterioare au arătat că multe alte obiecte pot fi 

mai infestate decît WC-ul, printre acestea aflîndu-se tastatura, 
chiuveta din bucătărie şi chiar bordul maşinii.

Chiuvetele au peste 500 000 de bacterii pe 2 cm2

Chiuveta de la bucătărie şi robinetele sînt focare de microbi 
chiar dacă sînt spălate zilnic cu apă. Specialiştii recomandă 
folosirea produselor de dezinfectat înainte de a folosi chiuveta, 
deoarece riscăm să infectăm şi alimentele pe care le spălăm 
sau le tăiem acolo. Oamenii de ştiinţă au constatat că chiuveta 
are peste 500 000 de bacterii pe 2 centimetri pătraţi. Robinetele 
au şi ele nevoie de igienizări periodice, astfel, cele de la bucă-
tărie au peste 13 000 de bacterii pe 2 centimetri pătraţi, iar cele 
din baie, mai mult de 6 000 pe aceeaşi suprafaţă.

Alte surse de bacterii sînt tastatura şi mouse-ul. Potrivit 
experţilor, acestea adună chiar mai multe bacterii decît o toa-
letă publică: în timp ce vasul de la WC conţine 41 de microbi 
pe 2 centimetri pătraţi, în tastatură se găsesc peste 21 000 de 
bacterii, tot pe 2 centimetri pătraţi. Prin urmare, se recomandă 
curăţarea tastaturii şi ştergerea mouse-ului în fiecare zi.
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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

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

C a l e i d o s C o p

Călătoriţi înţelept – Călătoriţi cu Vector!

Gadgetul adăposteşte adevărate bacterii care provoacă 
salmonella, E.coli sau stafilococ auriu

Puteţi petrece un REVELION  exotic 
în  EGIPT, TAILANDA, BULGARIA, ITALIA, AUSTRIA, GRECIA!


