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„Scrutinul pentru alegerile 
parlamentare din 
28 noiembrie 2010 a fost 
liber şi parţial corect”

Moldova a devenit membru 
permanent al Uniunii 
Internaţionale a Executorilor 
Judecătoreşti 

Săptămînal juridic

Femeia-criminal 
– dimensiuni 
psihosociale

Republica Moldova va beneficia de un grant nerambursabil 
în valoare totală de 79 milioane de euro din partea Uniunii 
Europene pentru 5 programe prioritare de asistenţă. 

Prim-ministrul Vlad Filat, a menţionat în cadrul ceremoni-
ei de semnare a acordurilor de finanţare, că 45 mln de euro din 
acest grant vor fi direcţionate pentru programul de stimulare a 
activităţilor economice în sate, în cadrul căruia se prevede in-
clusiv deschiderea a 620 de afaceri şi crearea a 2000 locuri de 
muncă. Banii vor fi transferaţi anual, în bugetul de stat, timp de 
3 ani, prima tranşă de 15 mln de euro urmînd să fie transferată 
pînă la sfîrşitul anului curent. 

Alte 14 mln de euro vor fi alocate pentru un proiect ener-
getic şi de utilizare a resurselor regenerabile, precum deşeurile 
obţinute din sectorul agricol, urmînd să fie instalate în jur de 
130 de sisteme de încălzire în şcoli, grădiniţe şi spitale. 

Cel de-al treilea program, de aprovizionare cu apă şi cana-
lizare, în mărime de 10 mln de euro, va suplimenta fondurile 
de finanţare ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dez-
voltare (BERD) şi ale Băncii Europene de Investiţii (BEI), şi 
vor fi utilizate pentru modernizarea şi extinderea sistemelor de 
aprovizionare cu apă şi de canalizare în şase raioane din ţară. 

Al patrulea acord, semnat recent, în valoare de 3 mln de 
euro, prevede cofinanţarea din partea Guvernului a proiectu-
lui BERD şi BEI referitor la îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport public din capitală, prin achiziţionarea a circa 100 de 
troleibuze, precum şi implementarea unui sistem nou de achi-
tare şi de control în transport. 

Restul 7 mln de euro vor fi acordate pentru implementarea 
acţiunilor prioritare, stabilite între R. Moldova şi UE, privind 
programe de tip Twinning de asistenţă tehnică, care presupun 
întărirea capacităţii instituţiilor administrative, transferul de 
experţi şi expertiză din partea instituţiilor UE şi racordarea le-
gislaţiei naţionale la cea comunitară. 

Ambasadorul Dirk Shuebel, şeful Misiunii UE la Chişinău, 
a specificat, că semnarea celor 5 acorduri de finanţare exprimă 
angajamentele Uniunii Europene asumate faţă de Republica 
Moldova şi vin să susţină eforturile de integrare europeană şi 
de dezvoltare a ţării.

Viceministrul afacerilor 
externe şi integrării europene, 
Natalia Gherman, şi negoci-
atorul şef al UE, Gunnar Wi-
gand, au discutat pregătirea 

pentru următoarea rundă de 
negocieri în dialogul privind 
Acordul de Asociere RM-UE, 
care va avea loc la Bruxelles 
în luna ianuarie.

Serviciul de presă al    

MAEIE a relatat că oficialii 
au discutat această problema-
tică în cadrul Reuniunii de 
nivel înalt a dialogului politic 
RM-UE privind cooperarea în 

domeniul Politicii Externe şi 
de Securitate. Delegaţia Repu-
blicii Moldova a fost condusă 
de Natalia Gherman, iar cea 
a Uniunii Europene de repre-
zentantul Preşedinţiei belgi-

ene a Consiliului UE, Walter 
Stevens. 

Diplomaţii au abordat 
ultimele evoluţii interne din 
Republica Moldova, procesul 

de soluţionare a conflictului 
transnistrean, precum şi rela-
ţiile cu statele terţe.

Reprezentanţii UE au fe-
licitat Republica Moldova 
pentru realizările obţinute 

pe parcursul ultimului an. În 
acest sens a fost remarcată 
tendinţa de stabilizare econo-
mică şi cooperarea cu institu-
ţiile financiare internaţionale, 
inclusiv cu Banca Europeană 
de Investiţii. 

Părţile au apreciat po-
zitiv rezultatele procesului 
de negocieri a Acordului de 
Asociere RM-UE, precum şi 
elaborarea de către autorită-
ţile RM a planului de acţiuni 
pentru realizarea recoman-
dărilor-cheie ale Comisiei 
Europene în vederea pregă-
tirii lansării negocierilor pri-
vind Zona de Comerţ Liber 
Comprehensiv şi Aprofundat 
cu UE.

Oficialii europeni au re-
iterat importanţa organizării 
libere şi corecte a alegerilor 
din 28 noiembrie şi au salutat 
semnarea recentă a Tratatului 
privind regimul de frontieră 
între Republica Moldova şi 
România.

Cît priveşte problematica 
transnistreană, diplomaţii UE 
au propus sprijinul lor pentru 
reluarea cît de curînd posibil a 
negocierilor oficiale în forma-
tul 5+2. De asemenea, părţile 
au realizat un schimb de vizi-
uni în contextul Summit-ului 
OSCE de la Astana.

Parlamentul European a aprobat un pro-
tocol la Acordul de parteneriat şi cooperare 
care permite Republicii Moldova să participe 
la mai multe programe şi agenţii comunitare, 
precum cele din domeniul vamal al transportu-
rilor, securităţii alimentare, siguranţei aviatice 
şi altele. Această iniţiativă sprijină eforturile 
de reformă şi modernizare ale statului din ve-
cinătatea UE. Republica Moldova va participa 
la bugetul UE în funcţie de agenţiile şi progra-
mele unde va decide să ia parte şi în funcţie de 
programele care vor fi deschise în acest sens 
pentru ţara noastră.

Jerzy Buzek a felicitat partidele democratice din Republica Moldova pen-
tru munca depusă şi pentru rezultatul alegerilor parlamentare anticipate.

Oficialul european a spus că acest rezultat urmează să fie administrat 
acum, în perioada postelectorală, şi a urat succese în negocierile privind con-
stituirea alianţei de guvernămînt.

Preşedintele Parlamentului European a reiterat sprijinul UE pentru Repu-
blica Moldova în procesele de transformări democratice, dar şi în procesul 
de integrare europeană.

Vlad Filat a apreciat sprijinul constant acordat personal de Jerzy Buzek 
Republicii Moldova, reconfirmînd ataşamentul ţării noastre faţă de valorile 
democratice.

„Integrarea europeană este o prioritate pentru noi şi vom continua să acţi-
onăm în vederea realizării acestui obiectiv”, a menţionat prim-ministrul.

Vlad Filat a reiterat invitaţia pe care i-a făcut-o anterior lui Jerzy Buzek 
de a vizita Republica Moldova. Preşedintele Parlamentului European a răs-
puns pozitiv acestei invitaţii, vizita sa la Chişinău urmînd să aibă loc pe data 
de 10 decembrie.

Preşedintele Parlamentului European 
va sosi în vizită la Chişinău 

Începe ziua cu DREPTUL!

Încrederea se cucereşte greu şi se pierde repede. 
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În ianuarie va avea loc o nouă 
rundă de negocieri privind Acordul 

de Asociere RM-UE 

Republica Moldova 
va primi 79 milioane 

de euro din partea UE 

Moldova va participa 
la bugetul Uniunii 

Europene
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Flashu
Guvernul va transmite la universităţi 
şi colegii 300 de calculatoare
300 de calculatoare vor fi acordate de către stat pentru 

dotarea căminelor studenţeşti a şapte universităţi şi patru co-
legii din ţară, conform unei decizii adoptate la 29 noiembrie 
de Executiv.

Potrivit hotărîrii, cele mai multe computere, în număr de 
105, vor fi transmise Universităţii de Stat din Moldova. Re-
stul vor reveni, respectiv: Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă”, Universităţii Agrare din Moldova, Universi-
tăţii de Stat „A. Russo” din Bălţi, Universităţii de Stat „B.P. 
Haşdeu” din Cahul, Colegiului Tehnologic din Chişinău, Co-
legiului Naţional de Comerţ, Colegiului de Construcţii din 
Chişinău şi celui din Hînceşti. 

Potrivit lui Victor Bodiu, ministru de Stat, în prezent, cir-
ca o treime din căminele studenţeşti sînt conectate la reţeaua 
Internet. 

Calculatoarele vor fi transmise gratuit, din gestiunea Can-
celariei de Stat administraţiilor instituţiilor de învăţămînt, în 
baza unei hotărîri anterioare a Cabinetului de miniştri, care 
prevede dotarea unei săli de calculatoare şi oferirea accesului 
la reţeaua Internet în fiecare dintre cele 131 de cămine ale 
instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate.

Chişinăuenii preferă troleibuzele 
de culoare albastră azurie
Cele mai multe din troleibuzele noi care vor apărea pe 

străzile capitalei în primăvară vor fi de culoare albastră azu-
rie. Asta dacă Primăria Chişinău va ţine cont de preferinţele 
locuitorilor municipiului, care au votat masiv pentru această 
culoare. Pe locul doi în preferinţele oamenilor sînt troleibu-
zele colorate în alb-albastru, iar pe trei - cele oranj. Primarul 
capitalei are şi el preferinţe, declarînd că vrea culoarea Chi-
şinăului şi a Europei.

Şi oamenii spun că vor culori mai vii. Între timp, Regia 
Transport Electric afirmă că ar putea întîmpina dificultăţi la 
cumpărarea troleibuzelor din cauza conturilor blocate.

Regia are conturile blocate de cîteva luni, din cauza unei 
datorii disputate faţă de o companie din Ucraina. Regia sus-
ţine că restanţa a fost stinsă, în timp ce firma ucraineană îşi 
revendică datoria în instanţă. Totodată, primăria anunţă că 
mai aşteaptă doleanţele orăşenilor, iar varianta finală privind 
culoarea troleibuzelor va fi decisă pe 10 decembrie. Troleibu-
zele vor fi livrate de un producător belarus în patru tranşe, iar 
primele vehicule vor ajunge la Chişinău în luna februarie.

Familiile sinistrate cu copii de pînă 
la doi ani vor primi ajutoare băneşti 
din partea statului
Familiile sinistrate cu copii de vîrsta  6-24 luni vor pri-

mi ajutoare financiare între 1000 şi 2000 de lei din partea 
statului pentru procurarea alimentelor, în baza unei hotărîri 
aprobate la 29 noiembrie de Guvern. 

În total, vor beneficia de suport 211 copii din 97 de familii 
vulnerabile, dintre care 38 de copii din familii rămase fără 
case şi 173 de copii din familii indirect afectate de inundaţii. 

Potrivit lui Vladimir Hotineanu, ministru al Sănătăţii, în 
acest scop vor fi direcţionaţi 255 401 lei în localităţile din 
raioanele Hînceşti, Ungheni, Cahul şi Cantemir. Banii vor fi 
alocaţi din suportul financiar transferat de UNICEF în con-
tul special pentru ajutorarea persoanelor sinistrate în urma 
inundaţiilor. 

Astfel, consiliile raionale vor asigura implicarea lucrăto-
rilor sociali comunitari şi medicali în informarea beneficiari-
lor şi monitorizarea utilizării banilor pentru hrana copiilor. 

Potrivit unui studiu UNICEF, efectuat în anul 2002, circa 
20 la sută dintre copiii de la sate de pînă la 7 ani rămîn în urmă 
cu dezvoltarea fizică, comparativ cu 11 la sută în oraşe.

Numărul migranţilor internaţionali 
s-ar putea dubla în următorii 
40 de ani
Numărul migranţilor internaţionali ar putea să se dubleze 

în următorii 40 de ani. Aceasta este estimarea Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migraţie, potrivit căreia, numărul mi-
granţilor ar putea ajunge la 405 milioane în 2050.

„În prezent, există în lume mai mulţi migranţi internaţi-
onali decît erau înregistraţi anterior - 214 milioane”, preci-
zează Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, în raportul 
său anual. Organizaţia explică această creştere a numărului 
imigranţilor prin evoluţiile demografice, nevoile economice 
şi efectele modificărilor climatice.

SUA rămîne cea mai importantă destinaţie pentru imi-
granţi, adică aproximativ 20% din numărul înregistrat la nivel 
mondial. Alte state cu un nivel ridicat de migranţi sînt Rusia, 
Germania, Arabia Saudită, Canada, Franţa, Marea Britanie, 
Spania, India şi Ucraina.

Numărul de copii origi-
nari din regiunea transnis-
treană găsiţi în ultimii ani 
fără supraveghere în Ucraina 
este în creştere, constată spe-
cialiştii Fundaţiei elveţiene 
,,Terres des Homme”, care 
au acordat un interviu unei 
agenţii de la Tiraspol. În ul-
timii 4 ani, în baza de date a 
fundaţiei au intrat 47 de copii 
găsiţi în Ucraina, 48 - în Ru-
sia, şi cîte unul în România, 
Italia şi Belarus.  

Cea mai mare parte a 
acestor copii au fost repatri-
aţi în regiune şi plasaţi fie în 
familii, fie în şcoli-internat. 
Vîrsta copiilor găsiţi este de 
la cîteva luni pînă la 17 ani. 
Specialiştii spun că mai mul-
ţi copii readuşi din Rusia fie 
au fost născuţi şi abandonaţi 
de părinţi în această ţară, fie 

Copii din Transnistria, 
găsiţi tot mai des nesupravegheaţi în Rusia şi Ucraina

au plecat cu familia încolo, 
dar au fost lăsaţi ulterior fără 
supraveghere. 

Cît priveşte copiii găsiţi 
în Ucraina, cei mai mulţi au 
vîrsta cuprinsă între 14 şi 17 
ani şi au fost surprinşi cer-
şind şi furînd la Odesa. Ma-
joritatea lor figurează în evi-
denţele miliţiei transnistrene 
şi au trecut frontiera ilegal, 
pe segmentul de graniţă ne-
controlat de autorităţile con-
stituţionale ale Republicii 
Moldova. 

Tiraspolul a refuzat să 
accepte prezenţa Misiu-
nii EUBAM de asistenţă 
la frontieră pe segmentul 
transnistrean, ceea ce ar fi 
redus din riscurile de trecere 
frauduloasă a graniţei. 

La numărul de copii trans-
nistreni repatriaţi cu ajutorul 

,,Terres des Hommes” se 
adaugă alte cîteva zeci de 

minori readuşi din Ucraina şi 
Rusia cu ajutorul Organizaţiei 

Internaţionale pentru Migraţie 
sau al altor organizaţii speci-

alizate în protecţia drepturilor 
migranţilor şi copiilor. 

16 investitori străini, trei laboratoare 
de certificare a produselor autohtone şi 
peste 1000 de locuri de muncă, sînt rezul-
tatele proiectului „Suport pentru promo-
varea Exportului şi Atragerea Investiţiilor 
în Republica Moldova”, finanţat de Uniu-
nea Europeană. 

Pare greu de crezut, însă, datorită 
acestui proiect, Moldova a reuşit să atra-
gă investiţii străine importante în sectoare 
care pînă nu demult erau aproape moarte, 
susţin specialiştii. Drept dovadă sînt cei 
16 investitori străini identificaţi, cu con-
tracte în valoare de peste 5 milioane de 
euro. 

Autorităţile moldovene declară că 
investitorii străini care au venit în ţara 
noastră nu doar au ridicat economia ţă-
rii, dar au contribuit şi la crearea a peste 
1000 de locuri de muncă. 

La Ungheni, de exemplu, un busines-
sman străin şi-a deschis o afacere în do-
meniul textil, cu peste 750 de locuri de 
muncă. 

„Acum femeile din Ungheni nu vor 
mai fi nevoite să plece la muncă în Italia 
sau în alte ţări. Au această şansă acasă. 
Vestea bună este că investitorul intenţi-
onează să-şi extindă afacerea, astfel că, 
în următoarea perioadă să creeze pînă 
la 2000 de locuri de muncă”, a declarat, 
într-o conferinţă de presă, Philp Santes, 
şeful de echipă al proiectului. 

Pe lîngă toate, Moldova a beneficiat 
în cadrul proiectului şi de certificarea de 
tip internaţional ISO 17025. Asta înseam-
nă că laboratoarele noastre de testare vor 
fi capabile acum să certifice produsele în 
ţară, care ulterior vor fi recunoscute în 
UE. Este vorba de Centrul Republican de 
Diagnostic Veterinar, Laboratorul Furajer 
şi Laboratorul de Testare a Materialului 
Semincer. 

„După obţinerea certificării ISO, pro-
dusele noastre nu vor mai trebui să fie 
certificare şi în alte ţări, fapt ce va facilita 
activitatea exportatorilor noştri”, a spus, 
viceministrul Agriculturii, Vasile Buma-
cov. 

Proiectul finanţat de UE a fost imple-
mentat în Moldova timp de 24 de luni, în-
cepînd cu luna decembrie 2008 şi a avut 
un buget de 1,6 milioane de euro. Obiec-
tivele principale ale proiectului au fost: 
promovarea exportului moldovenesc, 
atragerea investiţiilor străine şi susţine-
rea laboratoarelor de testare selectate în 
obţinerea acreditării recunoscute la nivel 
internaţional.

Criza are şi efecte 
pozitive 

pentru moldoveni

Mihai Gribincea şi-a prezentat 
scrisorile de acreditare regelui Albert al Belgiei
Mihai Gribincea, ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Belgiei, a pre-

zentat scrisorile de acreditare Maestăţii Sale Regelui Belgiei, Albert al II-lea. În 
cadrul dialogului ce a urmat ceremoniei, ambasadorul Republicii Moldova a evo-
cat priorităţile mandatului său, optînd pentru consolidarea relaţiilor de prietenie şi 
cooperare între cele două state. Diplomatul a pledat pentru dezvoltarea în continu-
are a acestor raporturi,  evocînd sprijinul constant de care s-a bucurat Republica 
Moldova din partea Belgiei pe parcursul anilor, inclusiv susţinerea acordată ţării 
noastre în eforturile ei de integrare în Uniunea Europeană.  La rîndul său, regele  
Albert al II-lea a dat asigurări că autorităţile belgiene vor sprijini în continuare 
ţara noastră.

Serviciul de Informaţii şi Securitate 
al Republicii Moldova a mai transmis 
la 25 noiembrie,  Arhivei Naţionale alte 
3700 de dosare ale persoanelor supuse 
represiunilor politice în timpul regimu-
lui totalitar comunist. 

Potrivit vicedirectorului SIS, Valen-
tin Dediu, dosarele transmise vizează 
anii 1920-1959, îndeosebi persoanele 
judecate de Tribunalul Militar al NKVD 
al RSS Moldoveneşti şi Judecătoria Su-
premă a RSS Moldoveneşti. Este vorba 
de persoane condamnate pentru agitaţie 

şi propagandă antisovietică, trădare de 
patrie, spionaj, comiterea sau tentativa 
de comitere a unui act terorist împotriva 
reprezentantului puterii sovietice, acţiuni 
împotriva clasei muncitoare şi mişcării 
revoluţionare. În dosare figurează o serie 
de personalităţi notorii cum ar fi Nicolai 
Costenco, Vadim Pirogan, Nicolai Cru-
penschi, toţi deţinuţi politici şi scriitori. 

Precizăm că pe 9 noiembrie SIS a 
transmis Arhivei Naţionale alte 5000 de 
dosare. Tot atîtea urmează să fie trans-
mise şi în februarie 2011.  

Depozitul special al SIS 
s-a mai golit de 3700 de dosare 

De pe 1 decembrie, şi pînă pe 1 mar-
tie şoferii care nu şi-au echipat autove-
hiculele cu cauciucuri de iarnă vor fi 
amendaţi cu cîte 200 lei. 

Dana Andronic, ofiţer de presă la 
Direcţia poliţie rutieră, a comunicat că 
verificarea cauciucurilor se va face în 
cadrul controalelor complexe. „Şoferii 

nu vor fi stopaţi doar pentru verificarea 
cauciucurilor”, a spus sursa citată. Po-
trivit poliţiei, mai mulţi şoferi s-au ales 
deja cu amendă. 

Şoferii care nu şi-au echipat 
autovehiculele cu cauciucuri 

de iarnă vor fi amendaţi
Poliţia rutieră recomandă şoferilor 

odată cu venirea iernii să-şi echipeze 
corespunzător autovehiculele şi să efec-
tueze din timp reviziile. La plecarea cu 
autovehiculele, conducătorii acestora 
trebuie să verifice funcţionarea la para-
metri normali a sistemului de  ilumina-
re-semnalizare, a celui de frînare, a in-

stalaţiei de dezabu-
rire, a ştergătoarelor 
de parbriz, să menţi-
nă permanent curate 
parbrizul, luneta şi 
geamurile laterale, 
precum şi să verifice 
existenţa triunghiu-
rilor reflectorizante, 
a trusei medicale şi 
a stingătorului de 
incendii. 

De asemenea, 
poliţiştii recoman-

dă şoferilor să aibă în portbagaje lan-
ţuri pentru anvelope, o lopăţică pentru 
deszăpezire, precum şi puţină sare sau 
nisip.
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Secretarul coaliţiei, Nico-
lae Panfil, a ţinut să menţio-
neze din start, că scrutinul a 
fost unul liber, iar faţă de ale-
gerile parlamentare din 2009, 
s-a constatat o îmbunătăţire 
semnificativă a cadrului le-
gislativ şi a climatului gene-
ral de desfăşurare a campani-
ei electorale. 

Experţii coaliţiei au apre-
ciat această campanie drept 
una lipsită de tentative grave 
de intimidare sau de împiedi-
care a concurenţilor electorali 
de a-şi prezenta platformele

Şi instituţiile media au 
fost monitorizate în proce-
sul de reflectare a scrutinului 
electoral. Despre acestea s-a 
spus că au oferit, în mare par-
te, posibilităţi largi de dialog 
tuturor actorilor electorali. În 
context, s-a menţionat deschi-
derea mai largă a radiodifuzo-
rilor, cu unele excepţii, pentru 
activităţile de educaţie civică 
ale societăţii şi aportul aces-
tora la efortul de informare a 
alegătorilor.

În acelaşi timp, reprezen-
tanţii coaliţiei au prezentat, 
drept aspect pozitiv, asigura-
rea de către autorităţile statu-
lui, a condiţiilor pentru desfă-
şurarea exercitării dreptului la 
vot al cetăţenilor Republicii 
Moldova din regiunea trans-
nistreană, precum şi al celor 
aflaţi peste hotarele ţării. 

Totodată, raportul orga-
nizaţiei neguvernamentale 
scoate în evidenţă eforturile 
Comisiei Electorale Centra-
le şi ale societăţii civile de 

„Scrutinul pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 a fost liber şi parţial corect”
Alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

au fost libere şi parţial corecte. Aceasta este concluzia 
Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte, care 
a prezentat recent, raportul privind desfăşurarea cam-
paniei electorale şi a scrutinului electoral.

desfăşurare a campaniilor de 
informare şi educaţie civică a 
alegătorilor.

Pe de altă parte însă, co-
aliţia consideră că scrutinul 
nu a fost în totalitate corect. 
Astfel, s-a constatat că, în 
cadrul scrutinului pentru ale-
gerile parlamentare din 28 
noiembrie 2010, nu au fost 
respectate în deplină măsură 
standardele internaţionale în 
materie de alegeri.

În această ordine de idei, 
deşi mai puţine în comparaţie 
cu alegerile parlamentare din 
anul 2009, şi de această dată 
au fost atestate cazuri de uti-
lizare a resurselor administra-
tive, de intimidare a alegăto-
rilor, de afişaj şi agitaţie elec-
torală nepermise, de oferire a 
cadourilor electorale.

Reprezentanţii societăţii 
civile susţin că în urma pro-
cesului de monitorizare, în 
activitatea CEC şi a autorită-
ţilor electorale locale au fost 
depistate mai multe lacune. 
La acest capitol, coaliţia s-a 
arătat îngrijorată îndeosebi 
de pregătirea insuficientă 
a membrilor unor birouri 
electorale şi de exercitarea 
necorespunzătoare de către 
CEC a unor atribuţii care ţin 
de aprobarea materialelor de 
educaţie civică elaborate de 
societatea civilă. În raport se 
mai atrage atenţia asupra fap-
tului că, deşi cetăţenii de pes-
te hotare, care au votat pe foi 
albe, au avut posibilitatea de 
a-şi exercita dreptul consti-
tuţional, soarta acestor voturi 

rămîne incertă, iar ca rezultat 
pot apărea diferite interpretări 
asupra capacităţii CEC de a 
asigura exercitarea dreptului 
de vot tuturor cetăţenilor din 
afara ţării. 

În acelaşi context, mem-
brii coaliţiei punctează că în 
ţară, unele categorii de alegă-
tori, precum studenţii, nu şi-
au putut exercita dreptul de a 
alege din cauza procedurii de 
vot neclare în ceea ce priveşte 
votarea conform domiciliului 
şi/sau a vizei de reşedinţă. 

Coaliţia Civică pentru 
Alegeri Libere şi Corecte a 
constatat şi în cadrul acestui 
scrutin electoral un compor-
tament părtinitor din partea 
unor surse mass-media, care 
au promovat intens discursu-
rile virulente şi xenofobe ale 
unor concurenţi electorali.

Potrivit raportului, unele 
partide politice au exercitat 
presiuni asupra societăţii ci-
vile pentru a-i zădărnici posi-
bilitatea de a informa obiectiv 
şi transparent societatea cu 
privire la listele de candidaţi 
ale acestor formaţiuni.

Reprezentanţii organiza-
ţiei au depistat unele lacu-
ne şi la capitolul asigurării 
dreptului la vot cetăţenilor de 
pe malul sting al Nistrului. 
Potrivit acestora, alegătorii 

din regiunea transnistreană 
au avut posibilitatea de a 
vota la oricare dintre secţiile 
deschise pentru ei. Cu toate 
acestea, dreptul de vot nu a 
fost asigurat pe deplin, în-
trucît autorităţile statului şi 
concurenţii electorali nu au 
creat condiţii pentru infor-
marea cetăţenilor din regiune 
cu privire la alegerile din 28 
noiembrie 2010 şi nu au ini-
ţiat nici o activitate specifică 
campaniei electorale (dez-
bateri, întîlniri cu alegătorii, 
afişaj electoral). 

Coaliţia s-a arătat în con-
tinuare îngrijorată de faptul 
că nu au fost depăşite toate 
problemele legate de elabo-
rarea listelor electorale şi 
verificarea acestora de către 
alegători. Astfel, s-a consta-
tat că listele electorale nu au 
fost publicate de către CEC 
pe pagina sa web, deşi acest 

punct este prevăzut în Codul 
electoral.

Un alt aspect al îngrijorării 
societăţii civile ţine de imper-
fecţiunea cadrului legislativ 
privind finanţarea partidelor 

politice, care lasă spaţiu pen-
tru îndoieli în ceea ce priveşte 
comportamentul partidelor în 
acest sens.

Raportul mai scoate în 
evidenţă şi faptul că femeile 
continuă să fie reprezentate 
într-o măsură mică în listele 
electorale, ceea ce contravine 
principiului egalităţii de şan-
se, stipulat în legislaţia Repu-
blicii Moldova. 

În încheiere, Coaliţia Ci-
vică pentru Alegeri Libere şi 
Corecte a reiterat necesitatea 
continuării eforturilor depuse 
de autorităţi, clasa politică, 
mass-media şi societatea civi-
lă în vederea asigurării a unor 
alegeri libere şi corecte, astfel 
încît în următoarele campanii 
electorale, să se ajungă la o 
îmbunătăţire definitivă a pro-
ceselor electorale din Repu-
blica Moldova. 

În procesul de monitori-

zare, membrii coaliţiei s-au 
condus de principiile care 
stau la baza unor alegeri libe-
re şi corecte şi anume: 

- asigurarea unui climat 
de campanie nemarcat de vi-
olenţe;

- lipsa tentativelor de in-
timidare sau împiedicare a 
candidaţilor de a-şi prezenta 
programele politice;

- egalitatea şanselor can-
didaţilor electorali, care im-
pune printre altele o atitudine 
neutră din partea autorităţilor 
de stat în ceea ce priveşte 
campania electorală;

- asigurarea dreptului de a 
vota tuturor cetăţenilor;

- accesul nediscriminato-
riu la mass-media al concu-
renţilor electorali şi reflec-
tarea neutră a alegerilor de 
către mijloacele de informare 
în masă, în special de media 
publică;

- libertatea mass-media;
- libertatea alegătorilor de 

a-şi forma o opinie;
- acurateţea listelor elec-

torale;
- separarea clară între par-

tid şi stat, care nu ar permite, 
printre altele, utilizarea de că-
tre cei aflaţi la guvernare a re-
surselor publice în interese de 
partid în cadrul campaniilor 
electorale, cu excepţia cazuri-
lor prevăzute de lege.

Din Coaliţia Civică pen-
tru Alegeri Libere şi Corecte 
fac parte Asociaţia ,,Promo-
LEX”, Asociaţia Presei Inde-
pendente, Consiliul Naţional 
al Tineretului din Moldova, 
Centrul pentru Jurnalism In-
dependent şi alte ONG-uri, 
care au monitorizat campa-
nia electorală pe toată durata 
acesteia.

Lilia DUMINICA

Patru partide vor forma 
viitorul parlament: 

PCRM, PLDM, PD şi PL 
Potrivit rezultatelor prezentate 

de Comisia Electorală Centrală, în 
urma procesării a 100% din totalul 
proceselor verbale, în Parlament 
vor accede patru partide: Partidul 
Comuniştilor, Partidul Liberal De-
mocrat, Partidul Democrat şi Par-
tidul Liberal. Acestea au acumulat: 
PCRM - 39,29%, PLDM - 29,38%, 
PD - 12,82%, PL - 9,96%. Cele 101 
mandate în viitorul Legislativ vor fi 
distribuite în felul următor: PCRM 
- 42 de mandate, PLDM - 32, PDM 
- 15, iar PL - 12 mandate.

Alianţa Moldova Noastră a acu-
mulat doar 2,0% şi nu trece pragul 
electoral. Dintre candidaţii inde-
pendenţi, cele mai multe voturi le-a 
obţinut Gabriel Stati, 0,5%. În cursa 
pentru alegerile parlamentare din 28 
noiembrie s-au înscris 39 de concu-
renţi electorali: 20 de partide şi 19 
candidaţi independenţi.

La scrutinul din 28 noiembrie au 
participat peste un milion şase sute 
de mii de cetăţeni cu drept de vot din 
ţară şi de peste hotare. 

Vocea moldovenilor de peste 
hotare

Potrivit datelor Comisiei Elec-
torale Centrale, peste hotare au vo-
tat mai mult de 65 200 de cetăţeni 
moldoveni. Moldovenii aflaţi în alte 
state şi-au putut exercita dreptul 
constituţional la cele 75 de secţii, 
deschise în mai multe ţări.

Cei mai mulţi moldoveni s-au 
prezentat la urne în Italia. Acolo, la 
cele 16 secţii deschise de CEC, au 

votat aproape 28 300 de persoane. 
În România, la vot s-au prezentat 
aproape 10 mii de moldoveni. Deşi 
în Rusia se află cei mai mulţi mol-
doveni plecaţi, aceasta se situează 
pe locul trei în top, cu peste patru 
mii de alegători care s-au prezen-
tat la scrutin. Patru secţii de votare 
au fost deschise la Moscova, Sankt 
Petersburg, Soci şi Surgut. În cla-
sament urmează Spania, Statele 
Unite, Grecia şi Franţa. Moldovenii 
stabiliţi peste ocean, în Canada, au 
avut de ales între Montreal şi Toron-
to. Dintre cetăţenii care au votat în 
străinătate, cei mai mulţi au optat în 
favoarea PLDM, aproape 32 de mii. 
PL a obţinut peste 16 mii de voturi, 
PD - aproape şase mii, iar PCRM - 
puţin peste patru mii de voturi.

În 4 secţii de votare din afara 
ţării, la Paris, Padova, Bologna şi 
Verona, 919 cetăţeni au votat pe foi 
albe format A4, cu ştampila birou-
lui electoral pe verso. Asta deoarece 
s-au terminat buletinele de vot. 

Deşi sînt departe de casă, cetăţe-
nii noştri şi-au exercitat dreptul de 
vot. Ei au fost convinşi că de rezul-
tatele alegerilor depinde viitorul lor 
şi al Republicii Moldova. La majo-
ritatea secţiilor din străinătate s-au 
format cozi, iar şefii acestora con-
stată că este pentru prima dată cînd 
moldovenii de peste hotare manifes-
tă atîta interes pentru alegeri.

CEC: 11 941 de voturi 
nevalidate

În urma numărării voturilor 
pentru alegerile parlamentare anti-
cipate din 28 noiembrie 2010, Co-
misia Electorală Centrală a declarat 

drept nevalabile 11 941 de voturi. 
Pentru comparaţie, la alegerile par-
lamentare din 5 aprilie 2009 au fost 
declarate nevalabile 19 433 de bu-
letine de vot, iar la alegerile parla-
mentare din 29 iulie 2009 - 10 240 
de buletine de vot. Totuşi, în ambe-
le scrutine desfăşurate pe parcursul 
anului 2009, Curtea Constituţiona-
lă a validat rezultatele alegerilor şi 
faptul declarării nevalabile a numă-
rului de buletine de vot sus-men-
ţionat nu au influenţat rezultatele 
alegerilor. 

Totodată, Comisia Electorală 
Centrală a reiterat faptul că va exa-
mina toate contestaţiile ce ar indica 
anumite nereguli în desfăşurarea 
scrutinului din 28 noiembrie 2010 
şi nu va da curs nici unei provocări 
lansate.

Deputaţii înscrişi pe listele 
partidelor care vor forma 

Parlamentul
Vă prezentăm mai jos listele 

deputaţilor care vor forma urmă-
torul Parlament, potrivit partidelor 
din care fac parte şi numărului de 
mandate obţinute în urma numărării 
voturilor, în ordinea în care sînt în-
scrişi în aceste liste:

Partidul Comuniştilor: Voronin 
Vladimir, Greceanîi Zinaida, Mun-
tean Iurie, Postoico Maria, Tkaciuk 
Marc, Dodon Igor, Mişin Vadim, Vi-
tiuc Vladimir, Vlah Irina, Petrenco 
Grigore, Balmoş Galina, Zagorodnîi 
Anatolie, Ivanov Violeta, Şova Va-
sile, Sîrbu Sergiu, Domenti Oxana, 
Chistruga Zinaida, Gagauz Miron, 
Panciuc Vasile, Mironic Ala, Ban-

nicov Alexandru, Poleanschi Mihai, 
Stati Sergiu, Todua Zurabi, Gorilă 
Anatolie, Bodnarenco Elena, Sta-
rîş Constantin, Bondari Veaceslav, 
Abramciuc Veronica, Reidman 
Oleg, Muşuc Eduard, Eremciuc 
Vladimir, Garizan Oleg, Babenco 
Oleg, Mîndru Victor, Filipov Ser-
giu, Reşetnicov Artur, Şupac Inna, 
Botnariuc Tatiana, Petcov Alexandr, 
Popa Gheorghe, Anghel Gheorghe.

Partidul Liberal Democrat: Fi-
lat Vladimir, Tănase Alexandru, Go-
dea Mihai, Palihovici Liliana, Lean-
că Iurie, Belostecinic Grigore, Hoti-
neanu Vladimir, Juravschi Nicolae, 
Ţap Iurie, Bolocan Lilia, Ghileţchi 
Valeriu, Şleahtiţchi Mihail, Agache 
Angel, Balan Ion, Deliu Tudor, Ioni-
ţă Veaceslav, Streleţ Valeriu, Furdui 
Simion, Lucinschi Chiril, Mocanu 
Gheorghe, Cobzac Grigore, Cim-
briciuc Alexandru, Butmalai Ion, 
Ciobanu Ghenadie, Olaru Nicolae, 
Ionaş Ivan, Pleşca Nae-Simion, 
Dimitriu Anatolie, Ciobanu Maria, 
Vlah Petru, Vacarciuc Andrei, Ştir-
bate Petru.

 
Partidul Democrat: Lupu Ma-

rian, Plahotniuc Vladimir, Lazăr Va-
leriu, Corman Igor, Diacov Dumitru, 
Răducan Marcel, Candu Andrian, 
Buliga Valentina, Filip Pavel, Bot-
nari Vasile, Stoianoglo Alexandru, 
Apolschii Raisa, Bolboceanu Iurie, 
Guma Valeriu, Ghilaş Anatolie.

Partidul Liberal: Ghimpu Mi-
hai, Şalaru Anatolie, Fusu Corina, 
Hadîrcă Ion, Munteanu Valeriu, Bo-
drug Oleg, Vieru Boris, Lupan Vla-

dimir, Popa Victor, Cojocaru Vadim, 
Guţu Ana, Brega Gheorghe.

Prima şedinţă a viitorului 
Parlament trebuie să aibă loc 

pînă pe 28 decembrie
Potrivit legislaţiei în vigoare, 

prima şedinţă a viitorului Parlament 
urmează să aibă loc pînă la sfîrşitul 
anului 2010, în cel mult 30 de zile de 
la data alegerilor. Aceasta înseamnă 
că pînă pe 28 decembrie, preşedinte-
le în exerciţiu al Republicii Moldova 
va convoca şedinţa de constituire a 
noului Parlament, care va fi prezidată 
de către decanul de vîrstă al noului 
corp legislativ. De această dată, aces-
ta va fi Vladimir Voronin.

Deputaţii urmează să aleagă 
preşedintele Parlamentului, vicepre-
şedinţii, să formeze grupurile parla-
mentare şi comisiile permanente.

De asemenea, Parlamentul legal 
constituit va trebui să formeze o co-
misie specială pentru alegerea nou-
lui şef al statului. Potrivit Constitu-
ţiei, pentru a deveni preşedinte, un 
candidat trebuie să obţină votul a cel 
puţin 61 de deputaţi. Această decizie 
trebuie luată în cel mult două luni de 
la data constituirii Parlamentului şi 
validată de Curtea Constituţională.

După ce consultă fracţiunile par-
lamentare, noul şef al statului desem-
nează un candidat pentru funcţia de 
prim-ministru, iar premierul desem-
nat prezintă Legislativului progra-
mul său de activitate şi lista viitorilor 
membri ai Guvernului. Cabinetul 
intră în exerciţiul funcţiunii după ce 
obţine votul de încredere al Parla-
mentului.

Lilia DUMINICA

Bilanţul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie
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Politicile de îmbunătăţi-
re a climatului investiţional 
din Republica Moldova pri-
vind atractivitatea ei pentru 
investitorii străini, atragerea 
capitalului în dezvoltarea 
economiei, au fost principale-
le subiecte luate în dezbatere 
în cadrul şedinţei ordinare a 
Clubului Asociaţiei Oameni-
lor de Afaceri „Pro-Sper”. 

Studiul prezentat în cadrul 
şedinţei scoate în evidenţă o 
schimbare a unor indicatori 
de structură. Astfel, dacă în 
1999, circa 53 la sută al Pro-
dusului Intern Brut îl forma 

agricultura, comerţul şi in-
dustria prelucrătoare, apoi în 
2009 deja impozitele au con-
tribuit în proporţie de 60% în 
formarea PIB. Lipsa de coor-
donare dintre politicile sta-
tului în domeniul comerţului 
exterior şi creşterii economi-
ce a dus practic la o reducere 
neesenţială a ratei de acoperi-
re a importurilor prin expor-
turi. Pe de altă parte, politicile 
statului în domeniul replicării 
istoriilor de succes din capita-
lă în teritoriu sînt reduse, cir-
ca 90% din investiţiile străine 
directe merg în municipiul 
Chişinău.

Imixtiunea excesivă a sta-
tului în economie, oportunită-
ţile limitate ale pieţei, capaci-
tatea redusă a infrastructurii, 
corupţia, accesul limitat la fi-
nanţare, precum şi instabilita-
tea macroeconomică, acestea 
sînt constrîngerile care deter-
mină străinii sau oamenii de 

Climatul investiţional ar trebui 
îmbunătăţit

afaceri locali să ezite să facă 
investiţii în Moldova. În plus, 
avem un rating sub pragul 
critic, Moody’s B3, care ara-
tă că riscul de ţară este înalt 
şi semnifică pierderea căilor 
de acces la pieţele de capital 
privat.

În Republica Moldova 
funcţionează 3500 de compa-
nii cu fondatori străini. Stocul 
investiţiilor străine se ridică la 
20 miliarde de lei, însă circa 
80 la sută din aceste investiţii 
au fost făcute în domenii care 
nu sînt orientate spre export. 
„Investiţiile străine directe 

intersectează economia 
cu viteza succeselor 
politicilor naţionale din 
domeniu şi o părăsesc 
cu viteza crizelor regi-
onale şi internaţionale”, 
se arată în studiu.

Potrivit „Doing bu-
siness 2010” ţara s-a 
clasat pe locul 94 din 
183 de ţări în termeni 
de performanţă globală. 

El arată că procesul reformei 
regulatorii este incomplet. 
Există obstacole semnificati-
ve de reglementare care pe-
nalizează în special cele mai 
dinamice companii, angajate 
în comerţul transfrontalier. 
Reforma cadrului regulatoriu 
a contribuit mai mult la sec-
toarele locale ale economiei, 
non-exportatoare.

BERD constată o stagna-
re generală a procesului de 
reformă structurală în anii 
2005-2009. Nici o reformă 
structurală nu a fost imple-
mentată în ultimii trei ani. 
OECD constată că climatul 
investiţional în Republica 
Moldova rămîne sub calitatea 
medie a statelor sale directe 
concurenţiale în Europa de 
Sud Est, cu excepţia reformei 
regulatorii. Decalajul de per-
formanţă se datorează insta-
bilităţii politice şi capacităţii 
slabe a instituţiilor publice, 

calităţii politicilor de dispo-
nibilitate. 

„Trebuie să duci pînă la 
capăt reforma regulatorie şi 
să ai un rating de ţară înalt şi 
atunci investitorii vor veni”, a 
declarat Vitalie Iurcu, direc-
torul general al „Moldtele-
com”. El s-a referit în context 
şi la faptul că statul nu garan-
tează creditele contractate de 
agenţii economici şi astfel ar 
trebui să fie găsită o altă mo-
dalitate.

Directorul general al com-
paniei „JLC Grup”, Victor 
Cibotaru, a menţionat că Re-
publica Moldova are nevoie 
de investiţii pentru a crea alte 
tipuri de activităţi, orientate 
spre export, a oferi mărfuri 
„care nu sînt în altă parte”. 
„Balanţa de plăţi nu va fi ni-
ciodată pozitivă, deoarece se 
ţine pe remitenţe, soluţia ar 
fi: orientarea spre export a 
sectorului de producţie. Eco-
nomia s-a ţinut în ultimii ani 
pe exportul forţei de muncă. 
În proporţie de 50% creşterea 
economică a fost stimulată 
din remitenţele care au ajuns 
la miliarde de dolari SUA”, a 
menţionat V. Cibotaru. Toto-
dată, el a spus că Moldova ar 
trebui să mizeze şi pe investi-
ţiile interne, nu numai pe cele 
din exterior. „De ce atunci 
cînd vorbim de investiţii, se 
are în vedere doar investitorul 
străin, dar nu şi cel local?”, a 
declarat V. Cibotaru.

Clubul  AOAM „Pro-
Sper” a fost fondat la începu-
tul lunii noiembrie. La  şedin-
ţă au participat circa 30 de oa-
meni de afaceri cu renume din 
Republica Moldova. Întruni-
rile clubului au loc în fiecare 
zi de joi. În cadrul acestora 
oamenii de afaceri comunică 
între ei şi, periodic, au ocazia 
să aibă în calitate de invitat 
reprezentanţi ai Guvernului, 
experţi locali şi internaţionali 
în domeniul afacerilor.

În ianuarie-octombrie anul curent, salariul 
mediu lunar pe economia naţională a constituit 
2910,4 lei (182 euro) şi s-a majorat faţă de peri-
oada similară a anului trecut cu 7,9 la sută.

Conform datelor Biroului Naţional de Sta-
tistică, pe parcursul celor 10 luni ale acestui 
an, salariul mediu lunar în domeniul financiar 
a constituit 3130 lei, în domeniile transporturi-
lor şi comunicaţiilor - 3872  lei, al construcţiilor 
- 3104,2  lei, în cel al administraţiei publice - 
3138,5  lei, în domeniul industriei - 3349,7  lei.

În perioada ianuarie-octombrie, salariul mediu lunar pe 
economia naţională a constituit 2910,4 lei 

Liberalizarea sistemului de exe-
cutare este una din cele mai com-
plicate reforme înfăptuite pînă în 
prezent în sistemul judiciar, con-
stituind totodată o etapă importantă 
şi deosebit de responsabilă pentru 
justiţia Republicii Moldova.

La doar două luni de la finaliza-
rea reformei executorilor judecăto-
reşti, ţara noastră a devenit membru 
permanent al Uniunii Internaţionale 
a Executorilor Judecătoreşti

 În acest sens, o delegaţie a 
Ministerului Justiţiei împreună cu 
reprezentanţi din cadrul Uniunii 
Naţionale a Executorilor Judecăto-
reşti a participat recent la reuniunea 
Consiliului Permanent  al Uniunii 
Internaţionale a Executorilor Jude-
cătoreşti în cadrul căreia Uniunea 
Naţională a Executorilor Judecă-
toreşti din Republica Moldova a 
fost acceptată oficial în calitate de 
membru permanent.

În mesajul adresat cu această 
ocazie, reprezentanţii Republicii 
Moldova au evidenţiat importanţa 
asigurării unui proces eficient de 

Moldova a devenit membru permanent al Uniunii Internaţionale 
a Executorilor Judecătoreşti 

executare a hotărîrilor judecatoreşti 
pentru realizarea finalităţii actului 
de justiţie. 

,,O justiţie eficace nu se limi-
tează la proceduri judiciare rapi-

de. Dreptul la proceduri rapide şi 
eficace de executare reprezintă un 
aspect indispensabil al dreptului 

persoanei la un proces echitabil, 
garantat de Convenţia Europeană 
pentru Apărarea Drepturilor Omu-
lui şi a Libertăţilor Fundamentale. 
În afară de acest impact individual, 

trebuie să fim conştienţi de efectele 
sistemului de executare a hotărîri-
lor judecătoreşti asupra sistemului 

economic, or legile, instanţele jude-
cătoreşti şi hotărîrile judecătoreşti 
sînt parte a cadrului instituţional ce 
asigură succesul reformelor econo-
mice, fiind, astfel, gajul progresului 
economic”, au declarat reprezenta-
ţii moldoveni.

De asemenea, ei au menţionat 
ca în domeniul justiţiei Republica 
Moldova s-a confruntat în ultimii 
20 de ani cu povara moştenirii re-
gimului comunist, avînd grave de-
ficienţe sistemice în procesul de 
executare a hotărîrilor judecăto-
reşti. Anume în acest context, noul 
Guvern democratic al Republicii 
Moldova a început acum un an 
reforme profunde în sistemul jus-
tiţiei. ,,Liberalizarea profesiei de 
executor judecătoresc şi trecerea la 
sistemul privat de executare consti-
tuie cea mai importantă realizare în 
acest sens, fiind şi cea mai amplă 
reformă instituţională operată de 
Guvern”, au conchis experţii Mi-
nisterului Justiţiei.

Delegaţia din Moldova a ex-
primat asigurări privind susţinerea 

pe care Guvernul va continua să o 
acorde Uniunii Naţionale a Execu-
torilor Judecătoreşti pentru dezvol-
tarea unui sistem eficace de execu-
tare a hotărîrilor judecătoreşti. De 
asemenea, ei au exprimat mulţumiri 
colegilor din Romania, Lituania şi 
Olanda care au asistat Guvernul 
Republicii Moldova în efectuarea 
reformei sistemului de executare a 
hotărîrilor judecătoreşti. 

În cadrul Consiliului Permanent 
al Uniunii Executorilor Judecăto-
reşti, Roman Talmaci, preşedintele 
Uniunii Naţionale a Executorilor 
Judecătoreşti a prezentat principa-
lele axe ale reformelor operate în 
Republica Moldova în sensul libe-
ralizarii profesiei de executor jude-
cătoresc.

Aderarea Uniunii Naţionale a 
Executorilor Judecătoreşti din Re-
publica Moldova la forul profesio-
nal internaţional a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi, Republica 
Moldova devenind astfel cel de-al 
72-lea stat membru.

Eugenia BUREA

În acelaşi timp, remunerarea medie lunară 
a salariaţilor din domeniile agriculturii şi silvi-
culturii a constitiut - 1528,1 lei, al pisciculturii 
-  1503,1  lei, al învăţămîntului -  2351  lei, al 
sănătăţii şi asistenţei sociale -  2816,9  lei.

În luna octombrie 2010, salariul mediu 
lunar pe economie a fost de 2957 lei, sau cu 
10,1la sută mai mult comparativ cu octombrie 
2009. În sfera bugetară, salariul mediu a consti-
tuit 2507,2 lei, iar în sectorul real al economiei 
- 3210,3  lei.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă (ANOFM) şi filiala din Moldova a 
Organizaţiei Necomerciale Catolic Relief Ser-
vice - United States Conference of Catholic 
Bishops (CRS Moldova) au încheiat un acord 
de colaborare privind implementarea unui 
proiect de creare a locurilor de muncă în regi-
unile rurale ale R. Moldova. 

Potrivit serviciului de presă al ANOFM, 
instituţia respectivă în parteneriat cu CRS 
Moldova vor depune eforturi pentru crearea 
locurilor de muncă, sporirea oportunităţilor de 
angajare, instruirea profesională şi alte tipuri 
de asistenţă, menite să ajute locuitorii din spa-
ţiul rural, în primul rînd femeile, să-şi îmbună-
tăţească calitatea vieţii. 

Conform responsabilităţilor, CRS Moldo-
va va identifica întreprinderile din localităţile 
rurale, cu capacitate de a crea locuri noi de 
muncă, interesate în acest proiect şi le va oferi 
asistenţă în procesul de creare a locurilor de 
muncă (elaborarea planurilor de afaceri, ofe-

rirea asistenţei financiare, după caz – asistenţă 
în domeniul îmbunătăţirii managementului 
resurselor umane şi altele). De asemenea, vor 
fi promovate parteneriatele publice private în 
localităţile unde se creează locuri noi de mun-
că prin formarea consiliilor locale de adminis-
trare a proiectului. 

La rîndul său ANOFM, prin structurile 
sale teritoriale, va oferi informaţii cu privire la 
şomerii înregistraţi în localitatea unde, în ca-
drul acestui proiect se creează locurile noi de 
muncă, va participa în calitate de membru în 
consiliile locale de administrare ale proiectu-
lui, va facilita, conform legislaţiei în vigoare, 
accesul beneficiarilor la serviciile de formare 
profesională. 

Totodată, urmează a fi încurajată şi cola-
borarea cu autorităţile locale, structurile de 
afaceri, prestatorii de instruire profesională şi 
alţi agenţi economici, pentru asigurarea dura-
bilităţii proiectelor de generare a locurilor de 
muncă, după finalizarea fazei de iniţiere.

Un nou proiect va contribui la reducerea 
sărăciei în regiunile rurale

NU  SE  VA  REUŞI  MODIFICAREA  CONSTITUŢIEI 
ÎNAINTE  DE  ALEGEREA  PREŞEDINTELUI

Parlamentul nu va reuşi să modifice Constituţia înainte de alegerea preşedintelui, susţine 
prim-vicepreşedintele Partidului Liberal Democrat, Alexandru Tănase. 

Tănase a menţionat că Legislativul va avea timp prea puţin pentru îndeplinirea aspectelor 
procedurale ce ţin de amendarea legii de bază. 

Mai mult, el susţine că Partidul Comuniştilor (PCRM) nu va furniza viitoarei alianţe neco-
muniste voturile necesare pentru modificarea Constituţiei. 

„Care ar fi sensul ca PCRM să voteze pentru proiectul lor de modificare a Constituţiei, care 
reduce numărul necesar de voturi pentru alegerea şefului de stat de la 61 la 52, odată ce în aşa 
mod, comuniştii ne oferă puterea de a guverna fără de ei?”, s-a întrebat A. Tănase. 

Potrivit lui, soluţia este alegerea şefului de stat cu ajutorul PCRM. 
„Altă soluţie decît negocieri nu există. Nu poţi obliga sau constrînge pe cineva să voteze. 

Trebuie să avem, în primul rînd, o claritate în acest sens în alianţă, după care să înaintăm se-
tul de argumente pentru care PCRM ar trebui să ne susţină. Noi am administrat prost refuzul 
PCRM de a alege un preşedinte în 2009. Dacă dizolvam Parlamentul în ianuarie, atunci PCRM 
ar fi fost taxat dur de populaţie”, consideră A. Tănase.

Precizăm că peşedintele se alege cu votul a 61 de deputaţi, iar Constituţia poate fi modifi-
cată prin votul a 68 de parlamentari.
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Pe parcursul ultimilor ani, 
bărbaţii continuă să rămînă 
,,victime ascunse” ale violen-
ţei domestice, în timp ce fe-
meile-victime ale violenţei în 
familie au constituit subiectul 
de bază a mai multor studii 
extinse, acordînduli-se o mare 
atenţie din partea mass-media, 
serviciilor de ajutor social şi 
sistemului justiţiei criminale. 
Cu toate acestea, cercetările 
atestă existenţa bărbaţilor bă-
tuţi, iar mijloacele de informa-
re în masă de asemenea scot în 
evidenţă imaginea bărbatului 
abuzat.  Feministele conside-
ră că egalarea bărbatului cu 
femeia în ceea ce priveşte vi-
olenţa domestică ar păstra sau 
chiar întări privilegiul şi pu-
terea masculină în societate, 
acestea de facto fiind conside-
rate drept cauzele violenţei în 
mediul familial. Bărbaţii anti-
feminişti susţin însă contrariul, 
ei consideră că această poziţie 
întăreşte privilegiul feminin 
exprimat prin prestigiul ma-
ternităţii, invocînd că femeile 
se folosesc în mod fals de fe-
nomenul violenţei domestice 
pentru a obţine custodia şi, 

Femeia-criminal – dimensiuni psihosociale
implicit, pentru a nega sau a 
reduce accesul bărbatului la 
exercitarea rolului paternită-
ţii, frustrîndu-l de experienţa 
parentală.

În  destul de puţine cazuri 
studiile din domeniul crimino-
logiei vizează subiectul com-
portamentului criminal femi-
nin. Acest lucru se datorează, 
în mare parte, înregistrării 
reduse a ratei criminalităţii 
feminine în comparaţie cu cea 
masculină. Pe măsură ce da-
tele privind criminalitatea fe-
minină a crescut, apare nece-
sitatea de a se acorda o atenţie 
mai sporită acestui subiect  şi 
de a se găsi anumite explicaţii 
şi interpretări care să distingă 
şi să apropie, în acelaşi timp, 
criminalitatea feminină de cea 
masculină. 

Cît priveşte evoluţia crimi-
nalităţii feminine constatăm 
că părerile celor antrenaţi în 
domeniul respectiv sînt dife-
rite şi contradictorii. Unii se 
îndoiesc de tendinţa de creşte-
re a acestui fenomen, în timp 
ce alţii, nu numai că acceptă 
acest lucru, dar şi susţin că 
criminalitatea feminină chiar 
este în creştere, subliniind 
faptul că este o creştere mult 
mai mare decît cea a crimina-
lităţii masculine. Majoritatea 
autorilor preocupaţi de stu-
diile în domeniul vizat susţin 
că statisticile oficiale nu fur-
nizează date corespunzătoare 
în ceea ce priveşte rata crimi-
nalităţii feminine. De aceea, 
orice interpretare a acesteia 
trebuie privită cu prudenţă în-
trucît criminalitatea feminină 
este într-un fel sau altul mai 
,,ascunsă” şi prin urmare mai 
puţin raportată. Unii autori su-
gerează faptul că o mare parte 
din comportamentul criminal 

feminin este evaluat diferit 
prin medicalizarea acestuia, 
fiind analizat nu din punct de 
vedere al justiţiei criminale ci 
cel al sănătăţii mintale. Invi-
zibilitatea femeii în crimino-
logie nu se extinde numai la 
comportamentul criminal, ci şi 
la victimizarea ei. Astfel, înce-
pînd cu 1970, în victimologie 
s-a impus înţelegerea crimi-
nalităţii exprimată prin incest 
şi viol care afectează mai ales 
populaţia feminină.

În general, masculinitatea 
este asociată cu putere. Presti-
giul masculinităţii s-ar putea 
reduce odată ce bărbaţii ar ad-
mite că ei nu deţin controlul, 
că nu sînt capabili să-şi rezol-
ve problemele decît apelînd 
la metode formale – justiţie şi 
ajutor social. Imaginea bărba-
tului în mass-media a fost mult 
timp redată ca fiind una sufici-
ent de conservatoare, dar mai 
recent sursele de informare în 
masă au început să abordeze 
subiecte care relevă bărbatul-
victimă, în pofida imaginii 
tradiţionale a acestuia şi a fap-
tului că societatea de cele mai 
multe ori percepe barbatul ca 
fiind agresorul în familie.

Există trei mituri proemi-
nente privind victimele-băr-
baţi în domeniul violenţei do-
mestice:

- între violenţa domesti-
că şi abuzul feminin se pune 
semn de egalitate: toţi bărbaţii 
sînt agresori şi toate victimele 
sînt femei sau, cu alte cuvinte, 
agresorii sînt numai bărbaţi, 
iar victimele sînt numai femei; 
unii autori consideră că supra-
reprezentarea criminalităţii 
masculine face ca atenţia să 
fie îndreptată în mod incorect 
asupra bărbatului, mergînd 
pînă la asimilarea/asocierea 

aproape exclusivă a crimina-
lului  cu bărbatul;

- se fac referiri frecvente 
la blamarea victimei, victima-
bărbat facilitează, precipită 
sau provoacă agresorul-feme-
ie, făcînd-o să acţioneze vio-
lent;

- victime-bărbaţi există nu-
mai în măsura şi cazul în care 
victimele-femei răspund la vi-
olenţa masculină ca reacţie de 
autoapărare, devenind astfel 
agresoare.

În literatură şi cinemato-
grafie, criminalul în serie este 
un personaj frecvent şi de cele 
mai multe ori el este de ori-
gine masculină, iar acest fapt 
accentuează în mentalitatea 
publicului ideea că anume 
bărbatul poate fi criminal în 
serie. Deşi este adevărat că pe 
parcursul istoriei homicidul în 
serie a fost de cele mai multe 
ori persoană de gen masculin, 
nu toţi astfel de criminali sînt 
bărbaţi. Cazurile cu femei uci-
gaşe în serie nu prea sînt in-
cluse în datele oficiale pentru 
simplul fapt că omuciderea în 
care autorul este femeie este 
mai puţin senzaţională, mai 
puţin făcută publică şi consi-
derată că are la bază motivaţii 
mai puţin semnificative decît 
cele ale barbaţilor. În general, 
femeile o fac din raţiuni finan-
ciare şi frecvent ascund crima 
dîndu-i aparenţa unei morţi 
naturale (atac cardiac, suicid, 
accident). Deşi în sens strict 
homicidul-femeie poate fi se-
rial, însă nici mass-media şi 
nici profesioniştii sau legiştii 
nu-l consideră ca atare. 

Într-un studiu, investigînd 
rapoartele de examinare psi-
hiatrică a 125 de femei, dintre 
care 86% adulte, media de vîr-
stă fiind 33 de ani – autoare de 

omucidere şi tentativă de omu-
cidere involuntară, într-o peri-
oadă de zece ani (1982-1992), 
cercetători finlandezi au con-
statat că în 54% dintre cazuri, 
victimele omucidului erau par-
teneri intimi, ucişi în majorita-
tea cazurilor prin înjunghiere 
(65%) în decursul unor certuri 
sau altercaţii, pe fondul unor 
intoxicaţii etilice. Victimele, în 
număr de 136 de bărbaţi şi 25 
de femei sînt mai ales parteneri 
intimi (108 cazuri) şi copii (19 
cazuri). Relaţia cu victima este 
crucială în omuciderea comisă 
de femei, demonstrîndu-se că 
în 54% victimele sînt partene-
rii intimi şi că trebuie să inclu-
dem în relaţie chiar şi separa-
rea, atît timp cît mental relaţia 
încă există.

Concluziile acestui studiu 
răspund obiectivului princi-
pal: obţinerea unei imagini 
mai comprehensive privind 
criminalitatea feminină şi, îm-
plicit, a femeii-criminal.

Astfel:
- femeile nu ucid străini 

sau necunoscuţi (54% intimi; 
24% prieteni şi cunoştinţe);

- femeile preferă înjunghi-
erea;

- motivaţia este combina-
tă, existînd mai multe motive 
simultan;

- omuciderea este preceda-
tă de ceartă şi altercaţii (59% 
în cazul persoanelor intime şi 
47% în cazul prietenilor şi cu-
noştinţelor);

- motivaţia sexuală este 
prioritar legată de gelozie;

- intoxicarea în momentul 
crimei prevalează (dar mai pu-
ţin decît la bărbaţi).

Întrucît nu există în lite-
ratura criminologică stabilită 
o consistenţă terminologică 
privind ex-partenerul intim şi 

partenerul intim prezent sau 
actual, propunem formarea 
unor categorii diferite pentru 
a particulariza tipul de relaţie 
folosind două variabile: timpul 
(relaţia este trecută sau este 
prezentă) şi legalitatea relaţiei 
(cuplu legitim constituit sau 
în uniune consensuală; pentru 
ultimul se foloseşte uzual ter-
menul de concubinaj). În acest 
fel, obţinem patru categorii de 
relaţii: ex-partener intim legal, 
ex-partener intim consensual, 
partener intim actual legal şi 
partener intim actual consen-
sual. Aceste categorii conţin 
informaţia necesară privind 
statutul psihosocial al parte-
nerilor, menţionarea simplistă 
a termenului partener. Prin 
urmare, renunţarea la particu-
larizările aduse de cele patru 
categorii nu facilizează înţe-
legerea şi interpretarea com-
portamentului agresorului şi 
al victimei.

Actualmente în literatura 
de specialitate există tendinţa 
de a vorbi mai puţin despre ca-
uzele violenţei în general sau 
a diferitelor forme de violenţă 
particulară şi mai mult despre 
riscurile care pot face ca situa-
ţiile şi evenimentele de violen-
ţă să se producă. În acest fel, 
analiza riscurilor vizează foca-
lizarea pe ideea de prevenire şi 
control – strategii şi planuri de 
acţiune, şi distinge categorii 
de riscuri urmînd distincţiile 
între abordările violenţei din 
perspectivele disciplinare. 
Astfel, înţelegerea violenţei şi 
naturii sale implică abordări 
din punct de vedere biologic, 
antropologic, sociologic, cul-
tural, politic, implicînd efor-
turi de a le integra, pentru a 
realiza un tablou complex aşa 
cum este viaţa.

În jur de 25 de copii cu dizabilităţi din familii social-vulne-
rabile vor beneficia de serviciile Centrului de Resurse în Edu-
caţie Incluzivă din Măgdăceşti, Criuleni, care a fost deschis la 
1 decembrie. Evenimentul face parte din şirul de activităţi al 
Săptămînii Incluziunii Sociale (29 noiembrie-3 decembrie). 

Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă, din incinta 
liceului din Măgdăceşti, are drept obiectiv susţinerea copiilor 
cu dizabilităţi fizice sau mintale medii şi uşoare, a copiilor so-
cial-vulnerabili, din familii incomplete, orfani sau rămaşi fără 
îngrijire părintească, precum şi a copiilor care se confruntă cu 
probleme privind reuşita şcolară, probleme de comportament, 
neşcolarizaţi sau care au fost reîntorşi în familie din instituţii 
rezidenţiale. 

Parascovia Muntean, manager dezvoltare socială Keysto-
ne Human Services International Moldova, a declarat că sco-
pul acestui centru este de a ajuta, mai întîi de toate, copii care 
frecventează şcoala. „Unii rezistă şi două şi trei lecţii, dar în 
momentul în care copilul îşi pierde interesul sau fizic nu re-
zistă poate merge în centru unde să aibă anumite ocupaţii”, a 
menţionat Parascovia Muntean. 

În activităţile dedicate copiilor va fi antrenată o echipă for-
mată din 7 specialişti, printre care un psiholog, un logoped, dar 
şi diriginţii claselor în care învaţă beneficiarii centrului. Aceas-
tă echipă va colabora şi cu asistentul social din comunitate. 

De rînd cu copiii, de serviciile centrului pot beneficia atît 
părinţii copiilor cît şi profesorii. Aceştia îşi pot îmbogăţi cu-
noştinţele cu literatura de specialitate. 

Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă a fost des-
chis cu sprijinul proiectului „Comunitate Incluzivă – Moldo-
va” , implementat de Keystone Human Services International 
Moldova, cu susţinerea Institutului pentru o Societate Deschi-
să în parteneriat cu Fundaţia Soros, autorităţile publice centra-
le şi locale, şi administraţia liceului din Măgdăceşti.

La Măgdăceşti va fi deschis un 
centru de incluziune socială 

În luna octombrie IPC a 
înregistrat o creştere de 1,5 la 
sută faţă de luna septembrie 
curent. Această creştere este 
preponderent determi-
nată de factorul sezo-
nier asupra produselor 
alimentare a doua lună 
consecutiv, precum şi 
de persistenţa presiu-
nilor inflaţioniste mai 
accentuate din partea 
preţurilor la combusti-
bili şi de componente-
le aferente inflaţiei de 
bază, se arată într-un 
comunicat al Băncii 
Naţionale a Moldovei. 
Rata anuală a inflaţiei 
de bază (pentru ultimele 
12 luni) a înregistrat 4,9 
la sută, majorîndu-se cu 
0,1 puncte procentuale 
faţă luna precedentă şi 
s-a poziţionat în limite-
le obiectivului declarat pentru 
finele acestui an. Discrepanţa 
de 3,1 puncte între nivelul rit-
mului anual de creştere al IPC 
şi al inflaţiei de bază atestă 

influenţa sporită a factorilor 
nemonetari asupra procesului 
inflaţionist. Persistenţa riscu-
rilor derivate din instabilita-

tea financiară internaţională, 
rata ridicată a şomajului pe 
piaţa internaţională a mun-
cii, precum şi constrîngerile 
bugetare la nivelul unor state 

membre ale UE au contribuit 
la menţinerea presiunilor de-
flaţioniste, se precizează în 
comunicatul BNM. 

Totodată, menţionăm că 
volatilitatea sporită de pe pia-
ţa petrolului va influenţa sem-
nificativ evoluţia inflaţiei în 
perioada viitoare, iar preţurile 

Indicele preţuri lor de consum 
pentru ult imele 12 luni a constituit 

în luna octombrie 8 la sută
la produse alimentare pe pia-
ţa internaţională au o tendinţă 
de majorare. Economia Mol-
dovei prezintă semne clare de 
recuperare cu unele tendinţe 
de accelerare a creşterii eco-
nomice ce ar putea contribui 
la intensificarea presiunilor 
inflaţioniste. Potrivit Băncii 
Naţionale a Moldovei, ritmul 
anual al producţiei industriale 
a manifestat o traiectorie as-
cendentă în această perioadă, 
majorîndu-se de la (minus) 
0,2 la sută în luna iulie pînă la 
16,8 la sută în luna octombrie 
2010. În termeni anuali se 
atestă o ameliorare la capito-
lul comerţul intern de bunuri, 
export şi investiţii în capital 
fix, arată datele BNM. Soldul 
creditelor şi depozitelor şi-a 
continuat tendinţa general 
ascendentă iniţiată la înce-
putul anului curent. Ratele 
medii ale dobînzilor la credi-
te şi depozite au înregistrat o 
uşoară diminuare în luna oc-
tombrie comparativ cu luna 
precedentă. 

Natalia UNTilA,
masterand anul i,

Facultatea de drept (USM)
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Avocatul dvs. la domiciliu

?
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Care pot fi motivele personale în baza cărora aş 
putea solicita angajatorului suspendarea contractu-
lui individual de muncă? 

                 Lucia Spînu, 
mun. Chişinău

 la solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Potrivit articolului 78 din 
Codul muncii care se referă 
la  suspendarea contractului 
individual de muncă la iniţi-
ativa uneia dintre părţi,  con-
tractul individual de muncă 
se suspendă din iniţiativa sa-
lariatului în caz de:

a) concediu pentru îngriji-
rea copilului în vîrstă de pînă 
la 6 ani;

b) concediu pentru îngri-
jirea unui membru bolnav al 
familiei cu durata de pînă la 
un an, conform certificatului 
medical;

c) urmare a unui curs de 
formare profesională în afa-
ra unităţii, potrivit art.214  
alin.(3) din Codul muncii 
potrivit căruia în cazul în 
care salariatul vine cu iniţi-
ativa participării la o formă 
de formare profesională cu 
scoatere din activitate, orga-

nizată în afara unităţii, anga-
jatorul trebuie să  examineze 
solicitarea scrisă a salariatu-
lui în comun cu reprezentan-
ţii salariaţilor;

d) ocupare a unei funcţii 
elective în autorităţile publi-
ce, în organele sindicale sau 
în cele patronale;

e) condiţii de muncă ne-
satisfăcătoare din punctul de 
vedere al protecţiei muncii; 
precum şi 

f) din alte motive prevă-
zute de legislaţie.

Conform alin.(2) din ace-
laşi  articol  contractul in-
dividual de muncă poate fi 
suspendat din iniţiativa anga-
jatorului:

a) pe durata anchetei de 
serviciu, efectuate în condiţii-
le Codului muncii;

c) în alte cazuri prevăzute 
de legislaţie.

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:

(decembrie 2010,  nr. 45(352)

&

Conform Regulamentului 
Inspectoratului Principal de 
Stat pentru Supravegherea 
Pieţei, Metrologie şi Protec-
ţie a Consumatorilor, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 757 din 23 iunie 2008  in-
spectoratul are următoarele 
atribuţii generale:

1) participă, în comun 
cu organele centrale de spe-
cialitate ale administraţiei 
publice şi autorităţile admi-
nistraţiei publice locale, cu 
atribuţii în domeniu şi cu 

asociaţiile obşteşti pentru 
protecţia consumatorilor  la 
implementarea  strategiei şi 
politicilor în domeniul pro-
tecţiei consumatorilor;

2) examinează şi înain-
tează propuneri la proiecte de 
acte normative în domeniul 
protecţiei consumatorilor cu 
privire la fabricarea, ambala-
rea, etichetarea, conservarea, 
depozitarea, transportul, im-
portul şi comercializarea pro-
duselor, precum şi cu privire 
la prestarea serviciilor, astfel 
încît acestea să nu pună în 
pericol viaţa, sănătatea sau 
securitatea consumatorilor, 
ori să afecteze drepturile şi 
interesele lor legitime;

3) participă la realiza-
rea programelor interne şi 
internaţionale în domeniul 
protecţiei consumatorilor, 
colaborînd cu organizaţii şi 
instituţii din ţară şi din străi-
nătate, conform competenţe-
lor ce îi revin, potrivit dispo-
ziţiilor legale în vigoare;

4) desfăşoară activităţi de 
informare şi educare a con-
sumatorilor; 

5) colaborează şi sprijină 
metodologic asociaţiile de 
consumatori;

6) informează consuma-
torii asupra produselor şi ser-
viciilor care prezintă riscuri 
pentru sănătatea şi securita-
tea lor sau care le pot afecta 

Atribuţiile  Inspectoratului Principal de Stat pentru 
Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor

interesele economice;
7) prezintă informări 

periodice Ministerului Eco-
nomiei şi Comerţului şi au-
torităţilor publice centrale 
interesate, referitoare la ac-
tivitatea în domeniul protec-
ţiei drepturilor şi intereselor 
consumatorilor;

8) monitorizează respec-
tarea dispoziţiilor legale pri-
vind protecţia consumatori-
lor, referitoare la securitatea 
produselor şi serviciilor, pre-
cum şi la apărarea drepturilor 

legitime ale consumatorilor, 
prin efectuarea controalelor 
pe piaţă la producători, im-
portatori, distribuitori, vîn-
zători, prestatori de servicii, 
avînd acces liber la locurile 
în care se produc, se depozi-
tează ori se comercializează 
produsele sau în care se pre-
stează serviciile, precum şi 
la documentele referitoare la 
acestea;

9) constată neconformi-
tăţi în domeniul său de com-
petenţă la agenţii economici 
şi aplică măsuri conform ac-
telor legislative;

10) sesizează autoritatea 
de licenţiere, determinată 
prin lege, referitor la depis-
tarea cazurilor de comercia-
lizare a produselor falsificate 
(contrafăcute) şi/sau pericu-
loase sau altor încălcări;

11) efectuează suprave-
gherea  metrologică, inclusiv 
controlul de stat la produce-
rea, importul, instalarea, uti-
lizarea, întreţinerea, închiri-
erea, repararea şi verificarea 
metrologică a mijloacelor de 
măsurare, în scopul de a con-
stata dacă acestea corespund 
şi/sau sînt utilizate conform 
prevederilor legii şi ale re-
glementărilor metrologice 
aplicabile; 

12) sesizează organismele 
de certificare în baza consta-
tărilor proprii, sau a informa-

ţiilor primite de la asociaţiile 
obşteşti de protecţie a consu-
matorilor, persoane fizice, ju-
ridice, cu privire la neconfor-
mităţile produselor şi servici-
ilor plasate pe piaţă (însoţite 
de certificate de conformitate)  
pentru întreprinderea măsuri-
lor prevăzute de lege;

13) primeşte şi exami-
nează sau, după caz, trans-
mite spre soluţionare celor 
în drept, conform competen-
ţelor, sesizările asociaţiilor 
obşteşti pentru protecţia con-

sumatorilor, precum şi sesi-
zările persoanelor fizice sau 
juridice cu privire la încăl-
carea drepturilor consuma-
torilor, în condiţiile legii;

14) desfăşoară activităţi 
de pregătire a specialiştilor 
în domeniul protecţiei con-
sumatorilor;

15) acordă consultanţă 
de specialitate în domeniul 
protecţiei consumatorilor 
pentru persoane fizice şi ju-
ridice;

16) îndeplineşte orice 
alte sarcini stabilite prin 
acte legislative, în domeniul 
său de activitate.

Inspectoratul are urmă-
toarele atribuţii specifice:

1) organizarea şi exercita-
rea funcţiilor de supraveghere 
a pieţei, inclusiv prin control, 
în numele statului, la toate 
etapele ciclului vital al pro-
dusului sau al prestării servi-
ciului: proiectare, fabricare, 
păstrare, depozitare, trans-
portare, prelucrare, recondi-
ţionare sau rebutare, import, 
comercializare, folosire prin:

a) efectuarea controlului 
de stat asupra corespunderii 
produselor şi serviciilor ce-
rinţelor prescrise şi/sau de-
clarate;

b) efectuarea controlului 
de stat asupra respectării de 
către agenţii economici a pre-
vederilor actelor legislative şi 
normative în domeniul pro-
tecţiei consumatorilor; 

c) organizarea şi efectu-
area controalelor tematice 
asupra grupelor omogene de 
produse; 

d) organizarea controale-
lor complexe specializate, în 
comun cu alte organe abilita-
te cu funcţii de control şi pro-
tecţie a consumatorilor; 

e) asigurarea evidenţei 
şi controlului executării pre-
scripţiilor eliberate şi deci-
ziilor referitor la sancţiunile 
aplicate; 

f) expedierea către orga-
nele corespunzătoare a proce-

selor-verbale privind contra-
venţiile administrative; 

2) efectuarea controlului 
metrologic legal al respectării 
de către persoanele juridice 
şi/sau fizice a prevederilor 
actelor legislative şi norma-
tive în domeniul metrologiei 
legale referitor la:

a) utilizarea adecvată a 
unităţilor de măsură şi simbo-
lurilor acestora; 

b) obligaţiile utilizatori-
lor mijloacelor de măsurare 
legale; 

c) obligaţiile producăto-
rilor şi importatorilor mijloa-
celor de măsurare înainte de 
plasarea lor pe piaţă; 

d) condiţiile de desfăşura-
re a activităţilor metrologice 
efectuate de către persoanele 
juridice şi fizice desemnate 
sau înregistrate conform ce-
rinţelor prescrise; 

e) parametrii mijloacelor 
de măsurare legale conform 
modelului aprobat; 

f) obligaţiile producători-
lor (ambalatorilor) şi impor-
tatorilor de produse pream-
balate; 

g) asigurarea metrologică 
a proceselor şi serviciilor; 

h) cerinţele metrologice 
expuse în reglementările teh-
nice şi reglementările de me-
trologie legală; 

3) eliberarea avizului me-
trologic necesar pentru obţi-
nerea licenţei pentru diverse 
genuri de activitate;

4) asigurarea evidenţei 
actelor de control şi păstrării 
lor în decurs de 5 ani de la în-
cheierea controalelor;      

6) transmiterea către or-
ganismele de certificare co-
respunzătoare a fişelor de 
neconformitate privind de-
pistarea produselor şi servi-
ciilor certificate neconforme 
cu cerinţele prescrise şi/sau 
declarate; 

7) generalizarea rezul-
tatelor supravegherii pieţei, 
efectuarea analizei cauzelor 
nerespectării prevederilor ac-
telor legislative şi normative 
din domeniu; 

8) informarea Ministeru-
lui Economiei şi Comerţului 
şi autorităţilor administraţiei 
publice referitor la rezultatele 
supravegherii pieţei;

9) protecţia drepturilor şi 
intereselor legale ale consu-
matorilor prin mijloacele pre-
văzute de legislaţie;

10) examinarea reclama-
ţiilor consumatorilor în vede-
rea protejării drepturilor lor 
legitime, inclusiv prin: 

a) efectuarea controalelor 
de stat asupra corespunde-
rii produselor şi serviciilor 
cerinţelor prescrise şi/sau 
declarate, precum şi asupra 
veridicităţii informaţiilor (se-
sizărilor) prezentate; 

b) examinarea (după caz) 
a  petiţiilor, în comun cu or-
ganele abilitate cu funcţii de 
control şi protecţie a consu-
matorilor, precum şi cu asoci-
aţiile obşteşti pentru protecţia 
consumatorilor; 

11) asigurarea informării 
consumatorilor prin: 

a) elaborarea, editarea şi 
distribuirea materialelor in-
formative şi educative pentru 
consumatori; 

b) pregătirea şi prezen-
tarea informaţiilor pentru  
mass-media în domeniul pro-
tecţiei consumatorilor; 

c) acordarea consultaţiilor 
consumatorilor, inclusiv tele-
fonice, privind drepturile lor 
legitime. 

Tinerii pot contribui la îmbunătăţirea aspectului locali-
tăţilor lor prin implementarea propriilor idei, din moment 
ce cunosc problemele comunităţilor. Ei sînt interesaţi de 
schimbările din localitate pentru că vor să muncească şi să 
locuiască în ţară, dar nu în afara ei. Constatarea aparţine 
participanţilor la dezbaterile publice „Serviciul de ilumi-
nat public Pro şi Contra”, care s-au desfăşurat la Pîrliţa, 
Făleşti. 

În dezbateri au fost antrenate două echipe, care şi-au 

Tinerii sînt interesaţi de schimbările din localitate pentru 
că vor să muncească acasă 

prezentat mesajele privind poziţia faţă de necesitatea ilumi-
natului public pe străzi. Tinerii au concluzionat că anume ei 
pot contribui la dezvoltarea comunităţii în care locuiesc. 

Organizatorii evenimentului afirmă că prin implicarea 
tinerilor în procesul de dezbateri se urmăreşte, de fapt, im-
plicarea acestora în actul decizional şi în acţiunile la nivel 
de comunitate. Aceste dezbateri cultivă la tineri un compor-
tament civilizat, o gîndire liberă, le permite identificarea unor 
soluţii pentru problemele comunităţii. 

Dezbaterile publice „Serviciul de iluminat public Pro 
şi Contra” au fost organizate de către Asociaţia obştească 
„Caroma Nord”. Activitatea s-a desfăşurat în cadrul proiec-
tului „Consolidarea încrederii prin democraţie participativă 
şi implicarea tinerilor în actul decizional”. Proiectul este re-
alizat de „Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Infor-
maţie şi Instruire din Republica Moldova”, prin intermediul 
Fundaţiei Est-Europene, din resursele financiare acordate de 
Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţi-
onală (Sida), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei 
şi Fondul Naţional pentru Democraţie (NED). 
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Curtea de Apel Economică solicită prezentarea cet-lor: Iachimenco 
Ruslan şi Balan Lilian, dom. în satul Tanatari, Căuşeni în calitate de 
intervenienţi accesorii, pentru data de 15 decembrie 2010, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 106) unde vor fi 
examinate cererile de apel depuse de SAR „Donaris Group” SA, CIA 
„Asito” SA şi SRL „Moldova Astrovaz” – intervenienţi accesorii, îm-
potriva Hotărîrii JEC din 03.10.2007.

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

Judecător  Eugeniu Clim
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL „DN-Exclu-
siv”, pentru data de 20 decembrie 2010, ora 9.45, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de SRL ,,Andiana Star” privind încasarea sumei de 12 
903 lei 73 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL „Aniconix-
Grup”, pentru data de 27 decembrie 2010, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de SRL ,,Chişinău-gaz” privind încasarea sumei 
de 8854 lei 97 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea obli-
gatorie a reprezentantului SRL „Pavirina-Prest Com”, Chişinău, pentru 
data de 24 decembrie 2010, ora 9.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examinarea cauzei civile 
intentată de ÎCS „Zheng Shi International Group” SRL privind încasa-
rea a 72 127 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea obli-
gatorie a reprezentantului SA „Incubator”, satul Paustova, Ocniţa, pen-
tru data de 24 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examinarea cauzei 
civile intentată de SA „Sibila” privind încasarea a 8338,55 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea cet. 
Chisliţîn Anatol, pentru data de 15 februarie 2011, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Cojocaru Boris.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Kushnir 
Konstantin, domiciliat: Chişinău, str. Ismail nr. 86, apt. 74, pentru data 
de 7 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 66) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Kushnir Lucia 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Calan-
cea Vasile, pentru data de 22 decembrie 2010, ora 9.40, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Calancea Oxana privind desfacerea căsătoriei, decăderea 
din drepturile părinteşti şi stabilirea domiciliului copilului minor.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Atana-
sov Ada, pentru data de 22 decembrie 2010, ora 16.00, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de copîrît în cauza civilă 
Chicu Petru către SRL „Dacomlin”.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea reprezentan-
tului SRL „Dacomlin”, pentru data de 22 decembrie 2010, ora 16.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît în 
cauza civilă Chicu Petru către SRL „Dacomlin”.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Ivanova 
Vera, pentru data de 22 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate de pîrît în cauza civilă intenta-
tă de reclamantul Marcu E. privind declararea nulităţii contractului de 
împrumut.

Judecător   A. Andronic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Beţu 
Marian, pentru data de 23 decembrie 2010, ora 9.30, la şedinţa de ju-
decată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de Tomaş Igor privind încasarea datoriei.

Judecător   Constantin Urîtu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Rojic 
Natalia, pentru data de 18 ianuarie 2011, ora 15.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de Macari Eduard, Ghidenco Mihai către Compania de 
asigurări „ARTAS”, Rojic Natalia privind încasarea restului despăgu-
birii de asigurare şi a prejudiciului moral.

Judecător   Daria Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet.        
Grigorev Ion Ion cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, str. Nufe-
rilor nr. 24„b”, pentru data de 31 ianuarie 2011, ora 15.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile intentată de Botnari Denis către „ARTAS” SRL privind 
încasarea despăgubirilor de asigurare şi a penalităţilor.

Judecător   V. Braşoveanu

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet.   

Colupaico Serghei, domiciliat: Chişinău, str. Suceviţa nr. 20, apt. 11, 
pentru data de 13 decembrie 2010, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Ciotu Valentina privind desfacerea căsătoriei. 

Judecător  Oleg Sternioală
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-lor: 
Iliescu Veaceslav, Iliescu Angela, domiciliaţi: Chişinău, str. E. Coca nr. 
3, apt. 81, pentru data de 14 decembrie 2010, ora 10.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă intentată de Musienco Dumitru privind încasarea sumei. 

Judecător  Oleg Sternioală
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-lor: 
Iliescu Veaceslav, Iliescu Angela, domiciliaţi: Chişinău, str. E. Coca nr. 
3, apt. 81, pentru data de 14 decembrie 2010, ora 10.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă intentată de Musienco Anatolie privind încasarea sumei. 

Judecător  Oleg Sternioală
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Zandelov Anatolie, pentru data de 
21 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 
2, bir. 505) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-4457/2010 intentată 
de Zandelova Angela privind decăderea din drepturile părinteşti. 

Judecător  Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu prevederile 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Romanciuc Svetlana, cu ul-
timul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, satul Sîngera, str. 31 August 
1989 nr. 62, pentru data de 18 ianuarie 2011, ora 14.30, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SA „Trafic-Bujor” privind încasarea prejudiciului material.

Judecător  Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu prevederile 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Scorpan Marcel Leonid, cu 
domiciliul cunoscut: Chişinău, str. N. Dimo nr. 13/2, apt. 60, pentru 
data de 19 ianuarie 2011, ora 13.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 
3, bir. 24) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Gamarţ Victor 
privind încasarea sumei.

Judecător  Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Evstifeev 
Iurii, pentru data de 13 decembrie 2010, ora 16.00, la şedinţa de judeca-
tă (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Bondarenco Irina privind încasarea pensiei de întreţinere.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Balan 
Andrei, pentru data de 4 februarie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎCS 
„Easy Credit” SRL privind încasarea sumei.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Stăvilă 
Grigore, pentru data de 8 februarie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judeca-
tă (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea sumei.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Mocan 
Anatolie, pentru data de 21 februarie 2011, ora 13.30, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţi-
unea cet. Scalabrini Silvia privind încasarea sumei.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Ţurcan 
Boris, pentru data de 14 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Ţurcan Anastasia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Gh. Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet.   
Mărgineanu Vladimir, pentru data de 20 decembrie 2010, ora 13.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît în 
cauza civilă privind decăderea din dreptul la spaţiul locativ: Chişi-
nău, str. A. Doga nr. 35, apt. 28.

Judecător  E. Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Angheliu 
Valeriu, a.n. 24.03.1973, pentru data de 21 decembrie 2010, ora 8.50, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Angheliu Ludmila privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC 
al RM, solicită prezentarea cet. Bajureanu (Rîşneanu) Olga Alexandru, 
a.n. 12.07.1985, pentru data de 20 decembrie 2010, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea Institutului Naţional al Justiţiei privind încasarea sumei.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC 
al RM, solicită prezentarea cet. Fiut Galina Nicolae, a.n. 1962, pentru 
data de 20 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎMGFL-23 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC 
al RM, solicită prezentarea cet. Ceban Feodor, pentru data de 1 februa-
rie 2011, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Pavlovschii Vladimir privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC 
al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI „Auto-Ghenov”, pentru 
data de 24 decembrie 2010, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Osoian 
Lilian privind încasarea sumei.

Judecător  Nina Arabadji

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

al RM, solicită prezentarea cet. Roşca Valeriu Simion, pentru data de 4 
februarie 2011, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Macari Eduard privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet.               
Zavorotnîi Mihail, pentru data de 1 februarie 2011, ora 13.00, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea „Asito” CIA către Speranţa K. privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu prevederi-
le art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Vizitiu Boris, domiciliat: 
Chişinău, str. Sf. Andrei nr. 53, apt. 4, pentru data de 7 februarie 2011, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu prevederi-
le art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Chirilova Nadejda 
Gheorghii, a.n. 06.12.1959, Chirilov Ghenadie Igor, a.n. 19.07.1983, 
Bulmaga Iulia, a.n. 18.03.1980, pentru data de 24 decembrie 2010, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 317) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de APLP 54/219 privind înca-
sarea datoriei.

Judecător  Ludmila Cernei
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Iurcu 
Tatiana, domiciliată: mun. Chişinău, satul Cruzeşti, str. Răzăştilor, pen-
tru data de 17 decembrie 2010, ora 8.45, la şedinţa de judecată (str. M. 
Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de cet. Iurcu Oleg privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Ina Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Laman 
Taisia, domiciliată: Chişinău, str. Milescu Spătaru nr. 21/4, apt. 7, pen-
tru data de 21 decembrie 2010, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. M. 
Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de CCL-189 privind încasarea datoriei.

Judecător  Ina Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu prevederile 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Trifan Vasile, pentru data 
de 23 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sado-
veanu nr. 24/1, bir. 318) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Trifan Valentina privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  Ala Malîi 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu prevede-
rile art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Akbaş Dileara, a.n. 
17.06.1969, dom.: mun. Chişinău, satul Budeşti, str. Izvorul Vieţii 
nr.15/1, pentru data de 24 decembrie 2010, ora 9.30, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Boiangiu Constantin privind recunoaşterea nulă a 
contractului.

Judecător    I. Mînăscurtă 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu prevederile 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mocreac Veaceslav, pentru 
data de 21 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. 
Zelinski nr. 13, bir. 17) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Marchin Dmitrii privind încasarea datoriei.

Judecător    Maria Ţurcan
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Slabu Snejana, pentru 
data de 13 decembrie 2010, ora 9.45, la şedinţa de judecată (Soroca, str. 
Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate de pîrît în cauza civilă privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Negru 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Cononenco Serghei 
Victor, domiciliat: satul Bulboaca, Anenii Noi, pentru data de 16 decem-
brie 2010, ora 10.30, la şedinţa de judecată (Soroca, str. Independenţei 
nr. 62, bir. 17) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Cojocari 
Alisa privind stabilirea paternităţii şi încasarea pensiei de întreţinire.

Judecător  Gh. Liulca 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Burac Angela, pentru 
data de 20 decembrie 2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Soroca, 
str. Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate de pîrît în cauza civilă pri-
vind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Negru 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet-lor: Bujor Ludmila şi 
Bujor Ghenadie, pentru data de 22 decembrie 2010, ora 15.00, la şe-
dinţa de judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate 
de pîrîţi în cauza civilă privind încasarea datoriei în contul BC „Banca 
Socială” SA.

Judecător  Alexandru Negru 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Guşan Ghenadii, pentru 
data de 27 decembrie 2010, ora 9.15, la şedinţa de judecată (Soroca, str. 
Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate de pîrît în cauza civilă privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Negru 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Mînăscurtă Vera, pen-
tru data de 27 decembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Soroca, 
str. Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate de pîrît în cauza civilă pri-
vind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Negru 

Citaţii în judecată



Dreptul8 VINerI, 3 DecembrIe 2010

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Adriana Eşanu, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de drept USM; Aurel 
Rotaru, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de drept USM; Angela Revenco, ju-
decător CA Bălţi; Silvia Gîrbu, judecător Bu-
iucani; Stela Procopciuc, judecător CA Băl-
ţi; Natalia Bondarenco, judecător CA Cahul; 
Sergiu Pleşca, judecător Ştefan-Vodă; Iurie 
Sciastlivîi, preşedintele judecătoriei Ialoveni; 
Deomod Gherman, judecător Soroca; Andrei 
Mironov, judecător Taraclia; Valeriu Diaconu, 
procuror, şef al aparatului Procurorului General.

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

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

    La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept

Agenţia de turism ,,Vector-Tur”  vă propune 
să petreceţi 3 zile de 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 medi-

cală.
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 dejun, 

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

soane.
Recomandăm pentru studenţi şi elevi.

ROMÂNIA
Crăciunul în vila „Ecotur” de 4 stele, din Ceahlău
Perioada 24.12.2010-27.12.2010 şi 06.01.2011-09.01.2011
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 solicitanţi-
lor. 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 4 stele - 260 de euro/per-

soană;
- cazare în camera DBL de 3 stele - 240 de euro/per-

soană.
Pachetul include: cazarea, micul dejun, 2 cine, cina fes-

tivă de Revelion, program de colinde şi urări susţinut de 
grupurile de copii din zonă.

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

Două pahare de suc de 
roşii pe zi întăresc oasele 
şi ţin osteoporoza la dis-
tanţă, informează oame-
nii de ştiinţă canadieni. 
De ce suc de roşii şi nu lap-
te, băutura pe care o ştim cu 
toţii ca fiind mina de calciu? 
Ei bine, experţii susţin că 
elementul-cheie care face 
din tomate un adevarat ali-
ment-minune în combaterea 
afecţiunilor osoase este lico-
penul. Acesta este un antio-
xidant despre care se spune 
că previne cancerul de pros-
tată şi bolile cardiovasculare. 
Se estimează că peste 200 
de milioane de oameni din 
întreaga lume sînt afectaţi de 

osteoporoză, conform statis-
ticilor Organizaţiei Mondi-
ale a Sănătăţii, iar la fiecare 

22 de secunde, o persoană 
suferă o fractură a coloa-

nei vertebrale. O fractură la 
şold cauzată de osteoporoză 
poate fi fatală în 20% din-
tre cazurile de spitalizare. 
Oamenii de ştiinţă de la 
Universitatea din Toronto, 
Canada, au inclus în studiul 
lor 60 de femei aflate în pe-
rioada post menopauză (cu 
vîrstele între 50-60 de ani), 
cărora le-au cerut să elimi-
ne complet roşile din me-
niul zilnic, timp de o lună. 
La sfîrşitul perioadei în care 
le-au ţinut sub observare, 
cercetătorii au constatat 
că femeile aveau un nivel 
crescut de N-telopeptide în 

sînge, o substanţă chimică 
ce se eliberează atunci cînd 

intervin fracturile osoase. 
Apoi, timp de 4 luni, femeilor 
li s-a administrat zilnic o doză 
de suc de roşii conţinînd 15 
mg de licopen şi, suplimentar, 
capsule cu 35 mg de licopen. 
După această perioadă s-a 
observat o scădere a nivelului 
de N-telopeptide din sînge. 
De menţionat ca sucul stan-
dard din supermarketuri este 
la fel de eficient precum cel 
îmbogăţit cu licopen, după 
cum atenţionează oamenii de 
ştiinţă. Aşadar, două pahare 
de suc de roşii administrate 
zilnic sînt suficiente pentru 
ca cele 15 mg de licopen să 
contribuie la sănătatea oase-
lor noastre

Adolescenţii care scriu multe SMS-uri 
au înclinaţii spre sex şi droguri

Adolescenţii care scriu cel puţin 120 de sms-uri pe zi dez-
voltă înclinaţii spre sex, alcool şi droguri, mai mult decît ti-
nerii care nu sînt mari fani ai mesajelor scrise, informează un 
studiu provocator realizat de cercetătorii americani. 

Autorii studiului au atras atenţia asupra faptului că nu vor 
să sugereze o legătură clară, de tip cauză-efect, între trimite-

rea unui număr mare 
de SMS-uri şi vîrsta 
de începere a vieţii 
sexuale, problemele 
cu alcoolul şi drogu-
rile, precizînd doar 
că au văzut o legă-
tură între cele două 
observaţii.

Astfel, studiul 
atrage atenţia că 
numărul mare de 
mesaje scrise tri-

mise poate arăta că părinţii acelui adolescent nu sînt destul 
de implicaţi în viaţa sa, sau chiar sînt absenţi. „Dacă părinţii 
monitorizează timpul petrecut de copiii lor trimiţînd SMS-uri 
sau folosind reţelele sociale, cu siguranţă se vor ocupa şi de 
celelalte aspecte din viaţa lor”, explică dr. Scott Frank, coor-
donatorul studiului, profesor de epidemiologie şi biostatistică 
la Case Western Reserve University School of Medicine.

Cercetarea a fost realizată în 20 de licee din zona oraşului 
Cleveland şi are la bază completarea unor chestionare confi-
denţiale de către 4200 de elevi.
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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!

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

Sucul de roşii întăreşte oasele


