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Contractul de ucenicie şi 
contractul de formare 
profesională continuă 

 (Al. Dumas tatăl)

Dragi cititori, stimaţi colegi, jurişti, studenţi, 
şi de această dată, magia sărbătorilor de iarnă 
ne inundă sufletele de fericire cu fermecătoru-i 
dalb strălucitor, care ţine să ne amintească că 
în preajmă se află un nou început – un început 
pe care ni-l dorim mai curat, mai bun, mai plin 
de sens şi mai bogat...

Au mai rămas doar cîteva clipe din anul 
2010, care se va perinda undeva în timp cu toate bunele şi mai puţin 
bunele pe care le-am trăit, cedînd locul unui Nou An în care ne pu-
nem speranţe, aşteptări şi împliniri dintre cele mai îndrăzneţe, căci 
nu în zadar se spune că Anul Nou şi Crăciunul sînt sărbătorile opti-
mismului.

Această feerie ne îndeamnă parcă să uităm de griji şi supărări, păs-
trînd în memoria noastră afectivă doar amintirile frumoase – zăpezi-
le bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat, clinchetele de clopoţei, 
Pluguşorul, Sorcova, mirosul proaspăt de brad, aroma îmbietoare de 
copturi şi sarmale  rumenite... Toate acestea vin să creeze acea atmo-
sferă de basm în care dorim să ne regăsim cu toţii măcar acum, de 
sărbători. Ele ne oferă fericita ocazie  de a ne aduna grămăjoară la 
focul sacru din vatră, de a fi mai uniţi, mai încrezători într-un mîine 
prosper, astfel încît să putem scrie pe filele imaculate încă, ale lui 
2011, doar lucruri frumoase, gînduri luminoase şi nobile însoţite de 
indulgenţă, bunătate şi căldură sufletească.

Acum, cînd sărbătorile bat deja la uşile inimilor noastre,  aducîn-
du-ne în dar datini străbune, colinde dulci cu flori de măr, bucurii 
cît mai multe şi credinţă în mai bine,  vă îndemn să deschidem larg 
porţile sufletului şi să le primim cu drag.

Fie ca spiritul lor să pătrundă în sufletul fiecăruia dintre dumnea-
voastră şi să vă insufle şi mai mult dorinţa de a trăi în armonie, linişte, 
dragoste, fericire, deplină revelaţie sufletească, precum şi încrederea 
într-o viaţă mai bună.  

La Mulţi Ani!
Gheorghe AVORNIC,

doctor habilitat în drept,  
profesor universitar, 

decan al Facultăţii de Drept a USM, 
preşedinte al Consiliului de administraţie al UJM

Armata Naţională ─ 
un an finalizat 
cu brio

 (Al. Dumas tatăl)Speranţa e cel mai bun medic pe care îl cunosc.
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Important:  
Stimaюi cititori, vг anunюгm cг urmгtorul  numгr al ziarului 

DREPTUL  va apгrea la 14 ianuarie 2011.

Sărbători fericite!
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Flashu
Actual

1. Sîntem în preajma sfîrşi-
tului de an, care este, de fieca-
re dată, un moment de bilanţ, 
cînd se evaluează rezultatele 
obţinute şi se stabilesc obiec-
tivele de viitor. Anul care toc-
mai se încheie a fost unul plin 
de evenimente juridice, care au 
prezentat un interes deosebit 
pentru întreaga societate şi au 
avut repercusiuni importante 
asupra puterii judecătoreşti. 

Criza resurselor umane, 
subfinanţarea şi legislaţia incoerentă sînt unele din proble-
mele cu care se confruntă în permanenţă sistemul judiciar. 
Totuşi, inconvenienţele majore au fost de altă natură şi s-au 
referit, în special, la încercările de subminare şi denigrare 
a autorităţii judecătoreşti. Astfel, au fost nejustificat mini-
malizate progresele înregistrate şi au rămas nesesizate re-
zultatele pozitive ale eforturilor depuse în vederea realizării 
dezideratelor de implementare a standardelor europene în 
domeniul judiciar. Mai mult, interpretarea defectuoasă a 
prerogativelor stabilite de Constituţie a relevat vulnerabili-
tatea sistemului judecătoresc.  

2. În aceste condiţii, principalele priorităţi pentru anul 
viitor sînt asigurarea, nu numai la nivel instituţional, a in-
dependenţei justiţiei şi creşterea gradului de încredere în 
instanţele de judecată, ceea ce impune îmbunătăţirea calită-
ţii actului justiţial, prin uniformizarea şi unificarea practicii 

judiciare naţionale, aplicarea directă a jurisprudenţei Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, eliminarea contradictoria-
lităţii dintre soluţiile propuse în aceeaşi cauză de instanţe 
cu grade de jurisdicţie diferite, reducerea duratei examinării 
cauzelor etc. 

De asemenea, nu poate fi neglijat nici factorul uman, căci 
justiţia este înfăptuită de judecători, care, pentru a restabili 
prestigiul profesiei, trebuie să dea dovadă de corectitudine, 
profesionalism ireproşabil şi respect pentru justiţiabili.

În acelaşi timp, atingerea obiectivelor propuse devine 
iluzorie şi ar putea cauza colapsul justiţiei în situaţia în care 
nu vor fi asigurate resursele materiale şi umane minimale 
pentru buna funcţionare a instanţelor judecătoreşti. 

Considerăm că abordarea primordială a problemelor 
în domeniul judiciar ar constitui un prim pas în depăşirea 
acestora. Totodată, identificarea unor mecanisme, care să 
accelereze procesul de îmbunătăţire a funcţionării justiţiei 
şi care să elimine dificultăţile de sistem, este posibilă numai 
prin eforturile conjugate şi cooperarea eficientă între toate 
instituţiile statului şi, în special, cele de drept. 

Avînd în vedere apropierea sărbătorilor de iarnă, adre-
sez tuturor cititorilor sincere felicitări şi urări de sănătate, 
fericire şi prosperitate. Fie ca valorile veritabile să nu-şi 
piardă însemnătatea, iar noul an să vă aducă pace, armonie, 
numai bucurii şi împlinirea tuturor aspiraţiilor.

 La Mulţi Ani! 
Ion MURUIANU,

Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie

Sfîrşitul de an oferă prilejul de a face bilanţurile  anu-
lui care va rămîne în istorie pentru a ne bucura de roadele 
eforturilor depuse, dar mai cu seamă ne oferă oportunita-
tea de a reflecta asupra a ceea ce a rămas încă nerealizat 
pentru a aşeza pe viitor lucrurile pe paliere mai bune că 
să obţinem rezultate şi mai bune. 

Oră de bilanţ la cumpănă de ani
În acest context, redacţia publicaţiei DREPTUL a adre-

sat unor personalităţi marcante  ale justiţiei naţionale tra-
diţionalele 2 întrebări:

1. Cum a fost anul juridic 2010?
2. Ce aşteptaţi de la 2011?

Stimaţi Colegi,
1. Nu a rămas mult timp, pînă cînd vom vorbi despre 

anul 2010 la trecut. A fost bun pentru unii, cu mai puţine 
realizări pentru alţii, pentru toţi însă a fost un an în care spe-
ranţele şi aşteptările au început să capete contur. 

Mă refer în primul rînd la faptul că anul care se va în-
cheia peste puţin timp a fost unul benefic pentru organele 
Procuraturii. El ne-a adus o serie de împliniri, fiind marcat 
de impulsionarea activităţii în sensul apărării drepturilor 
omului şi implicit, de contracarare a fenomenelor care fra-
gilizează societatea. 

Încă din primele luni ale anului am consfinţit atingerea 
unor obiective strategice în activitatea instituţiei, prin crearea organelor de autoadmi-
nistrare ale procurorilor, şi prin urmare, anul juridic 2010  a devenit unul de cotitură 
în materia resurselor umane. Pentru prima dată competenţa privind numirea, elibera-
rea, promovarea, încurajarea procurorilor a fost atribuită în exclusivitate Consiliului 
Superior al Procurorilor.  

Anul 2010 a confirmat caracterul hotărît şi de durată al consolidării independen-
ţei reale atît a Procuraturii, cît şi a fiecărui procuror în parte.

Am urmărit, în acest an, punerea în aplicare a măsurilor privind reforma siste-
mului  Procuraturii, constituirea Colegiilor disciplinar şi de calificare, dezvoltarea 
unei relaţii strînse de cooperare cu organele ce aparţin celorlalte puteri ale statului, 
stabilirea unei relaţii de parteneriat cu mass-media şi societatea civilă.

O evoluţie pozitivă am obţinut în luna mai 2010, cînd Parlamentul Republicii 
Moldova a aprobat noua structură a Procuraturii Generale. Printre noutăţile stabilite 
cu acest prilej, se evidenţiază crearea în premieră a două subdiviziuni specializate: 
Secţia combatere tortură şi Secţia tehnologii informaţionale şi investigaţii ale in-
fracţiunilor în domeniul informaticii. La fel, au fost create Procuraturile de nivelul 
Curţilor de Apel în Bălţi, Bender, Cahul, Chişinău şi Comrat.

Privind doar cîteva dintre cele mai importante realizări ale acestui an, putem 
afirma că, toate sînt rodul muncii întregului Corp de procurori. Nu ne-a fost uşor pînă 
acum, dar sîntem datori să continuăm aceste tendinţe pozitive şi vom face tot posi-
bilul pentru păstrarea cursului alert al reformelor în evoluţia Procuraturii, demarate 
în anul ce se perindă. 

2. Drept prioritate absolută pentru anul 2011 ne propunem să promovăm un pa-
chet de modificări în legislaţia ce vizează activitatea Procuraturii – lucru absolut 
necesar pentru a fundamenta clar locul, rolul şi statutul Procuraturii în sistemul de 
justiţie, şi pentru o continuitate eficientă în reformarea instituţională. De asemenea, 
vom contribui esenţial la dezrădăcinarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului 
în Republica Moldova. 

Ne aflăm în ajunul unor frumoase sărbători a creştinătăţii, care au semnificaţii din-
tre cele mai profunde. Continuînd vechile tradiţii, respirăm şi trăim cu aceeaşi intensi-
tate ca la începuturi atmosfera de bucurie şi de pace a luminoaselor sărbători de iarnă. 

Şi pentru că anul 2010 se va încheia peste puţin timp, mă adresez către toţi citi-
torii ziarului „Dreptul” şi le doresc ca frumuseţea iernii cu albul fulgilor presăraţi 
peste gîndurile voastre, cu dulcele ecou al colindelor, cu imaginea în suflet a celor 
dragi să Vă aducă un An Nou mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de 
sănătate. 

Crăciun fericit şi La Mulţi Ani!
Cu profund respect,
  Procurorul General                                    Valeriu ZUbCO

Vom pune accent pe păstrarea cursului alert al reformelor 
în evoluţia Procuraturii

1. Privind lucrurile prin prisma 
obiectivităţii calific anul juridic 2010 
drept unul relativ bun. Şi vreau să 
menţionez sub aspect pozitiv, în spe-
cial modificările care au fost introdu-
se în legislaţie, în favoarea cetăţenilor 
şi a părţii apărării.

Regretabil este însă invalidarea re-
ferendumului care s-a desfăşurat la 5 
septembrie 2010, şi drept urmare nu a 
fost posibilă modificarea Legii supre-
me a statului. În opinia mea, modifi-
carea Constituţiei Republicii Moldo-
va devine imperios necesară, deoare-
ce riscăm să ne aflăm în permanenţă 
în scrutine electorale şi constituiri de 
alianţe.   

2. Aşteptările mele pentru anul 
2011vizează nemijlocit modificarea 
Constituţiei, consolidarea întregului 
sistem judiciar, astfel încît să reuşim 
într-o manieră ireproşabilă să punem 
legea şi dreptatea la baza acţiunilor 
de apărare a drepturilor şi libertăţilor 
fiinţelor umane, şi nu în cele din urmă 
la baza tuturor activităţilor de promo-
vare a valorilor şi de edificare a statu-
lui de drept.

Aflîndu-ne în preajma frumoaselor 
sărbători de iarnă transmit pe această 
cale tuturor sincere felicitări, urări de 
sănătate şi prosperitate.

La Mulţi Ani! 

Gheorghe AMIhALAChIOAIe, 
Preşedinte al Uniunii avocaţilor 

din Republica Moldova

Revelion cu murături, dar fără băuturi
Petrecăreţii care vor fi prinşi chercheliţi, în noaptea dintre 

ani, vor fi sancţionaţi. Avertismentul vine de la Poliţia municipa-
lă, care insistă ca vînzarea băuturilor alcoolice să fie interzisă în 
Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN) de Revelion. Primarul 
Dorin Chirtoacă cere însă oamenilor legii să facă o excepţie. 

„Vinul fiert ar trebui să fie permis pentru că e o tradiţie de 
sărbători. Nu a fost nici de Crăciun, pentru că mi-a scăpat. Acolo 
alcoolul este deja în aburi”, a spus primarul. 

Şeful Poliţiei Capitalei este de altă părere. „Cum n-ar fi, fiert 
sau nu, vinul e băutură alcoolică, domnule primar. Se evaporă 
apa, dar alcoolul rămîne”, a explicat Silviu Muşuc. 

„Cei care o să vrea alcool, o să bea acasă şi o să vină în 
PMAN cinstiţi”, a adăugat vicecomisarul. 

„Atunci haideţi să dăm autorizaţii pentru vînzarea murături-
lor”, a glumit primarul. 

Totodată, poliţia a anunţat că şoferii prinşi beţi la volan, vor 
fi conduşi la secţii. Poliţiştii vor suna rudele acestora să vină să-i 
ia acasă.

Peste 155 de accidente rutiere s-au pro-
dus în anul curent din vina şoferilor 
Peste 155 de accidente rutiere s-au produs în anul curent din 

vina şoferilor antrenaţi în transportul de pasageri. Totodată, a 
crescut considerabil numărul autovehiculelor care oferă servicii 
ilicite de transport, arată datele Direcţiei poliţie rutieră. 

Potrivit Serviciului de presă al Direcţiei poliţie rutieră, pe 
parcursul anului curent, pe teritoriul ţării au fost înregistrate pes-
te 2798 de accidente rutiere, dintre care 155 s-au produs din vina 
conducătorilor mijloacelor de transport antrenate la transporta-
rea pasagerilor. 

De asemenea, poliţiştii susţin că a crescut considerabil şi nu-
mărul autovehiculelor care transportă ilicit pasageri, fapt confir-
mat de petiţiile parvenite la adresa conducerii MAI. 

În scopul diminuării numărului de accidente rutiere cu im-
plicarea autovehiculelor antrenate în transportarea de călători, 
în perioada 24-31 decembrie curent, pe întreg teritoriul repu-
blicii, poliţia rutieră desfăşoară operaţiunea specială „Autobuz”. 
În această perioadă, poliţiştii vor verifica activitatea agenţilor 
economici care prestează servicii de transportare a pasagerilor 
şi vor opri pentru verificare şi conducătorii auto care transportă 
călători.

În premieră, înscrierea la selecţia 
naţională pentru ,,eurovision”,  se va 
putea face on-line
Pentru prima dată, doritorii de a se înscrie la selecţia naţi-

onală pentru „Eurovision – 2011”, o vor putea face on-line, pe 
site-ul www.trm.md, pînă la 16 ianuarie. Această modalitate va 
facilita înscrierea la concurs, a anunţat Vitalie Cojocaru, respon-
sabil de organizarea „Eurovision” pentru Republica Moldova. 

Potrivit lui Cojocaru, un interpret va putea depune mai multe 
cereri de înscriere la selecţia naţională, în funcţie de numărul de 
piese cu care intenţionează să participe. Piesele nu trebuie să fie 
lansate comercial sau difuzate public pînă la 1 septembrie 2010, 
deşi în anii precedenţi acest termen prevedea data de pînă la 1 
octombrie. 

Sursa citată a specificat că la selecţia naţională vor fi admise 
atît piese semnate de compozitori şi textieri autohtoni, cît şi de 
autori din afara Republicii Moldova. Pînă în prezent, pentru se-
lecţie s-au înscris patru interpreţi, a menţionat Cojocaru. 

R. Moldova va fi reprezentată la „Eurovision – 2011” de 
cel mai bun interpret sau formaţie locală, care vor fi selectaţi 
în două etape. După 20 ianuarie, va avea loc audierea internă 
a materialelor depuse la concurs, de către un juriu specializat. 
Finala naţională ,,Eurovision”  este programată pentru sfîrşitul 
lunii februarie - începutul lui martie. 

Cea de-a 56-a ediţie a Concursului Internaţional de Muzică 
Uşoară „Eurovision Song Contest – 2011” va avea loc la Dus-
seldorf, Germania, între 10 şi 14 mai. Republica Moldova parti-
cipă la această competiţie din anul 2005.

Piloţii moldoveni, îmbrăcaţi în roşu 
din 31 decembrie
Piloţii, însoţitoarele de bord dar şi agenţii de vînzări, angajaţi 

ai companiei „Air Moldova”, vor purta o nouă ţinută începînd 
cu 31 decembrie. Noua uniformă este de culoare roşie şi a fost 
creată pentru sezonul de iarnă. 

Potrivit reprezentanţilor „Air Moldova”, schimbarea de ima-
gine în noul an este una radicală, renunţîndu-se la culorile întu-
necate în favoarea unei nuanţe aprinse. 

„Costumele noi vor fi purtate începînd cu 31 decembrie, în 
speranţa că anul 2011 va fi unul de bun augur pentru ,,Air Mol-
dova”. Superstiţia spune că haina nouă de culoare roşie purtată 
de Revelion aduce mult noroc în anul care vine, uniforma de 
iarnă a companiei îmbină ambele caracteristici”, se arată într-un 
comunicat al companiei.

Companiei „Air Moldova” îi revine mai mult de 50% din 
toate transportarile aeriene de pe piaţa autohtonă, iar lista de 
curse operate include 17 destinaţii directe – Frankfurt, Viena, 
Istanbul, Lisabona, Madrid, Bucureşti, Londra, Atena, Larnaca, 
Roma, Milano, Verona, Paris, Moscova, Sankt-Peterburg, Mün-
chen şi Kiev.
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1. În anul care se petrece, 

Consiliul Superior al Magistra-
turii a lucrat într-o nouă  com-
ponenţă.

 Din capul locului ne-am 
propus drept scop de a continua 
activităţile directorii ale Consi-
liului precedent, astfel încît, pe 
parcurs să le asigurăm unora o 
finalitate logică, iar altora – să 
le insuflăm vigoare, să le alini-
em la noile cerinţe, în depen-
denţă de realităţi. 

Totodată, ne-am planifi-
cat noi obiective care să responsabilizeze  organul de au-
toadministrare judecătorească prin aplicarea în practică a 
pîrghiilor specifice oferite de lege, cît şi să ridice nivelul 
calităţii muncii a instituţiei propriu-zise pe interior. Scopul 
principal, şi într-un caz, şi în altul, a fost însă să menţinem 
procesul de consolidare a sistemului judecătoresc, potrivit 
atribuţiilor şi competenţelor, întru statornicirea principiului 
supremaţiei legii şi îmbunătăţirea calităţii actului de justi-
ţie.

Privite de la o parte superficial, acţiunile Consiliului  
par a fi de rutină. Zeci de şedinţe, sute de chestiuni luate în 
dezbatere, deliberări, uneori fierbinţi, o mulţime de hotărîri 
adoptate, toate în ansamblul lor constituind viaţa de zi cu zi 
a întregului Corp de magistraţi. Aşa este, căci anume aici, la 
Consiliu, se concentrează din toată ţara grijile, nevoile, pro-
blemele, succesele şi insuccesele sistemului judecătoresc, 
destinele celor care fac parte din el şi îl reprezintă. 

Din realizările mai importante, face parte asigurarea su-
plinirii în termene optime a locurilor vacante de judecători 
în instanţe, pentru a exclude maximal posibil din această 
cauză tergiversarea examinării pricinilor şi reducerea în-
cărcăturii revenite unor magistraţi. Concursurile respecti-
ve au fost organizate potrivit legii, au urmat desfăşurările 
acestora, fiind admişi în funcţia de judecători atît audienţi 
ai Institutului Naţional al Justiţiei, cît şi candidaţi pe baze 
generale. Merită menţionat şi faptul că în instanţe au venit 
mulţi tineri licenţiaţi în drept.

Sporirea disciplinei, ridicarea nivelului de responsabi-
litate şi de respectare a principiilor de conduită şi de etică 
ale judecătorilor se înscriu de asemenea printre măsurile ce 
au fost mereu în vizorul membrilor Consiliului. Aceasta s-a 

obţinut atît prin intermediul instruirii, inclusiv a diverselor se-
minare, mese rotunde organizate cu suportul şi susţinerea Con-
siliului Superior al Magistraturii, cît şi prin luarea de atitudine 
consecventă, uneori chiar drastică, faţă de magistraţii care au 
încălcat prevederile Legii cu privire la statutul judecătorului 
referitor la răspunderea disciplinară. 

 Monitorizarea riguroasă şi implementarea Programului in-
tegrat de gestionare a dosarelor în scopul aplicării procedurii 
computerizate de repartizare aleatorie a acestora în instanţele 
de judecată, cît şi a sistemului de înregistrare tehnică a şedin-
ţelor de judecată „Femida”, sînt alte două direcţii importante 
a activităţii noastre. Pe parcursul anului, sub egida Consiliului 
au avut loc  mai multe şedinţe în cadrul cărora au fost dezbătu-
te un şir de probleme la capitolul respectiv, identificate căile de 
soluţionare a lor. Anumiţi paşi s-au făcut şi în domeniul colec-
tării automate şi analizării datelor statistice privind activitatea 
instanţelor judecătoreşti. Evident, aceste acţiuni insistente şi 
bine orientate dau posibilitatea excluderii suspiciunilor în do-
meniul repartizării dosarelor, facilitării muncii şi sporirii cali-
tăţii şi veridicităţii datelor statistice în instanţe şi stocării lor.

Anul 2010 s-a remarcat şi prin colaborarea Consiliului cu 
diverse instituţii şi organizaţii de peste hotare, aş menţiona 
în mod deosebit participarea, în calitate de invitat, la lucrări-
le Adunării Generale anuale a Reţelei Europene a Consiliilor 
Judiciare, desfăşurate la Londra, cu genericul „Spre o cultură 
judiciară europeană”. Am tras concluzia că instituţiile de au-
toadministrare judecătorească se vor dezvolta şi consolida în 
continuare. În acest context se înscrie şi participarea delegaţiei  
Consiliului la lucrările celei de-a V-a Conferinţe Internaţionale 
a Autorităţilor de Reglementare Judiciară din Zona Balcanilor, 
care a avut loc în Ungaria.

Intense au fost conlucrările cu Consiliul Europei, Uniunea 
Europeană, OSCE, cu experţi din Germania, Olanda, Norvegia 
şi altele, care, prin intermediul unor proiecte substanţiale, au 
contribuit la organizarea unui şir de sesiuni de instruire a jude-
cătorilor nemijlocit în Republica Moldova, abordîndu-se mai 
multe subiecte ce ţin de reformarea în continuare a sistemului 
judecătoresc de la noi, cum ar fi asigurarea efectivă a inde-
pendenţei, selectarea, promovarea şi evaluarea performanţelor, 
reglementările privind răspunderea disciplinară a judecătorilor 
etc.

Spre regret, în pofida eforturilor depuse, imaginea în so-
cietate a sistemului judecătoresc a rămas a fi una scăzută. Au 
continuat acţiunile arbitrare de diminuare a independenţei ma-
gistraţilor, lucru constatat în mai multe hotărîri ale Consiliului, 

inclusiv şi privind susţinerea în acest sens a adresării Con-
gresului extraordinar al Asociaţiei Judecătorilor din Mol-
dova. De asemenea, nu s-a reuşit „deblocarea” problemei 
referitor la trecerea Departamentului de administrare jude-
cătorească de la Ministerul Justiţiei la Consiliul Superior al 
Magistraturii. De ani de zile, în ciuda promisiunilor, nu este 
soluţionată chestiunea ce ţine de asigurarea Consiliului cu 
sediu...

Există un şir de alte probleme, unele fiind de domeniul 
perfecţionării legislaţiei, altele necesitînd acţiuni organiza-
torice de divers nivel, inclusiv din partea Consiliului. Noi 
însă sîntem optimişti şi sperăm că anul 2011 va fi cu mult 
mai bun în toate privinţele.

2. Intenţionăm  să ne implicăm mai activ în chestiunile 
de stopare a procesului de diminuare a garanţiilor de inde-
pendenţă ale judecătorilor. Vom veni cu un şir de propuneri 
concrete privind perfecţionarea în continuare a legislaţiei ce 
ţine de activitatea sistemului judecătoresc şi nemijlocit de 
cea a Consiliului Superior al Magistraturii. Vom monitoriza 
în continuare respectarea de către magistraţi a  disciplinei, 
a prevederilor Codului de etică, ca şi pe această cale să se 
obţină o mai bună imagine a sistemului în societate.

Preconizăm lărgirea colaborării internaţionale, diversi-
ficarea şi intensificarea instruirii magistraţilor, inclusiv prin 
implementarea programelor şi proiectelor deja demarate, cît 
şi organizarea şi desfăşurarea unor sesiuni de instruire noi, 
cu abordări de alte subiecte şi probleme importante.

Evident, am făcut doar o scurtă trecere în revistă a acti-
vităţilor. În curînd însă vom purcede la o analiză mai amplă, 
cu totaluri concrete la fiecare compartiment, cu evidenţierea 
rezultatelor şi rezervelor, ele fiindu-ne suport pentru acţiu-
nile viitoare.

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, adresez un mesaj de 
felicitare magistraţilor în exerciţiu, veteranilor din sistemul 
judecătoresc, tuturor colaboratorilor instanţelor de judeca-
tă, dorindu-le multă sănătate, fericire personală, realizări 
cît mai frumoase în anul 2011. De asemenea, felicit şi le 
mulţumesc pe această cale organizaţiilor, instituţiilor inter-
naţionale, experţilor internaţionali care ne-au susţinut şi ne 
susţin, contribuind substanţial la consolidarea şi dezvoltarea 
sistemului judecătoresc din Republica Moldova conform 
standardelor comunitare.

Dumitru VISteRNICeAN,
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii

1. Din punct de vedere profesional, 
calific anul 2010 un an relativ bun, în care 
am înregistrat anumite succese, dar şi cu 
anumite rezerve pe care nu am reuşit să le 
valorificăm. Astfel, privind  lucrurile din 
perspectivă pozitivistă vreau să menţionez 
despre creşterea gradului de interes şi 
implicare chiar, a autorităţilor publice 
de la nivel local vis-a-vis de intervenţia 
avocatului copilului în anumite situaţii 
pe segmentul respectării drepturilor 

copilului. Un exemplu elocvent în această ordine de idei ne 
serveşte Şcoala Specială de tip internat pentru copii cu devieri 
în comportament, de la Soloneţ. La solicitarea avocatului 
copilului, pe motivul necorespunderii statutului şcolii, copiii 
au fost eliberaţi. Spre regret, însă, autorităţile nu au găsit o 
formă alternativă de reeducare şi resocializare pentru aceşti 
copii, ei fiind lăsaţi pe seama nimănui. De asemenea, se atestă 
o creştere a interesului mass-media faţă de funcţia avocatului 
copilului, în pofida faptului că este una relativ nouă.  Cu toate 
acestea, consider că mai avem multe de întreprins pentru a 
îndreptăţi aşteptările societăţii vizavi de sistemul de justiţie, în 
special la capitolul drepturilor copilului.

2. Îmi exprim speranţa ca în anul care urmează din clipă 
în clipă să ne păşească pragul – 2011, pe agenda de activitate 
a autorităţilor publice centrale vor fi plasate în mod prioritar 
problemele  care afectează interesele copiilor. Ei sînt acele fiinţe 
care trebuie să beneficieze de protecţie socială deosebită, să le fie 
asigurat în primul rînd dreptul la educaţie şi sănătate, ca ulterior, 
societatea noastră să aibă un viitor frumos, un viitor sigur. 

De asemenea, vreau să cred că în 2011 vom înregistra noi 
realizări în procesul de perfecţionare şi afirmare a întregului 
sistem judiciar. Militez pentru o colaborare, o deschidere 
din partea autorităţilor publice centrale vizavi de instituţia 
avocatului copilului, astfel încît să demonstrăm că ne preocupă 
viitorul copiilor noştri. Sper ca într-un final, să fiu primită în 
audienţă la preşedintele  ţării, la  prim-ministru, la  primarul 
general al Capitalei, pentru a prezenta şi a pune în discuţie 
multitudinea problemelor identificate şi soluţionarea lor. 

Aflîndu-ne în preajma frumoaselor sărbători de iarnă, 
urez tuturor sănătate, putere şi voinţă de muncă, ca în final să 
aducem siguranţa şi fericirea în sufletul fiecărui copil.

La Mulţi Ani!
Tamara PLăMăDeALă,

Avocat parlamentar pentru protecţia drepturilor 
copilului 

Guvernul Filat şi-a dat demisia
Guvernul Filat şi-a dat demisia, luni, 27 decembrie, în 

cadrul ultimei sale şedinţe. Aceasta a fost singura chestiune 
inclusă pe ordinea de zi.

„În legătură cu validarea alegerilor pentru noul Parlament, 
Guvernul urmează să-şi prezinte demisia în faţa Parlamentu-
lui la prima şedinţă – şedinţa de constituire. Acest lucru este 
necesar să fie formalizat prin hotărîre de Guvern, care, avînd 
la bază normele legale, îşi depune demisia. Proiectul de ho-
tărîre a fost repartizat, 
nu voi supune votului 
această hotărîre”, a de-
clarat Vlad Filat. 

Guvernul Filat a fost 
învestit de Parlamentul 
de legislatura a XVIII-a,  
la 25 septembrie 2009. 
Conform legislaţiei în 
vigoare, Cabinetul de 
miniştri trebuie să-şi 
prezinte demisia, după 
validarea alegerilor. 
Pînă la învestirea nou-
lui Executiv, Cabinetul 
de miniştri se va reuni 
doar în cazuri de urgen-
ţă majoră.

Cei 101 deputaţi din noul 
Parlamentul şi-au primit legitimaţiile

La 28 decembrie 2010, la Palatul Republicii s-a desfă-
şurat ceremonia de înmînare a legitimaţiilor de deputaţi în 
Parlamentul Republicii Modova de legislatura a XIX-a, ales 
în urma scrutinului din 28 noiembrie. 

Preşedintele Comisiei Electorale Centrale, Eugeniu Ştir-
bu şi secretarul CEC Iurie Ciocan, au înmînat legitimaţiile 
de parlamentar celor 101 deputaţi aleşi în noul Legislativ. 
Deputaţii şi-au primit actele în ordine alfabetică. 

Cei care deţin funcţii incompatibile cu cea de deputat au 
la dispoziţie o lună pentru a decide pe care o aleg. Potrivit se-
cretarului CEC, orice alte funcţii remunerate, în afară de cele 
didactice şi ştiinţifice, urmează să fie eliberate dacă decizia 
va fi de a pleda pentru funcţia de deputat în Parlament. 

Locul celor care vor decide să renunţe la funcţia de de-
putat va fi ocupat de următoarele persoane înscrise în listele 
partidelor parlamentare.

Parlamentul de legislatura a XIX-a – la 
prima şedinţă

Parlamentul de legislatura a XIX-a a fost convocat în 
şedinţa de constituire. Şedinţa a fost prezidată de decanul 
de vîrstă al Legislativului, Vladimir Voronin. Iniţial, par-

lamentarii au audiat raportul 
preşedintelui Curţii Constitu-
ţionale (CC) Dumitru Pulbere, 
în care se menţionează că Par-
lamentul a fost format în bază 
legală, iar Curtea a aprobat 
mandatele celor 101 deputaţi. 
În finalul discursului, Dumitru 
Pulbere le-a urat deputaţilor 
succese în activitate.

În cadrul primei şedinţe au 
fost formate fracţiunile parla-
mentare. Partidul Comunişti-
lor din Moldova (PCRM) va 
avea, în noul Parlament, cel 
mai mare număr de legislatori 
- 42. În calitate de preşedinte 
al fracţiunii a fost desemna-
tă Maria Postoico, iar de vi-

cepreşedinţi – Galina Balmoş şi Victor Mîndru, secretar        
Tatiana Botnariuc.

Partidul Liberal Democrat (PLDM) va fi reprezentat în 
Legislativ de 32 de deputaţi. Fracţiunea îl va avea ca pre-
şedinte pe Mihai Godea, vicepreşedinţi – Valeriu Streleţ şi 
Mihai Şleahtiţchi, secretar Agachi Angel.

Partidul Democrat (PDM) va avea 15 legislatori în Par-
lamentul nou constituit. Preşedinte al fracţiunii a fost de-
semnat Marian Lupu, iar vicepreşedinţi – Dumitru Diacov 
şi Vlad Plahotniuc, secretar Raisa Spinovshi.

Partidul Liberal (PL) va fi reprezentat de 12 deputaţi 
în Parlamentul de legislatura a XIX-a. Fracţiunea PL îl va 
avea ca preşedinte pe Ion Hadîrcă. În calitate de vicepre-
şedinte a fost numită Corina Fusu, iar secretar – Valeriu 
Munteanu.

Rubrică îngrijită 
de Lilia DUMINICA
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Vitalie Marinuţa a declarat că în 
limita resurselor disponibile, au fost 
îndeplinite obiectivele trasate în pla-
nurile de pregătire, au fost respectate 
angajamentele asumate în Planul In-
dividual de Acţiuni al Parteneriatului 
(IPAP) Republica Moldova-NATO 
şi, nu în ultimul rînd, s-au întreprins 
toate măsurile în direcţia finalizării 
etapei a treia a Analizei Strategice a 
Apărării (ASA). 

„Principalele misiuni ale Arma-
tei Naţionale au fost pregătirea tru-
pelor pentru apărarea ţării de o po-
sibilă agresiune armată, controlul 
spaţiului aerian, precum şi executa-
rea operaţiunii de menţinere a păcii 
în raioanele de est ale statului”, a 
subliniat V. Marinuţa. Oficialul a 
precizat că procesul de instruire a 
trupelor s-a desfăşurat în acest an 
pe trei direcţii principale – instrui-
rea individuală, instruirea colectivă 
şi autoperfecţionarea. 

Analiza activităţii Armatei Na-
ţionale pentru anul 2010 relevă că 
pe parcursul anului au fost pregătiţi 
peste 3000 de militari în termen. 
De asemenea, în această perioadă, 
după o pauză de cîţiva ani, în cadrul 
Armatei Naţionale s-au desfăşurat 
exerciţii militare cu trageri din ar-
mamentul de artilerie, iar după o 
pauză de 13 ani, cu trageri cu tunul 
autopropulsat ,,NONA”. În afară 
de aceasta, a fost deschisă şcoala 
pentru sergenţi şi reluată pregătirea 
practică a conducătorilor maşinilor 
blindate şi a şoferilor auto. 

Un parcurs de excepţie a înre-
gistrat în acest an şi batalionul cu 
destinaţie specială „Fulger”. Este 
de remarcat faptul că 50 la sută din 
timpul de instrucţie a subunităţii 
în cauză a fost axat pe exerciţiile 
practic-aplicative. În acest context, 
pentru prima data au fost efectuate 
exerciţii bilaterale în teren cu deta-
şamentul „Alfa” al Serviciului de 
Informaţii şi Securitate. Totodată, 
militarii prin contract ai batalionu-
lui „Fulger” au executat circa 200 
de salturi cu paraşuta, inclusiv în 
condiţii meteo nefavorabile. 

Ministrul a specificat că pregăti-
rea unităţilor militare a fost conso-

lidată prin diverse aplicaţii militare, 
iar unele unităţi, precum Batalionul 
22 de menţinere a păcii, au fost 
profesionalizate. Astfel, pe parcur-
sul anului, un contingent de militari 
al Armatei Naţionale a participat la 
exerciţiul „Scutul Păcii 2010”, axat 
pe îndeplinirea misiunilor de men-
ţinere a păcii la standarde NATO. 
Totodată, alţi circa 350 de militari 
au participat la exerciţiul „Sub Cer 
Senin 2010”, unde au fost evaluaţi 
pentru îndeplinirea misiunilor în 
Zona de Securitate în componenţa 
Forţelor Mixte de Menţinere a Pă-
cii. În afară de aceasta, Comanda-
mentul Forţe Terestre al Armatei 
Naţionale a desfăşurat aplicaţia de 
comandament şi stat major pe hărţi 
„Turn 2010”, la care au fost antre-
naţi circa 430 de militari şi circa 
50 de unităţi de tehnică, armament 
uşor de infanterie şi instalaţii de 
artilerie, aruncătoare de mine şi 
tunuri de pe maşinile de luptă. De 
asemenea, pe parcursul acestui an, 
circa 150 de militari ai Armatei Na-
ţionale au participat la exerciţii in-
ternaţionale, unde au fost antrenaţi 
în exerciţii şi misiuni de patrulare, 
escortarea convoiului, acţiuni la 
punctele de control şi trecere etc. 

Vitalie Marinuţa a remarcat că 
militarii Armatei Naţionale au în-
deplinit în acest an şi misiuni de 
luptă, precum dezamorsarea obiec-
telor explozive. Subunităţile de 
geniu din componenţa unităţilor 
militare au executat 245 de ieşiri, 
în timpul cărora au fost neutralizate 
618 obiecte explozive, dintre care 
119 au fost dezamorsate în zona de 
securitate a Republicii Moldova. 

Potrivit sursei citate, Armata 
Naţională a îndeplinit, în acest an, 
inclusiv toate angajamentele asu-
mate de statul nostru în plan inter-
naţional. Astfel, Republica Moldo-
va este prima ţară din lume care a 
neutralizat stocurile de muniţii cu 
fragmentare din dotare. Cu spriji-
nul organizaţiei „Norwegian people 
aid”, Armata Naţională a nimicit 
întregul stoc de bombe de aviaţie 
cu casete, în total fiind neutraliza-
te 68 de bombe. Au fost nimicite şi 

circa 13 mii de muniţii cu termenul 
de păstrare expirat, care se aflau în 
depozitele armatei de zeci de ani şi 
prezentau un risc sporit. 

O altă misiune importantă înde-
plinită de Armata Naţională a fost 
participarea militarilor la lichidarea 
consecinţelor calamitaţilor naturale 
din vara acestui an. Prestaţia mi-

litarilor Armatei Naţionale a fost 
înalt apreciată de conducerea ţării, 
dar şi de populaţie, care creditează 
armata cu cel mai înalt nivel de în-
credere printre instituţiile statului. 

Ministrul Apărării s-a referit şi 
la controlul şi supravegherea spa-
ţiului aerian al ţării. El a remarcat 
că majoritatea încălcărilor regimu-
lui spaţiului aerian naţional s-au 
produs în regiunea de est a ţării, 
cu implicarea autorităţilor necon-
stituţionale din Tiraspol. Totodată, 
merită de accentuat faptul că piloţii 
moldoveni au continuat să participe 
în 2010 în cadrul Misiunii de Asis-
tenţă a Naţiunilor Unite din Afga-
nistan (UNAMA), unde execută 
misiuni de suport logistic, evacuare 
şi transport aerian de urgenţă, în to-
tal fiind efectuate circa 2000 ore de 
zbor. La fel de important este fap-
tul că în acest an, a fost organizat 
Cursul de piloţi de la Centrul Ae-
ronautic de Instruire. În prezent, în 
cadrul acestui centru se instruiesc 
12 piloţi-elevi, care au executat, în 
decurs de un an, 210 ore de zbor. 

În ceea ce priveşte învăţămîntul 
militar, Ministerul Apărării a reu-
şit să transforme Institutul Militar 
în Academia Militară „Alexandru 

cel Bun”. Totodată, a fost reluată 
detaşarea cursanţilor la studii în 
instituţiile de învăţămînt militar 
din România şi Republica Elenă, 
iar în perioada imediat următoare, 
urmează să fie selectaţi candidaţii 
pentru admiterea în Academia Mi-
litară West Point din SUA. 

Referitor la activitatea interna-

ţională în anul 2010, este de remar-
cat că acest domeniu a fost caracte-
rizat de o reducere a activităţilor în 
aspect cantitativ. Motivul principal, 
potrivit oficialului, rezidă în redu-
cerea finanţării atît în bugetul Ar-
matei Naţionale, cît şi în bugetele 
altor state partenere, organizaţii şi 
instituţii internaţionale. Astfel, în 
plan extern, în special prin interme-
diul Planului Individual de Parte-
neriat, Armata Naţională a fost im-
plicată în circa 90 de activităţi. La 
fel, Ministerul Apărării a acordat 
o atenţie deosebită cooperării cu 
Departamentul ONU pentru opera-
ţiuni de menţinere a păcii (DPKO). 
În acest context, Armata Naţională 
a detaşat opt ofiţeri în calitate de 
observatori militari şi ofiţeri de stat 
major multinaţional în misiunile 
ONU din Coasta de Fildeş, Liberia 
şi Sudan. 

Conform declaraţiilor făcute de 
Vitalie Marinuţa, Armata Naţiona-
lă a înregistrat un impuls semnifi-
cativ privind relansarea procesu-
lui de consultări politico-militare, 
între Republica Moldova şi un şir 
de state partenere. Astfel, au fost 
desfăşurate consultări bilaterale cu 
România, Letonia, Lituania şi alte 

ţări. De asemenea, ministrul a ac-
centuat că de la începutul acestui an, 
au avut loc consultările bilaterale 
moldo-americane şi vizita delega-
ţiei militare a Ministerului Apărării 
în România, soldată cu semnarea 
Protocolului privind colaborarea 
între forţele aeriene. Ca rezultat al 
acestor negocieri, partea română a 
oferit un şir de cursuri şi facilităţi de 
odihnă pentru militarii moldoveni. 
Totodată, în plan bilateral, Ministe-
rul Apărării a reuşit să avanseze, în 
perioada vizată, colaborarea cu Mi-
nisterul Apărării Naţionale al Chi-
nei. În această vară, ministerele de 
profil au semnat Protocolul cu privi-
re la oferirea unui lot de echipament 
tehnic pentru Armata Naţională în 
valoare de circa 9,5 milioane lei. 

În finalul conferinţei, V. Mari-
nuţa s-a referit şi la problema bu-
getului alocat Ministerului Apără-
rii în anul 2010. El a subliniat că 
bugetul alocat pentru apărare a 
acoperit necesităţile armatei doar 
parţial. Conform Legii bugetului 
de stat, instituţiei i-au fost alocate 
205,1 milioane lei, iar majoritatea 
banilor au fost direcţionaţi pentru 
achitarea indemnizaţiilor militari-
lor, asigurarea medicală, alimen-
tare, echipament, precum şi plata 
serviciilor comunale. 

„Pînă la 23 decembrie 2010, bu-
getul alocat Ministerului Apărării a 
fost executat la nivel de 95 la sută, 
iar pînă la finele anului, va fi exe-
cutat practic integral”, a specificat 
ministrul. „În Trezoreria de Stat a 
Ministerului Finanţelor se află pen-
tru transfer dispoziţiile de plată, care 
urmează a fi achitate integral pînă la 
31 decembrie curent. De asemenea, 
suplimentul la salariu, neachitat mi-
litarilor prin contract pentru luna 
noiembrie, va fi transferat odată cu 
salariul pe luna decembrie. Acest 
supliment constituie circa 18% din 
salariu şi va fi achitat la data de 3 
ianuarie 2011”, a precizat Vitalie 
Marinuţa. 

În încheiere, Ministrul Apărării a 
declarat că unul din obiectivele prio-
ritare pentru anul 2011 este îmbună-
tăţirea calităţii vieţii efectivului prin 
lansarea programului de construcţie 
a spaţiului locativ de serviciu. Vita-
lie Marinuţa a mai accentuat că în 
anul viitor, conducerea instituţiei va 
continua procesul de transformare 
a armatei într-un instrument militar 
modern, credibil şi eficient.

Lilia DUMINICA

Armata Naţională ─ un an finalizat cu brio
„Armata Naţională a reuşit să treacă cu brio peste dificultă-

ţile unui an marcat de austeritate bugetară, în care banii publici 
au fost cheltuiţi cu mare grijă, dar nu în detrimentul instruirii 
şi pregătirii de luptă”. Declaraţia a fost făcută de ministrul Apă-
rării Vitalie Marinuţa, în cadrul conferinţei privind bilanţul ac-
tivităţii Armatei Naţionale pentru anul 2010, desfăşurată recent 
la Ministerul Apărării. 

Andrei Eşanu a primit titlul de „Savantul anului 2010”. La Gala de pre-
miere ce a avut loc la 27 decembrie curent, a participat şi Vlad Filat. El 
a fost şi cel care a înmînat 
premiul omului de ştiinţă 
Andrei Eşanu. Filat a mul-
ţumit savantului pentru 
activitatea sa ştiinţifică, 
felicitînd cu această ocazie 
toţi laureaţii concursului, 
comunică Serviciul de pre-
să al Guvernului.

Preşedintele Academiei 
de Ştiinţe, Gheorghe Duca, 
a menţionat că Gala Pre-
miilor „Savantul Anului 
2010” reprezintă un eveniment de totalizare, în cadrul căruia sînt apreciaţi 
cei mai productivi cercetători.

Gheorghe Duca a spus că ştiinţa în ţara noastră a devenit cu adevărat un 
component al patrimoniului naţional şi a adus mulţumiri conducerii statului, 
politicienilor, oamenilor de afaceri, tuturor celor care au contribuit la dez-
voltarea ştiinţei autohtone. 

Vlad Filat a urat tuturor un an cît mai bun, iar ediţiei de anul viitor a 
concursului –  mai mulţi premianţi şi premii consistente.

Andrei eşanu a primit titlul de 
„Savantul anului 2010” 

În ajunul sărbătorilor de iar-
nă, aşteptate cu nerăbdare timp 
de un an, fiecare dintre noi îşi 
doreşte un singur lucru -- să fie 
alături de întreaga familie.

Aceasta este posibil, deoa-
rece tradiţiile noastre strămo-

şeşti, creează o atare posibilitate. 
Astfel, cei apropiaţi elaborează 
un plan bine chibzuit, începînd 
cu Sfîntul Andrei şi, care se încu-
nunează cu frumoasa şi tradiţio-
nala masă de Crăciun.

Cu această ocazie, venim să felicităm toţi cole-
gii şi familiile acestora, inclusiv echipa redacţiei zi-
arului „Dreptul”, precum şi colegii noştri, tutori şi 
membri-clinicişti, care sînt unii dintre cei mai talen-
taţi studenţi ai Facultăţii de drept a Universităţii de 
Stat din Moldova. Vă mulţumim pentru abnegaţia şi 
devotamentul exprimat, întru realizarea activităţii în 
cadrul Asociaţiei Obşteşti „Clinica Juridică”.

Dascălilor noştri, profesori, conferenţiari univer-
sitari, lectori, asistenţi, împreună cu decanul Facul-
tăţii, le urăm un An Nou plin de realizări, evoluţii pe 
plan profesional şi răbdare în tot ceea ce fac şi, fie ca 
munca pe care o depun să fie apreciată şi fructificată 
de tinerii studioşi ai celei mai prestigioase instituţii 
de învăţămînt din Republica Moldova.

Pe această cale le  urăm studenţilor perseveren-
ţă în realizarea scopurilor propuse şi promovarea cu 
succes a studiilor universitare.

Doamnei Tatiana Vizdoagă, pe care o apreciem şi 
putem spune cu fermitate că este o persoană remarcabi-
lă şi un conducător excepţional al organizaţiei neguver-
namentale „Clinica Juridică”, prin faptul că şi-a depus 
tot efortul în fundamentarea valorilor altruiste, creşte-
rea şi menţinerea instituţiei, îi dorim să fie în continu-
are plină de energie pentru a putea realiza obiectivele 
şi proiectele propuse, iar performanţele dobîndite să 
degaje prosperitate pentru familie şi colectiv. 

Vă dorim un an bun şi liniştit.
Cu drag,

colegi pentru colegi.

eChIPA  tA  ALătURI  De  tINe – 
LA  MULŢI  ANI !

Svetlana DUŞA,
tutore-formator,  

Asociaţia Obştească 
,,Clinica Juridică”,

masterandă, 
Facultatea de drept, 

USM
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Conform prevederilor 
Codului muncii angajato-
rul are dreptul să încheie un 
contract de ucenicie cu o per-
soană în vîrstă de pînă la 30 
de ani care este în căutarea 
unui loc de muncă şi care nu 
are o calificare profesiona-
lă.  Contractul de ucenicie, 
încheiat în formă scrisă, este 

un contract de drept civil şi 
se reglementează de Codul 
civil şi de alte acte normati-
ve.    Angajatorul are dreptul 
să încheie un contract de for-
mare profesională continuă 
cu orice salariat al unităţii. 
Contractul de formare pro-
fesională continuă se încheie 
în formă scrisă, este un act 
adiţional la contractul indi-
vidual de muncă şi se regle-
mentează de legislaţia mun-
cii şi de alte acte normative 
ce conţin norme ale dreptului 
muncii. Contractul de uceni-
cie şi contractul de formare 
profesională continuă vor 
include:

Contractul de ucenicie şi contractul 
de formare profesională continuă 

a) numele şi prenumele 
sau denumirea părţilor;

b) indicarea profesiei, 
specialităţii şi calificării pe 
care o va obţine ucenicul sau 
salariatul;

c) obligaţiile angajatoru-
lui privind crearea condiţi-
ilor de instruire stipulate în 
contract;

d) termenul contractului;
e) obligaţia persoanei de 

a urma cursul de formare 
profesională şi de a activa 
conform profesiei, specia-
lităţii, calificării obţinute în 
termenul stabilit de contrac-
tul respectiv;

f) condiţiile de retribuire 
a muncii pe durata ucenici-
ei sau formării profesionale 
continue;

g) condiţiile de acoperire 
(restituire) a cheltuielilor su-
portate de părţi (de o parte) 
pe durata uceniciei sau for-
mării profesionale continue 
în cazul eliberării salariatu-
lui înainte de expirarea ter-

menului prevăzut de contract 
conform lit.e).  Contractul de 
ucenicie şi contractul de for-
mare profesională continuă 
pot cuprinde şi alte clauze 
determinate de părţi, care nu 
contravin legislaţiei în vi-
goare.

Durata uceniciei sau a 
formării profesionale conti-

nue nu trebuie să depăşească, 
pe parcursul săptămînii, du-
rata timpului de muncă stabi-
lită de prezentul cod pentru 
vîrsta şi profesia respectivă 
la executarea lucrărilor co-
respunzătoare. Timpul nece-
sar ucenicului pentru parti-
ciparea la activităţi teoretice 
ce ţin de formarea profesio-
nală se include în timpul de 
muncă. Salariaţii încadraţi în 
formarea profesională conti-
nuă în unitate pot fi eliberaţi 
temporar de la munca prevă-
zută de contractul individual 
de muncă sau pot lucra în 
condiţiile timpului de mun-
că parţial, ori ale regimului 

flexibil al timpului de muncă 
cu acordul scris al angajato-
rului. În cazul salariaţilor în-
cadraţi în formarea profesio-
nală continuă sînt interzise:

a) munca prestată în con-
diţii grele, vătămătoare şi/
sau periculoase;

b) munca suplimentară;
c) munca de noapte;
d) detaşarea nelegată de 

formarea profesională.
 Termenul contractului de 

ucenicie, ca şi al celui de for-
mare profesională continuă, 
începe să curgă la data indi-
cată în contract, prelungin-
du-se cu perioada concediu-
lui medical şi în alte cazuri 
prevăzute de contract.

În privinţa ucenicilor şi 
salariaţilor care au încheiat 
contract de formare profe-
sională continuă se aplică 
legislaţia muncii, inclusiv 
legislaţia privind protecţia 
muncii. Clauzele contracte-
lor de ucenicie şi ale contrac-
telor de formare profesională 
continuă care contravin le-
gislaţiei în vigoare, prevede-
rilor convenţiilor colective şi 
ale contractelor colective de 
muncă sînt considerate nule 
şi inaplicabile.  Angajatorul 
va asigura, printr-un control 
corespunzător, efectuat în 
comun cu reprezentanţii sa-
lariaţilor, eficienţa sistemului 
de ucenicie şi a oricărui alt 
sistem de formare a cadrelor 
şi protecţia adecvată a lor.   

Contractul de formare 
profesională continuă poate 
înceta în temeiurile prevă-
zute de Codul muncii pentru 
încetarea contractului indi-
vidual de muncă sau în alte 
temeiuri prevăzute de legis-
laţia în vigoare.    

Contractul de ucenicie 
încetează (se desface) în te-
meiurile prevăzute de Codul 
civil.

Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Locuiesc în oraş dar dispun de un teren 
în localitate sătească care nu este destinat 
construcţiei. Vreau să aflu cui aparţine com-
petenţa de a modifica destinaţia terenurilor 
ca să ştiu cui să mă adresez pentru a solicita 
modificarea destinaţiei. 

Marian CATLAbUgA,
mun. Chişinău  

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGă

Conform art.8 din Co-
dul funciar de competenţa 
Guvernului ţine stabilirea şi 
schimbarea destinaţiei tere-
nurilor, la propunerea consi-
liilor unităţilor administrativ-
teritoriale de nivelul întîi sau, 
respectiv, de nivelul al doilea, 
în temeiul cererii proprietaru-
lui. 

Articolul 10 din acelaşi 
cod prevede că de compe-
tenţa consiliilor săteşti (co-
munale) şi orăşeneşti ţine 
prezentarea propunerilor de 
schimbare a destinaţiei tere-
nurilor agricole în temeiul 
cererii proprietarului, iar po-
trivit art.71  schimbarea des-
tinaţiei terenurilor agricole 
se efectuează prin hotărîre de 
Guvern, la propunerea consi-

liilor unităţilor administrativ-
teritoriale de nivelul întîi sau, 
respectiv, de nivelul al doilea, 
în temeiul cererii proprieta-
rului şi cu acordul organelor 
pentru protecţia mediului în-
conjurător.

Legea privind adminis-
traţia publică locală în art.14 
alin.(2) lit.e) stipulează că 
pornind   de la domeniile de 
activitate ale autorităţilor ad-
ministraţiei publice locale de 
nivelul întîi stabilite la art.4 al 
Legii privind descentralizarea 
administrativă, consiliul local  
decide atribuirea şi propune 
schimbarea destinaţiei tere-
nurilor proprietate a satului 
(comunei), oraşului (munici-
piului), după caz, în condiţi-
ile legii. 

    

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. 48(355)

&

Reprezentanţii companiei ruse Gaz-
prom au stabilit la finele săptămînii trecute 
scumpirea gazului pentru Republica Mol-
dova cu 11%. Astfel, în primul trimestru 
al anului viitor, mia de metri cubi de gaz 
metan va costa 295 de dolari, faţă de 264 
de dolari, cît este în prezent. Majorarea 
tarifului îi afectează direct pe moldoveni, 
care vor trebui să scoată mai mulţi bani 
din buzunar pentru plata întreţinerii locu-
inţei: căldură, gaz, apă menajeră şi energie 
elctrică. Deocamdată, oficialii Agenţiei 
Naţionale pentru Reglementare în Ener-
getică (ANRE) nu pot calcula exact cu cît 
va creşte valoarea facturilor la întreţinere.  
Acest lucru se va stabili în a doua jumătate 
a lunii ianruarie 2011. ,,Această majorare 
se datorează în special faptului că Gazprom 
nu va mai aplica la livrările în Moldova co-
eficientul de reducere, care în 2010 a fost 
de 0,9”, a explicat Ilarion Popa, viceminis-
trul Economiei.

Potrivit viceministrului, datoria de 

Moldova plăteşte cele mai mari preţuri la gaz din tot spaţiul ex-sovietic 
350 de milioane de dolari pe care Moldova 
o are faţă de Gazprom nu permite statului 
nostru o negociere a preţului. „Dacă nu erau 
aceste datorii puteam încerca să negociem 
un cost mai mic la gaze”, a mai spus Popa. 
Alexandru Fală, economist în cadrul Institu-
tului IDIS „Viitorul”, a calculat că o creştere 
cu un leu a preţului de import a gazului duce 
la majorarea tarifului către consumatori cu 
1,22 lei. Potrivit lui Fală, scumpirea gazului 
mai are şi alte efecte negative asupra eco-
nomiei Moldovei. „Economia naţională este 
deosebit de sensibilă la importul de gaze. Ma-
jorarea preţului de import contribuie la mo-
dificarea tarifelor locale la gaz, care duce la 
creşterea inflaţiei şi la încetinirea economiei. 
Cel mai mult au de suferit întreprinderile care 
consumă cantităţi importante de gaz”, a spus 
Alexandru Fală. Conform acestuia, afectaţi 
sînt agenţii economici din sectorul energe-
tic, cei din industria chimică, fabricarea că-
rămizilor, conservarea fructelor şi legumelor.  
Odată cu creşterea preţului de producţie a 

energiei electrice şi termice, populaţia va re-
simţi prin tarife mai mari la gaze, căldură şi 
electricitate majorarea impusă de Gazprom. 
Alexandru Fală susţine că impactul modifică-
rii tarifelor la gaze asupra alimentelor de bază, 
precum produsele lactate, pîinea şi produsele 
de panificaţie, uleiul vegetal, va fi unul minor.  
După anunţul făcut de compania ruseas-
că, oficialii moldoveni au anunţat lua-
rea unor măsuri în favoarea populaţiei. 
„Vom găsi formule prin care să oferim 
oamenilor compensaţii şi subvenţii mai 
mari la întreţinere”, a declarat Vlad Filat.  
Ion Muntean, expert în energetică, apreciază 
drept normală creşterea preţului de import a ga-
zelor, stabilită pe baza unei forumule de calcul 
inclusă în contractul dintre cele două companii.  
„Totuşi, ar fi necesară excluderea cotaţiei ba-
rilului de petrol din această formulă de calcul. 
Astfel, nu ar mai exista fluctuaţii atît de mari 
de preţ”, consideră Muntean. Galina Şelari, 
director executiv al Centrului de Investiga-
ţii Strategice şi Reforme din Chişinău, vede 

în majorarea preţului gazelor doar un re-
zultat al evoluţiilor de pe piaţa mondială. 
„În cazul în care se vrea obţinerea unui 
preţ mai mic, ar fi necesară renegocie-
rea formulei de calcul, sau semnarea unui 
nou contract cu Gazprom”, afirmă Şelari.  
Concernul rus Gazprom a început scumpirea 
preţului gazelor naturale pentru Republica 
Moldova în 2006. Astfel, dacă în 2005 preţul 
mediu de import a constituit 76 de dolari pe 
mia de metri cubi, în 2009, acesta a ajuns la 
263,9 dolari. Cele mai mari preţuri la gaze 
s-au atestat în primul trimestru al lui 2009, 
cînd Moldova a plătit un preţ de 333 de do-
lari pe mia de metri cubi. În acest moment, 
Republica Moldova plăteşte cele mai mari 
preţuri la gaze din tot spaţiul fost sovietic.  
Vestea bună din partea Gazprom este că de 
la 1 ianuarie va plăti Moldovei un tarif de 
tranzit mai mare cu 20% pentru gazele ce le 
exportă în statele din Balcani. Astfel, taxa 
va fi de 3 dolari pe mia de metri cubi trans-
portaţi la 100 de kilometri.
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Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC 

al RM, solicită prezentarea intimatului SC Sagivexim SRL, 
IDNO 1006603001108, cu sediul în or. Taraclia, Pasaj Can-
temir Dumitru nr. 8, apt. (of) 16, administrator – Şagan Ivan, 
pentru data de 20 ianuarie 2011, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Teilor nr. 4, sala 8) unde va avea loc examinarea ca-
uzei civile 2a-4403/2010 la acţiunea cet. Orjacovschi Ludmila 
privind încasarea salariului. 

Judecător  Ana Panov
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Evstra-
tii Lilia, pentru data de 26 ianuarie 2011, ora 11.00, la şedin-
ţa de judecată (str. Teilor nr. 4) în calitate de apelant în ca-
uza civilă nr. 2a-4600/2010 de apel la cererea lui Bănărescu                      
Anatolie către Evstratii Vasile şi Evstratii Liliana privind în-
casarea datoriei. 

Judecător  N. Vascan
www

Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC 
al RM, solicită prezentarea reprezentantului „S.T.R Enginee-
ring Consulting” SRL, pentru data de 7 februarie 2011, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. Teilor nr. 4) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile nr. 3-3580/2010 la acţiunea O.O              
„Eco-Tiras” împotriva Consiliului mun. Chişinău privind anu-
larea actului administrativ. 

Judecător  M. Ciugureanu
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Top Magazine”, pentru data de 20 ianuarie 2011, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
,,Dulcinella” privind încasarea sumei de 30 232 lei 54 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Florea Ion, pentru data de 31 ianuarie 2011, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de reclamanta Florea Nadejda privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător   A. Andronic
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Auto-turs-PG”, cu sediul în or. Durleşti, str. Grigore Ureche 
nr. 9„A”, pentru data de 1 februarie 2011, ora 14.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) în calitate de pî-
rît în cauza civilă intentată de Boiştean A. privind executarea 
contractului. 

Judecător  L. Pruteanu 
 www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Cravcenco   
Tatiana şi Fedorenco Galina, pentru data de 3 februarie 2011, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
606) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de Gandrabura 
Sergiu către Cravcenco Tatiana, Potapova Ludmila, Fedorenco 
Galina privind încasarea prejudiciului material şi moral. 

Judecător                                 Ghenadie Plămădeală 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Demirel Nurettin, 
pentru data de 17 ianuarie 2011, ora 13.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Demirel Liudmila privind desfacerea căsătoriei şi 
încasarea pensiei alimentare pentru întreţinerea copilului mi-
nor.

Judecător  Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sclearov Valerii, pentru data de 16 februarie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît în 
cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  ecaterina Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Rom Prim”, pentru data de 18 februarie 
2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Dan Ilii privind 
rezilierea contractului.

Judecător                                        Veronica Negru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Andronic Mihail, 
pentru data de 17 ianuarie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judeca-
tă (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de interve-
nient accesoriu în cauza civilă a lui Barbaian Leonid împotriva 
cet. Tomşa Tatiana privind recuperarea prejudiciului.

Judecător                                      Vladislav Clima

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Goloviţcaia Elena, domiciliată în Chişinău, str. P. Zadnipru nr. 
7/3, apt. 812, pentru data de 1 februarie 2011, ora 12.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de APLP 54/219 privind înca-
sarea sumei.

Judecător  Ina Dutca
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rotari Iurie, pentru 
data de 7 februarie 2011, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. N. 
Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît în cauza civilă intenta-
tă de Rotari Elena privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                  ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Elit Fitness”, pentru data de 11 ianuarie 2011, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Universitatea de Stat 
de Educaţie Fizică privind constatarea nulităţii contractului.

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

Judecător  Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
„Kupcinski Andrei”, pentru data de 26 ianuarie 2011, ora 14.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) 
în calitate de reclamat în cauza civilă intentată de SRL ,,Bilma 
Serv” privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului ÎM „CIRASICO”, pentru data de 1 februa-
rie 2011, ora 13.30 la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 220), în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SA 
„SUPRATEN” privind încasarea datoriei şi penalităţii.

Judecător  Aliona Roşca
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Varghenio”, pentru data de 9 februarie 2011, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SA ,,Aqua Termo-
lis” privind încasarea sumei de 350 000 lei.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Trading Investment    
Production”, pentru data de 21 februarie 2011, ora 11.30, la şe-
dinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calita-
te de pîrît la examinarea cauzei civile a SRL „Catol Lux” privind 
încasarea a 5385, 60 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Agrotur Service” SRL, pentru data de 21 februarie 2011, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de „Catol Lux” 
SRL privind încasarea sumei.

Judecător  N. Plugari 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Glanvet Impex” SRL, pentru data de 21 martie 2011, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de „Repost Com” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Orîndaş 
 www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Verdeş Anatolie, pentru data de 21 ianuarie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Verdeş Aliona privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător   Constantin Urîtu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Boişteanu Serghei, pentru data de 3 februarie 2011, ora 13.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Porcireanu Cornel privind repararea 
prejudiciului.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Iacob Anatol, pentru data de 7 februarie 2011, ora 9.15, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Iacob Natalia privind desfacerea că-
sătoriei.

Judecător   Ştefan Niţă

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului SA „EXECOND”, cu adresa juridică: Сhişinău, 
str. Bucureşti nr. 23, cu sediul: Сhişinău, str. M. Costin nr. 7, 
pentru data de 3 martie 2011, ora 16.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de Popa Mihail privind încasarea restanţei de compensare 
a pagubei.

Judecător  Gh. V. bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cuzneţov Valeriu, pentru data de 22 februarie 2011, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Cuzneţova Tatiana privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  ecaterina Cobzac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Chiriac Sergiu, a.n. 
31 octombrie 1975, domiciliat în Chişinău, str. Ginta Latină nr. 
15/2, apt. 113, pentru data de 21 februarie 2011, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în ca-
litate de persoană interesată în cauza civilă intentată de Chiriac 
Mariana privind constatarea faptului cu valoare juridică.

Judecător  Ala Malîi 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Golic Andrei, 
pentru data de 13 ianuarie 2011, ora 13.30, la şedinţa de judeca-
tă (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 17) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Manchevici Aliona privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

Judecător  Gh. Liulca 
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea reprezentantului 
Agenţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de ori-
gine animală a RM, pentru data de 17 ianuarie 2011, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă de contencios administrativ 
intentată de SRL „Basnic Com” privind anularea actului admi-
nistrativ. 

Judecător  N. Chirtoagă 
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea reprezentantului 
OCT Briceni, pentru data de 17 ianuarie 2011, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, bir. 3) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă de contencios administrativ intentată 
de Babiuc Serghei privind anularea actului administrativ. 

Judecător  N. Chirtoagă 
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Coşciug Serghei, 
Coşciug Galina, reprezentantului SRL „Unu SG”, pentru data de 
17 ianuarie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Briceni, str. 
Independenţei nr. 5, bir. 3) în calitate de intervenienţi accesorii 
de partea pîrîtului în cauza civilă de contencios administrativ 
intentată de SRL „Basnic Com Impex” împotriva Agenţiei sani-
tar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală 
a RM privind anularea actului administrativ. 

Judecător  N. Chirtoagă 
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Coşciug Serghei, 
Coşciug Galina, reprezentantului SRL „Unu SG”, pentru data de 
17 ianuarie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Briceni, str. 
Independenţei nr. 5, bir. 3) în calitate de intervenienţi accesorii 
de partea pîrîtului în cauza civilă de contencios administrativ 
intentată de Babiuc Serghei împotriva OCT Briceni privind anu-
larea actului administrativ. 

Judecător  N. Chirtoagă 
 www

Judecătoria Soroca, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cetăţenilor: Cepurenco Dmitrii, Covali     
Victor, Sochircă Elena, Zgardan Vladimir – posesori ai terenuri-
lor în Întovărăşirea Pomicolă „Constructorul-1” şi „Constructo-
rul-2”, satul Voloviţa, Soroca, pentru data de 27 ianuarie 2011, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 
62, bir. 21) în calitate de pîrîţi în cauza civilă întentată de Întovă-
răşirea Pomicolă „Constructorul-1” şi „Constructorul-2” privind 
excluderea din membri ai Întovărăşirii Pomicole „Constructo-
rul-1” şi „Constructorul-2”.

Judecător  Gh. Mîţu 
www

Judecătoria Cantemir solicită prezentarea cet. Andoni Ion 
Constantin, domiciliat în satul Cîrpeşti, Cantemir, pentru data 
de 19 ianuarie 2011, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Cantemir, 
str. Testemiţanu nr. 2, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Andoni Larisa privind decăderea din drepturile pă-
rinteşti. 

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

Judecător  tudor berdilă 
www

 Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Iaţco Eduard, 
pentru data de 24 ianuarie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Iaţco Liliana privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Lilia trocin 
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www
 Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Talpă Ruslan, 

a.n. 1979, domiciliat în satul Pîrliţa, Făleşti, pentru data de 24 
ianuarie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 
Mai nr. 14, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Tălpă Daniela privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Valentin trişnevschi 
www

Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC 
al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI „Cazac Vitalie”, 
amplasată în Chişinău, str. Mircea Eliade nr. 16„a”, pentru data 
de 11ianuarie 2011, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. Te-
ilor nr. 4, sala 5) în calitate de intervenient accesoriu în cauza 
civilă nr. 3-3200/2010 la acţiunea SRL „Rel Impex” împotriva 
Consiliului mun. Chişinău privind contestarea actului admi-
nistrativ. 

Judecător  Ion Secrieru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Kurtay”, pentru data de 11 ianuarie 2011, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Prodestre-
buţion” privind încasarea sumei de 15 300 lei.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a cet. Ţicău Iurie şi a reprezentantului SRL 
„Ladia”, pentru data de 17 ianuarie 2011, ora 13.00, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate 
de pîrît la examinarea cauzei civile a lui Anton Pavel privind 
declararea nulă a actelor juridice.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Rapivik” SRL, pentru data de 18 ianuarie 2011, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ,,Avis-MMS” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Rustatcom”, pentru data de 26 ia-
nuarie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă intenta-
tă de SA „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest”.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Adlib Design”, cu sediul în Chi-
şinău, str. Sarmizegetusa nr. 18/4, apt. 13, pentru data de 17 
februarie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SA „Baza de Transporturi Auto nr. 6”.

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

Judecător  Liliana Andriaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vedernicov Vasilii, pentru data de 19 ianuarie 2011, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Ivanova Irina privind încasarea 
prejudiciului.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Hemei Aliona, născută pe data de 29.07.1971, cu ultimul do-
miciliu cunoscut în Chişinău, str. Costiujeni nr. 12, apt. 32, 
pentru data de 11 februarie 2011, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea lui Hemei Serghei privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  V. braşoveanu 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Coleastru Igor 
Mihail, pentru data de 25 ianuarie 2011, ora 8.40, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-4232/2010 intentată de ÎCS „Easy Credit” 
SRL privind încasarea datoriei. 

Judecător  Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Grosu Maria Mat-
vei, pentru data de 1 februarie 2011, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în 
cauza civilă nr. 2-3953/2010 intentată de „Biroul Vamal Leu-
şeni” privind încasarea sumei. 

Judecător  Galina Moscalciuc

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Gavriliţa Dumitru Ion, domiciliat în Chişinău, str. Florilor nr. 
12/1, apt. 113, pentru data de 21 ianuarie 2011, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Gavrlilţa Elena privind delimitarea 
cotei părţi ideale a proprietăţii în devălmăşie.

Judecător  Gh. V. bîrnaz
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Malinovscaia Tatiana, pentru data de 19 ianuarie 2011, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1A) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de Calmîc 
Elena privind încasarea datoriei.

Judecător  Nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită cet. Vulpe Ele-
na, pentru data de 3 februarie 2011, ora 15.30, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea loc exami-
narea cauzei civile la cererea cet. Ţiglău Lucia şi Vulpe Elena 
împotriva „IPDA” SA privind încasarea salariului.

Judecător  V. Stratan
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Dodon Ghe-
orghe Gheorghe, domiciliat în satul Găureni, Nisporeni, pen-
tru data de 20 ianuarie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Petraş Vera privind desfacerea căsătoriei.

Preşedintele Judecătoriei
Nisporeni  Gr. Şişcanu 

www
 Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Ciuico Boris, 

locuitor din Făleşti, str. Cetatea Albă nr. 23, pentru data de 31 
ianuarie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 
Mai nr. 14, bir.4) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Chiruţa Iustin Vasile privind restituirea împrumutului.

Judecător  Lilia trocin 
www

 Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Vlas Sergiu 
Nichifor, a.n. 15.08.1976, locuitor al satului Ialpujeni, Cimi-
şlia, pentru data de 24 ianuarie 2011, ora 8.30, la şedinţa de 
judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir.4) în calitate de pîrît în 
cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Lilia trocin 
www

 Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Vlas Sergiu 
Nichifor, a.n. 15.08.1976, locuitor al satului Ialpujeni, Cimi-
şlia, pentru data de 24 ianuarie 2011, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir.4) în calitate de pîrît în 
cauza civilă privind încasarea pensiei de întreţinere pentru doi 
copii minori într-o sumă bănească fixă.

Judecător  Lilia trocin 
www

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea cet. Uşacov Vla-
dimir, născut la 8 aprilie 1972, cu domiciliul în Străşeni, str. 
Iachir nr. 4, apt. 17, pentru data de 8 februarie 2011, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (Străşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 
98, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS 
„Expres Leasing” SRL. 

Judecător  Vasile Rusu 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Focşa Valeriu, 
pentru data de 17 ianuarie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate de pîrît în 
procesul civil cu privire la desfacerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Negru 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cnîş Nelea, pentru data de 17 ianuarie 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Cnîş Ghenadii  privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Veronica Negru
www

Arbitrajul Internaţional de pe lîngă Asociaţia Lichidatori-
lor şi Administratorilor din Republica Moldova, solicită pre-
zentarea reclamantului - SA ,,Orhei-Vit” (mun. Chişinău, str. 
Industrială nr. 40, IDNO 1003606004176) şi pîrîtului - SRL 
,,Vasion-Agro-Prim” (r-nul Căuşeni, s. Cîrnaţeni, IDNO 
1009608000093) în şedinţele arbitrale numite pentru data de 
14 ianuarie 2011 ora 17.00 şi pentru data de 17 ianuarie 2011 
ora 17.00, care vor avea loc pe str. Ivan Zaikin nr. 60, oficiul nr. 
1 mun. Chişinău, unde tribunalul arbitral constituit din arbitrii 
Irodoi Aurelia, Ciobanu Dorin şi Bălan Vladimir, va judeca 
cauza civilă nr. AI-07/2010 privind încasarea de la pîrît a da-
toriei restante de 34 783,88 lei, a prejudiciului sub forma ve-
nitului ratat de 98 718 lei şi a penalităţii aferente de 11 345,62 
lei, ca urmare a neexecutării contractului nr. MP-129/10 din 
29.04.2010.

Secretarul AI ALARM Olga Mereuţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Porumb Vasile, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, str. 
Mărţişor nr. 14, pentru data de 21 ianuarie 2011, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Melnicenco Ana că-
tre Porumb Vasile şi alţii privind recunoaşterea valabilităţii 
contractului.

Judecător      Nadejda Mazur

ÎN  AteNŢIA  CItItORILOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

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

Date bancare: c/d 222472202641 
bC banca Socială. bIC: bSOCMD 2x722, 

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

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Vulpe Roman Petru, cu domiciliul: satul Selemet, Cimişlia, 
pentru data de 31 ianuarie 2011, ora 14.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile intentată de Andronic Vitalie.

Judecător       V. efros
www

Суд Буюкань, мун. Кишинэу, в соответствии со ст.108 
ГПК, вызывает гр. Кэпэцинэ Наталью Валерий, 13.08.1964 
г.р. и Кэпэцинэ Андрея Владимир, 31.05.1988 г.р., последнее 
место жительства мун. Кишинэу, ул И. Крянгэ, 82/1, кв. 45, 
26 января 2011 в 15.00 в судебном заседании (ул. М. Витязул 
2, каб. 605), в качестве ответчиков по гражданскому делу 
возбужденного Олейниковой Анастасией о признаний их 
утратившими право пользования жилой площадью.

Судья Н. Симчук

ANUNŢ
Asociatul Pantelei Sergiu anunţă convocarea Adunării Gene-

rale Extraordinare a ,,Truc-3” SRL cu rumătoarea ordine de zi:
– Înstrăinarea de către Pantelei Sergiu a cotei de 25% din 

cota-parte ce-i aparţine din Capitalul Social al Companiei 
,,Truc-3” SRL.

La Convocarea Adunării Generale Extraordinare a ,,Truc-
3” SRL, solicit să fie invitat cetăţeanul Anton Pavel Grigore, 
domiciliat: Cahul, str. V. Stroiescu nr. 2.

Adunarea va avea loc pe data de 15 ianuarie 2011 ora 9.00 
la sediul ,,Truc-3” SRL pe adresa: str. A. Mateevici nr. 20/23.

Postul de televiziune Al Jazeera a difuzat 
un  reportaj despre traficul  de organe 

umane din Moldova
Postul de televiziune Al Jazeera a difuzat, recent, un re-

portaj despre traficul de organe umane din Republica Moldo-
va. Materialul a fost realizat, toamna aceasta, de un reporter 
al televiziunii, în satul Mingir, raionul Hînceşti.

Reportajul prezintă povestea lui Spiridon şi a altor moldo-
veni, care, în 1996, au plecat la Istanbul, unde li se promisese 
cîte un loc de muncă. Odată ajunşi în Turcia, ei au fost ţinuţi 
închişi într-un beci şi ameninţaţi cu moartea, dacă nu acceptă 
să ofere cîte un rinichi. De atunci, Spiridon tot speră să fie 
ajutat de autorităţi. 

În material se mai spune că autorităţile din Republica Mol-
dova continuă să abordeze problemele în stil sovietic. Astfel, 
existenţa problemelor este negată, în loc să fie acceptată.

În concluzie, jurnalistul susţine că Moldova nu are nici 
echipamentele medicale necesare şi nici dorinţa de a ajuta 
victimele traficului de organe.

Organizaţii ale societăţii civile consideră că guvernarea de 
la Chişinău, a făcut în ultimul an prea puţine pentru promovarea 
Parteneriatului Estic. De aceea, societatea nu cunoaşte prea mul-
te despre acest proiect al UE. 

„Din cauza unei lipse de sincronizări şi sinergii la nivel lo-
cal, societatea civilă nu a reuşit să-şi aducă contribuţia la timp, 
la ceea ce face Ministerul de Externe şi grupurile formate”, a 
remarcat directorul executiv al Centrului Parteneriat pentru 
Dezvoltare, Daniela Terzi-Barbăroşie, care este şi preşedintele 
Consiliului Naţional al ONG-urilor. Ea a apreciat faptul că Par-
teneriatul Estic include Forumul ONG-urilor ca oportunitate im-
portantă a societăţii civile de a comunica şi a promova împreună 
valorile acestui proiect. 

Directorul executiv al Centrului Regional de Mediu din 
Moldova, Victor Cotruţă, a declarat că Parteneriatul Estic tre-
buie să fie promovat cu eforturi comune. „Vrem să deschidem o 
pagină web a Parteneriatului Estic, care am vrea ca să fie foarte 
activă. Pagina trebuie să fie mereu înnoită, să fie o platformă de 
discuţie”, a menţionat Victor Cotruţă. 

Parteneriatul Estic, lansat în 2009, a apărut din dorinţa Uniu-
nii Europene de a apropia şase ţări din spaţiul post-sovietic, situ-
ate la hotarele sale. Bugetul Parteneriatului este de 600 de mili-
oane de euro pentru proiecte care vizează acordurile şi reformele 
interne din aceste state, printre care şi Republica Moldova. 

Problemele care vizează Parteneriatul Estic au fost discutate 
în cadrul unei dezbateri publice moderată de Antoniţa Fonari, 
secretar general al Consiliului ONG, membră a Forumului ONG 
a Parteneriatului Estic. Dezbaterea a fost organizată de către 
Consiliul Naţional al ONG cu reprezentanţii presei într-un for-
mat tradiţional cu denumirea „Ceaiul de la ora 5”.  

Societatea civilă planifică lansarea  
unei pagini web pentru promovarea 

Parteneriatului Estic 



Dreptul8 VINerI, 31 DecembrIe 2010

bUCOVeL (Ucraina) 
Perioada  28.12.10-12.01.11
Pachet servicii:  6 zile/5 nopţi – hotelul „Gor-

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

gany” de 4 stele:
395 de euro/persoană DBL - standard;
475 de  euro/persoană DBL - lux.
Pachetul include: cazarea, micul dejun, asigu-

rarea medicală.
Recomandăm pentru tururi individuale, de fa-

milii şi corporative.
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  persoane.

Recomandăm pentru studenţi şi elevi.

ROMÂNIA
Crăciunul în vila „Ecotur” de 4 stele, din Ceahlău
Perioada 24.12.2010-27.12.2010 şi 06.01.2011-09.01.2011
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 solicitanţilor. Firma 

turistică perfectează actele de obţinere a vizei.
Revelionul – 2011 în vila „Ecotur” de 4 stele din Ceahlău
Perioada 30.12.2010-02.01.2011 (perioada se poate modifica la 

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

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

Tururi  individuale sau corporative la dorinţa solicitanţilor. Firma 
turistică perfectează actele de obţinere a vizei.

Aho, aho, opriţi aici,
Şi pocniţi vîrtos din bici,
Roata măi! Hăi, hăi!

Mîine anul se-nnoieşte,
Pluguşorul se porneşte, 
Şi începe a brăzda,
Iar pe voi a vă ura. Hăi, hăi!

Ne oprim cu toţi aici,
Să vedem cum am trăit,
Anul iată s-a sfîrşit,
Sper că eşti şi mulţumit.
Roata măi! Hăi, hăi!

În anul ce a trecut,
Noi de toate am avut,
Multe bune şi concrete,
Sărbători, evenimente. 
Hăi, hăi!

Toţi ce stau în capul mesei,
Plănuiesc lucruri alese,
Cum mai bine să ne fie,
Viitorul ni-l mîngîie.
Şi pe domnul preşedinte,
Îl urăm să ne alinte,
Cu mai mulţi lei şi cu bani,

La anul şi la mulţi ani!
Roata măi! Hăi, hăi!

Anul care ne soseşte,
Să sperăm că e bogat,
Să vedem cum neamul creşte,
Fără greş, fără păcat.
Să avem o libertate,
Viitor pentru copii,
Pace-n ţară, sănătate
Cît mai multe bucurii.
Mai sunaţi din zurgălăi! 
Roata măi! Hăi, Hăi!

Plaiul meu este bogat,
Şi mereu în floare,
Oameni buni şi cumpătaţi,
Cu răbdare mare.
Să trăim şi-n viitor 
În unire mare,
Numai asta ne va da,
Slavă şi onoare!
Mai sunaţi din zurgălăi! 
Roata măi! Hăi, hăi!

Anul care va veni,
Să avem tot ce dorim, 

Masa plină cu bucate,
Omenie şi dreptate.

Vă urăm cu bucurie,
Vă urăm cu sănătate,
Ţara liberă să fie, 
Europa e aproape!
Mai sunaţi din zurgălăi şi 
strigaţi o data – Hăi, hăi!
La anul şi la mulţi, 
mulţi ani!!! Hăi, hăi!

Iulia DRUŢă

„Universitatea de Studii Politice 
şi economice europene” 

anunţă concursul pentru suplinirea 
funcţiilor vacante de: lector superior, 
specialitate ştiinţe politice – 5 locuri.

Date de contact: 
bdul Ştefan cel Mare  şi Sfînt nr. 200

tel: (022) 75-64-27
email: uspee@mail.md

Ludmila COŢAGA, 
judecător Rezina

Mult stimată doamnă Ludmila Coţaga,  
Fie ca această zi de o semnificaţie aparte 

pentru dumneavoastră să vă insufle şi mai mult 
dorinţa de a trăi frumos viaţa, de a crea lucruri 
deosebite, astfel încît să atingeţi cele mai înal-
te culmi de revelaţie sufletească. Să vă păstraţi 
deosebitele calităţi cu care v-a înzestrat bu-
nul Dumnezeu, iar anii care se vor perinda de 
acum încolo să vă aducă multă sănătate, clipe 
enorme de fericire şi bucurii nenumărate de la 
cei dragi inimii.

La mulţi ani!   
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re: Rodica Ciobanu, conferenţiar universitar, 
Facultatea de drept USM; Nicolae Şova, ma-
gistru în drept, lector universitar, Facultatea de 
drept, USM; Lilian Darii, lector universitar, 
Facultatea de drept USM; Aurelia Calmîc, 
judecător Floreşti; ecaterina Silivestru, jude-
cător Botanica; Aliona Miron, judecător Rîş-
cani mun. Chişinău; Valeriu Arhip, judecător 
CSJ; Ghenadie bîrsan, judecător Edineţ; 
Nicolae Timofti, judecător CSJ, membru 
CSM; Valeriu Gîscă, judecător Rîşcani, mun 
Chişinău; Dumitru Puşca, judecător Soroca; 
Vladimir holban, procuror, şef adjunct sec-
ţie, Procuratura Generală.

* * *
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,
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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:

Călătoriţi înţelept – Călătoriţi cu Vector!

Puteţi petrece un ReVeLION  exotic 
în  eGIPt, tAILANDA, bULGARIA, 

ItALIA, AUStRIA, GReCIA!

Urătură


