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Ce să mănînci zilnic 
pentru a nu te 
îmbolnăvi

La MAI va activa un 
sector special pentru 
examinarea dosarelor 
apatrizilor

(Anonim)

Nediscriminarea femeilor 
pe înţelesul moldovenilor: 
salarii mai mici  şi puţine 
şanse de a lua decizii 
importante

P rim-ministrul Vlad Filat a avut şi el o întrevedere cu 
Thommas Hammarberg, Comisar al Consiliului Euro-

pei pentru Drepturile Omului, potrivit Direcţiei comunicare şi 
relaţii cu presa de la Guvern. 

În debutul discuţiei, premierul şi-a exprimat aprecierea 
faţă de activitatea comisarului şi faţă de interesul său privind 
situaţia drepturilor omului în Republica Moldova. 

Vlad Filat a spus că parteneriatul dintre Republica Mol-
dova şi Consiliul Europei (CoE) este unul foarte important 
în promovarea reformelor democratice, drepturilor omului şi 
statului de drept. 

Premierul s-a referit la întîlnirea avută cu Comisarul   
Hammarberg după evenimentele din 7 aprilie 2009 şi i-a mul-
ţumit pentru suportul acordat în stabilirea faptelor ce au avut 
loc atunci. 

,,Acea experienţă tristă a influenţat activitatea noastră de 
mai departe. Protecţia drepturilor omului este o prioritate a 
Guvernului. Avem realizări în acest sens, dar, desigur, mai 
avem încă mult de muncit”, a spus prim-ministrul. 

Premierul a menţionat că cea mai mare problemă cu care 
se confruntă Republica Moldova pentru moment este justiţia. 
Vlad Filat s-a referit în context la aprobarea, la finele anului 
trecut, a Strategiei de reformare a sectorului justiţiei şi şi-a 
exprimat speranţa că deja în 2012 primele rezultate vor fi re-
simţite. 

Vlad Filat: Protecţia drepturilor omului este o prioritate a Guvernului
,,Contăm pe suportul CoE în ceea ce priveşte derularea 

reformelor necesare în Republica Moldova şi, respectiv, pe 
trecerea RM la dialogul de post-monitorizare”, a spus pre-
mierul. 

Thommas Hammarberg şi-a exprimat aprecierea faţă de 
realizările Guvernului în domeniul drepturilor omului şi a 
îndemnat autorităţile să depună eforturi în continuare pentru 
ca cetăţenii Republicii Moldova să beneficieze de valorile 
europene pe deplin. 

Comisarul a exprimat disponibilitatea Consiliului Euro-
pei de a acorda şi mai departe suport ţării noastre în diferite 
domenii. El s-a referit la un program ce urmează a fi elaborat 
de CoE, care are drept scop acordarea asistenţei guvernelor 
statelor în care persoanele de etnie romă sînt discriminate. 
Republica Moldova urmează ca în acest an să aprobe Planul 
de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă. 

Şi de această dată un subiect al discuţiei a ţinut de proble-
matica transnistreană, modul în care sînt respectate drepturi-
le omului pe malul stîng al Nistrului, acţiunile necesare de 
întreprins pentru ca locuitorii de pe ambele maluri ale rîului 
să aibă parte pe deplin de valorile şi beneficiile europene. 
Interlocutorii şi-au exprimat speranţa că negocierile oficiale 
în formatul ,,5+2” vor continua într-o manieră constructivă 
şi cu rezultate palpabile.

P reşedintele interimar 
al Republicii Moldo-

va, Marian Lupu, preşedinte 
al Parlamentului, a avut o 
întrevedere cu Comisarul 
Consiliului Europei pentru 
Drepturile Omului, Thomas 
Hammarberg, a relatat Ser-
viciul de presă al Aparatului 
Preşedinţiei. 

În cadrul întrevederii,  
Thomas Hammarberg l-a 
informat pe şeful interimar 
al statului că Consiliul Eu-
ropei urmăreşte identificarea 
obstacolelor în calea respec-
tării drepturilor fundamenta-
le ale omului în Republica 
Moldova, inclusiv în regiu-
nea transnistreană. Oficialul 
european a reconfirmat fap-
tul că, Consiliul Europei va 
acorda şi în continuare Re-
publicii Moldova sprijinul 
necesar pentru asigurarea 
progresului în respectarea 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. 
Comisarul european a mai 
menţionat că, pentru a se 
documenta privind ultime-

ţării noastre realizează fap-
tul că examenul principal 
în promovarea cu succes a 
obiectivului de integrare eu-
ropeană va fi susţinut iniţial 
la Strasbourg. 

În contextul diferendu-
lui transnistrean, preşedinte-
le interimar Marian Lupu a 
subliniat că autorităţile de 
la Chişinău întreprind efor-
turi în vederea identificării 
unei soluţii viabile pentru 

reglementarea conflictului 
din regiunea transnistreană, 
acţionînd, în prezent, spre 
continuarea dialogului po-
litic cu toţi partenerii impli-
caţi în formatul ,,5+2”, solu-
ţia finală fiind reintegrarea 
ţării în cadrul frontierelor 
recunoscute la nivel inter-
naţional în baza respectării 
principiului suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale a Re-
publicii Moldova.

dintre Republica Moldova 
şi Consiliul Europei, care 
rămîne a fi forumul pan-eu-
ropean principal în promova-
rea reformelor democratice, 
a drepturilor omului şi sta-

tului de drept pe continentul 
european. Şeful interimar al 
statului a reiterat ireversi-
bilitatea cursului european 
al Republicii Moldova şi 
a specificat că autorităţile 

le evoluţii, va întreprinde o 
vizită în regiunea din stînga 
Nistrului. 

Preşedintele interimar 
Marian Lupu a dat o apre-
ciere înaltă parteneriatului 

Începe ziua cu DREPTUL!

Înțeleptul nu spune ce știe, iar prostul nu știe ce spune.                    
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Marian Lupu a reiterat ireversibilitatea cursului 
european al Republicii  Moldova
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M oldova a devenit 
parte la două con-

venţii ale ONU, care regle-
mentează statutul persoanelor 
fără cetăţenie. În acest con-
text, la Ministerul Afacerilor 
Interne al Republicii Moldo-
va a avut loc un eveniment 
dedicat adoptării de către Par-
lamentul Republicii Moldova 
a Legii cu privire la aderarea 
RM la Convenţia Naţiunilor 
Unite din 1954, privind sta-
tutul apatrizilor şi Convenţia 
Naţiunilor Unite din 1961, 
privind reducerea cazurilor 
de apatridie, precum şi a 
Legii privind modificarea şi 
completarea unor acte legis-
lative în vederea stabilirii pro-
cedurii de determinare a statu-
tului de apatrid. La întrunire 
au participat ministrul Aface-
rilor Interne, Alexei Roibu şi 
şeful  Delegaţiei Uniunii Eu-
ropene în Republica Moldova, 

La MAI va activa un sector special pentru 
examinarea dosarelor apatrizilor

ambasadorul Dirk Schuebel.
Astfel, odată cu intrarea 

în vigoare a legilor date, Bi-
roul Migraţie şi Azil al Mi-
nisterului Afacerilor Interne, 
va fi structura specializată de 
recunoaştere a statutului de 
apatrid şi va asigura punerea 
în aplicare a unei proceduri 
transparente de recunoaştere 
a statutului de apatrid.

În alocuţiunea sa minis-
trul de Interne, Alexei Roibu 
a declarat că aderarea RM 
la Convenţiile ONU privind 
apatridia se încadrează atît în 
procesul crucial al dialogului 
privind liberalizarea regimu-
lui de vize cu UE, cît şi în 
strategia globală de sporire 
a protecţiei drepturilor omu-
lui şi demnităţii indivizilor 
în Republica Moldova. Mai 
mult, ministrul A. Roibu 
a menţionat că aderarea la 
aceste două convenţii vin să 

completeze cadrul legislativ 
intern privind problemele 
apatridiei.

La rîndul său, ambasa-
dorul D. Schuebel a precizat 
că aderarea statului nostru la 
Convenţiile ONU este un pas 
important în dialogul privind 
liberalizarea regimului de 
vize cu UE. Şeful Delegaţiei 
UE la Chişinău a adăugat că 
aceste acţiuni ale autorităţilor 
moldoveneşti sînt în confor-
mitate cu standardele Uniunii 
Europene. Dirk Schuebel a 
menţionat că UE este gata să 
ofere în continuare asistenţă 
unor asemenea iniţiative.

Prezentele Convenţii 
ONU sînt instrumentele 
internaţionale primare care 
reglementează statutul apatri-
zilor, drepturile şi obligaţiile 
fundamentale fără discrimi-
nare, precum şi reducerea 
şi prevenirea cazurilor de 

apatridie. Aderarea la aceste 
convenţii se încadrează atît în 
procesul crucial al dialogului 
privind liberalizarea regimu-
lui de vize, cît şi în Strategia 
globală de sporire a protecţiei 
drepturilor omului şi demni-
tăţii persoanelor în Republica 
Moldova.

Conform datelor Registru-
lui de stat al populaţiei, la 31 
decembrie 2011, pe teritoriul 
ţării erau documentaţi cu acte 
de identitate 2073 de apatrizi, 
dintre care 4 persoane - cu 
permis de şedere provizoriu 
şi 2069 de apatrizi, domi-
ciliaţi permanent în ţară (cu 
buletin de identitate pentru 
apatrizi). Cea mai mare parte 
a apatrizilor sînt persoane din 
fostul bloc sovietic – din Ru-
sia, Belarus, Georgia, Uzbe-
kistan etc. – care nu au reuşit 
să-şi reglementeze statutul pe 
teritoriul Republicii Moldo-

va, iar aderarea la aceste con-
venţii va facilita şederea aces-
tora pe teritoriul ţării noastre.  
Majoritatea persoanelor fără 
cetăţenie - 286 -  domiciliază 
în oraşe, 189 - în localităţile 
rurale; 1598 de apatrizi lo-
cuiesc în raioanele din stînga 
Nistrului (transnistria). Din 
numărul total al apatrizilor 
1213 sînt femei şi 860 - băr-
baţi.

Totodată, acordarea sta-
tutului de apatrid nu trebuie 
privită ca o rezolvare în sine 
a situaţiei, dar ca o etapă în 
reducerea apatridiei în Repu-
blica Moldova prin acordarea 
cetăţeniei acestor persoane. 
Astfel, aderarea este un im-
puls pentru procesul actual 
de naturalizare a apatrizilor, 
care şi este obiectivul major 
al Convenţiei din 1961 pri-
vind reducerea cazurilor de 
apatridie.

La finalul evenimentu-
lui, ministrul Alexei Roibu 
a adus mulţumiri ambasado-
rului Dirk Schuebel pentru 
susţinerea acordată din par-
tea Uniunii Europene, care 
este de o importanţă majoră 
pentru MAI, menţionînd, tot-
odată, cooperarea fructuoasă 
cu Înaltul Comisariat al Na-
ţiunilor Unite pentru Refugi-
aţi şi speranţa în continuarea 
bunei conlucrări în vederea 
implementării angajamente-
lor asumate.

În cadrul întrunirii au 
participat şi consilierul UE 
de nivel înalt în Politici Pu-
blice pentru Biroul Migra-
ţie şi Azil al MAI, Isabelle                        
Mihoubi-Astor, şi reprezen-
tantul Înaltului Comisariat al 
Naţiunilor Unite pentru Re-
fugiaţi în Republica Moldova, 
Peter Kessler.

Cor. DREPTUL

Astfel, unul dintre aspectele fe-
nomenului de discriminare a 

femeilor este poziţionarea contro-
versată a drepturilor femeii în cadrul 
listei drepturilor omului. Acest fapt 
se reflectă şi în felul în care au evolu-
at acordurile şi documentele interna-
ţionale prin intermediul cărora, drep-
turile femeii au putut fi stabilite, iar 
actele de încălcare ale acestora au 
putut fi condamnate de Organizaţia 
Naţiunilor  Unite (ONU) pe tot cu-
prinsul lumii.

Încă de la înfiinţarea ONU a fost 
recunoscut principiul egalităţii sexe-
lor (în preambul şi în articolul 1.3 al 
Cartei ONU: comunitatea statelor se 
obligă să trateze în mod egal femeile 
şi bărbaţii). În Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului din anul 1948, 
nediscriminarea se baza, printre alte-
le, şi pe relaţiile dintre sexe. Realita-
tea era, însă, cu totul alta pentru fe-
meile lumii, iar acest lucru nu a prea 
fost luat în seamă de instituţiile pen-
tru drepturile omului din cadrul ONU. 
Neglijarea generală a problemelor 
care vizau femeile a avut rezultate ce 
nu pot fi trecute cu vederea: Comisia 
femeilor a cerut, în 1972, Adunării 
Generale a ONU, ca anul 1975 să fie 
declarat Anul Internaţional al Feme-
ii, activităţiile din domeniul drepturi-
lor femeilor urmînd a fi amplificate. 
Anul Internaţional al Femeii (1975), 
Deceniul Femeii (1976-1985) şi cele 
trei conferinţe internaţionale ONU 
ale femeilor care au avut loc pe 
parcursul acestui deceniu sub moto-
ul „egalitate, dezvoltare şi pace” au 
constituit un moment de răscruce. 
Numărul activităţilor desfăşurate în 
beneficiul femeilor a crescut.

La fel, în decembrie 1979, Adu-
narea Generală a Organizaţiei Na-
ţiunilor Unite a adoptat Convenţia 
asupra eliminării tuturor formelor de 
discriminare a femeilor – un pas im-

Nediscriminarea femeilor pe înţelesul moldovenilor: Salarii mai mici 
şi şanse puține de a lua decizii importante

Într-o societate democratică, precum se vrea a fi Repu-
blica Moldova, discriminarea femeilor, de altfel, ca şi ori-
care alte reminiscenţe ale încălcării drepturilor omului, nu 
trebuie să aibă loc. În pofida acestui fapt, în întreaga lume, 
femeile se confruntă cu diverse probleme la acest capitol, 
iar ţările înalt dezvoltate, cu experienţă de secole pe tărî-
mul democraţiei, nu sînt o excepţie în acest sens.

portant în vederea recunoaşterii drep-
turilor femeii ca drepturi ale omului. 
Convenţia conţinea unele prevederi 
mai vechi în ceea ce privea protec-
ţia şi nediscriminarea femeilor, dar a 
venit să extindă răspunderea statelor 
părţi în ceea ce priveau încălcările 
comise de actori ne-statali. Acest 
lucru a fost un mare progres, pentru 
că actele de discriminare şi de încăl-
care a drepturilor femeilor nu vin de 
prea multe ori din partea statului, ele 
avînd loc în „sfera privată”. 

Ca rezultat al campaniei întinse 
pe mai mulţi ani („Drepturile femeii 
sînt drepturi ale omului”), mişcarea 
pentru drepturile femeii a reuşit să 
aducă subiectul violenţei pe agenda 
celei de-a doua Conferinţe internaţi-
onale ONU pentru drepturile omului, 
desfăşurată în 1993. Astfel, declara-
ţia finală de la Viena condamnă, pen-
tru prima oară în istoria Naţiunilor 
Unite, în mod explicit, violenţa asu-
pra femeilor ca încălcare a drepturi-
lor omului. În decembrie acelaşi an, 
Adunarea Generală a ONU a fixat 
afirmaţiile documentului final de la 
Viena într-un act propriu, – „Decla-
raţia pentru eliminarea tuturor forme-
lor de violenţă asupra femeilor”. Aici 
sînt enumerate formele de violenţă 
asupra femeilor din domeniul public 
şi privat care reprezintă încălcări ale 
drepturilor omului: violenţă fizică, 
sexuală şi psihologică în familie, 
inclusiv abuzurile fizice şi abuzurile 
sexuale asupra fetelor; violenţe lega-
te de dotă; violuri în căsnicie; muti-
larea organelor genitale femeieşti şi 
alte practici tradiţionale care lezează 
integritatea corporală a femeilor; vi-
olenţa în afara căsătoriei şi violenţa 
în contextul exploatării; violenţă fi-
zică, sexuală şi psihologică în afara 
comunităţii, inclusiv violuri, abuzuri 
sexuale, hărţuire sexuală şi intimida-
re la locul de muncă, în instituţiile de 

învăţămînt etc.; traficul de femei şi 
prostituţia forţată; acte de violenţă fi-
zică, sexuală şi psihologică săvîrşite 
de stat sau comise cu acordul aces-
tuia, violenţă sexuală şi psihologică, 
indiferent unde apare ea. O nouă rea-
lizare a avut loc în martie 1994, cînd 
Comisia pentru drepturile omului a 
inaugurat funcţia de raportor special 
permanent  pe problema violenţei 
asupra femeii, al cărei mandat cu-
prinde întregul conţinut al Declaraţi-
ei pentru eliminarea tuturor formelor 
de violenţă asupra femeilor.

Să revenim, însă, la Republica 
Moldova. ONU a atenţionat, în re-
petate rînduri, că femeile din Mol-
dova rămîn excluse din procesul 
decizional. La 8 martie, anul trecut, 
cu ocazia Zilei 
Internaţionale a 
Femeii, agenţi-
ile Organizaţiei 
Naţiunilor Uni-
te în Moldova au 
adresat un mesaj 
către autorităţi, 
prin care le-au 
îndemnat să 
sporească efor-
turile în promo-
varea femeilor şi 
asigurarea ega-
lităţii de gen. În 
aceeaşi ordine 
de idei, experţii 
atenţionează că deşi în ultimii ani 
s-au implementat mai multe progra-
me pentru a promova femeile, există, 
totuşi, un şir de îngrijorări. Femeile 
din Moldova continuă să ridice sala-
rii mai mici decît bărbaţii şi sînt ex-
cluse din procesul decizional. Con-
form Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului, către 2015 Guvernul s-a 
angajat să sporească numărul feme-
ilor pînă la 40% în consiliile locale, 
pînă la 25% în cele raionale, iar cel 
puţin o treime de parlamentari ar tre-
bui să fie femei. 

În septembrie 2011, Comitetul 
Internaţional pentru Diplomaţie Ci-
vică (ICCD) în colaborare cu PNUD 
Moldova au iniţiat proiectul „Non-
discrimianarea femeilor într-o soci-
etate democratică”. Proiectul durea-

ză pînă în martie anul curent, iar în 
acest context, autorii au prezentat, 
recent, rezultatele primelor acţiuni 
desfăşurate în direcţia atingerii sco-
pului şi obiectivelor propuse.

Printre acţiunile realizate, pînă 
în prezent, se numără următoarele: 
crearea unor calendare promoţiona-
le, campanii de informare în zona 
de Nord a Republicii, chestionarea 
femeilor şomere cu vîrsta cuprinsă 
între 16-30 de ani din cele patru ra-
ioane implicate în proiect. În acest 
sens, autorii proiectului au ţinut să 
mulţumească Agenţiilor Raionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
care au răspuns solicitării de a oferi 
informaţii. 

La fel, în vederea identificării 

cazurilor de discriminare au fost 
chestionate femeile internate în ca-
drul Institutului de Cercetări Ştiinţifi-
ce – Centrul Mamei şi Copilului. La 
moment se lucrează asupra studiului 
axat pe rezultatele obţinute din ches-
tionare.

În cadrul campaniilor de infor-
mare din Orhei, Şoldăneşti, Rezina 
şi Floreşti au fost distrbuite materi-
ale informative pe marginea acestui 
subiect. Voluntarii locali, elevi din 
licee, au mers în centrele raionale 
respective şi au informat locuitorii 
despre acest fenomen.

De asemenea, au fost intervie-
vate o serie de persoane, referitor 
la discriminarea femeilor în cîmpul 
muncii. Potrivit rezultatelor sonda-
jului, mulţi dintre cei chestionaţi, au 

menţionat că se confruntă cu aseme-
nea cazuri. O parte din ei au venit cu 
soluţii de eradicare a acestei proble-
me, cum ar fi  gruparea femeilor care 
lucrează la acelaşi loc de muncă şi 
redactarea unei plîngeri în cazul în 
care se simt discriminate. Discuţiile 
în familie între soţi pot şi ele ame-
liora, într-o oarecare măsură, aceste 
probleme.

În  baza informaţiilor acumulate, 
un expert juridic independent urmea-
ză să  analizeze cazurile de discrimi-
nare depistate. Totodată, activităţile 
care urmează a fi desfăşurate ulteri-
or, se vor axa direct pe identificarea 
femeilor în procesul de angajare în 
cîmpul muncii, care vor contribui la 
atingerea unor rezultate concrete.

Este regretabil să con-
statăm că la etapa actuală, 
în Moldova, femeile nu se 
simt egale în drepturi cu 
bărbaţii. Un exemplu eloc-
vent în acest sens este şi 
faptul că majoritatea mol-
dovenilor nu văd, deocam-
dată, o femeie în fruntea 
statului. Chiar şi în rînduri-
le reprezentantelor sexului 
frumos persistă scepticis-
mul vizavi de capacitatea 
unei femei de a deveni un 
şef de stat exemplar (de a 
îndeplini atribuţiile ce-i re-
vin şefului statului). 

Totuşi, îmbucurător este faptul 
că respectarea dreptului la un tra-
tament egal pentru femei şi bărbaţi 
rămîne un subiect discutat intens 
în societatea noastră. În paralel, 
organizaţiile non-guvernamentale 
continuă să insiste ca femeile să 
participe inclusiv la discutarea şi 
adoptarea proiectelor de legi şi cer 
eliminarea formelor de discrimina-
re a femeilor, subliniind că respec-
tarea principiului egalităţii de gen 
va contribui la bunăstărea şi pro-
gresul social al întregii societăţi. 
Rămîne să sperăm că promisiunile 
date de autorităţi, dar şi eforturile 
depuse la nivel de societate civilă, 
la acest capitol, se vor încununa cu 
succes.

Lilia DUMINICA
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Prezent Desing”, 
pentru data de 24 ianuarie 2012, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît 
unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de SRL 
,,Tuna Plastic” privind anularea contractului.

Judecător I. Gancear 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Gîrlea Radomir, pentru data de 2 februarie 2012, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea „Euroasig 
Grup” SRL privind încasarea pagubei.

Judecător V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gavril Anatol, pentru data de 17 februarie 2012, ora 14.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea „Euroasig Grup” 
SRL privind recuperarea daunei materiale.

Judecător V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului „VM-AMON-RA” SRL, cu ultimul sediu cu-
noscut: MD-2038, mun. Chişinău, str. N. Titulescu nr. 1, of. 
(196), pentru data de 3 februarie 2012, ora 13.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la cererea ÎCS „PROGRES&Co” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Trusico Victor, pentru data de 7 februarie 2012, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate 
de pîrît unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
lui Sarov Fiodor privind contestarea actelor de executare.

Judecător Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Postoronca Alunelu, pentru data de 14 februarie 2012, 
ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) 
în calitate de pîrît unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea lui Gordienco Boris către Neaguţa Elena şi Posto-
ronca Alunelu privind declararea valabilităţii contractului de 
vînzare-cumpărare.

Judecător Ion Ţurcan

Citaţii în judecată www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Carpinschi Lidia, pentru data de 7 februarie 2012, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea lui Macadrai Sergiu privind 
demolarea construcţiilor şi înlăturarea obstacolelor în folosirea 
bunului imobil.

Judecător D. Suşchevici
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Acvatehnologic”, pentru data de 6 februa-
rie 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 618) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎM „Elita-
5-Altepi” SRL privind încasarea datoriei.  

Judecător S. Lazari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Şvera Svetlana, 
Malinovschii Vladimir şi Panpuh Iurii, pentru data de 7 februa-
rie 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 505) în calitate de pîrîţi în cauza civilă nr. 2-253/11, la cere-
rea SRL „Lidiros-Prim” către Şvera      Svetlana, Malinovschii 
Vladimir, Panpuh Iurii, intervenient principal: SRL „Maribor” 
privind evacuarea din bunul imobil.

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Selimiţanu Ion 
Cozma, a.n. 06.01.1972, pentru data de 23 februarie 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de CCL-142, intervenient acceso-
riu SA „Termocom” privind încasarea datoriei.

Judecător  Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ambros Veaceslav, pentru data de 7 februarie 2012, ora 16.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Ambros Diana 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-
licită prezentarea cet. Josan Ştefan Alexandru, a.n. 16.01.1968, 
cu ultimul domiciliu: satul Chiperceni, Orhei, pentru data de 26 
ianuarie 2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasi-
le Mahu nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Josan Dora privind încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător Viorelia Varaniţă 

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 procurat 
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”

Crimă odioasă la Ungheni. Un 
bărbat și-a ucis soția cu toporul 

Un bărbat, din satul Mănoileşti, raionul Ungheni şi-a ucis 
consoarta, în vîrstă de 45 de ani. Femeia a decedat după ce a 
primit mai multe lovituri de cuţit.

Acţiunile de urmărire penală şi concluzia medicului legist, 
demonstrează că moartea femeii a fost cauzată de multiple lo-
vituri de cuţit în regiunea gîtului.

Potrivit organelor de drept, în noaptea de 12 spre 13 ianu-
arie, în jurul orei 01.00, suspectul, în vîrstă de 50 de ani, fiind 
în relaţii ostile cu soţia, a luat un cuţit şi i-a aplicat acesteia 
cîteva lovituri în regiunea gîtului, în timp ce ultima dormea. 

Mai mult, bărbatul a luat un topor şi i-a mai aplicat femeii 
încă 2 lovituri în regiunea capului, în urma cărora aceasta a 
decedat.

Pe acest caz a fost iniţiată o cauză penală. Dacă bărbatul 
va fi găsit vinovat, el riscă de la 5 la 15 ani de privaţiune de 
libertate.

În prezent, dosarul pe cazul dat se află în gestiunea procu-
raturii raionale.

Fiica preşedintelui 
raionului Ocniţa a fost 

ucisă de soţ din cauza amantei
Autorul crimei din luna august, cînd o femeie a fost îm-

puşcată chiar lîngă uşa casei sale, pe strada Munceşti, din Chi-
şinău, este soţul acesteia. Bărbatul avea o amantă şi, din frica 
să nu piardă averea prin divorţ, şi-a împuşcat soţia. Anunţul a 
fost făcut de către procurorul municipiului Chişinău, Ion Dia-
cov, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit procurorului, bărbatul, în vîrstă de 37 de ani, este 
fost angajat al Ministerului Apărării. Cu ajutorul tatălui fe-
meii, soţii au cumpărat două apartamente, două maşini şi alte 
bunuri. „A omorît-o din frica de a rămîne sărac. Această frică 

nu l-a oprit să-şi lase doi copii minori fără mamă”, a spus 
procurorul.

Fiind pus în situaţia de a alege între amantă şi soţie, incul-
patul şi-a cumpărat o mască, o salopetă şi o armă de vînătoare. 
În ziua de 18 august, şi-a aşteptat soţia în faţa casei şi a des-
chis focul asupra ei.

Potrivit oamenilor legii, şi amanta acestuia este suspectată 
de complicitate la crimă, dar deocamdată nu există probe în 
acest sens.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă de la 12 la 20 de ani 
privaţiune de libertate sau detenţie pe viaţă.

Femeia omorîtă, Angela Miron, avea 36 de ani şi era fiica 
preşedintelui raionului Ocniţa.

Un georgian a murit în timp ce le 
povestea grănicerilor moldoveni 
despre fiul dispărut în Brazilia

Recent, la Punctul de Trecere a Frontierei Tudora-Staro-
cazacie s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare 
trecerii frontierei, un cetăţean al Georgiei, cu domiciliul per-
manent în Ucraina.

În timpul controlului de frontieră, bărbatul de 60 de ani, a 
spus că merge în Republica Moldova la un cunoscut al fiului 
său, marinar, dispărut fără urmă acum cîteva luni în Brazilia. 
N-a reușit, însă, să-și spună păsul pînă la capăt, pentru că a 
leşinat.

Grănicerii i-au acordat primul ajutor şi au chemat imediat 
salvarea. Medicii veniţi la faţa locului au putut constata doar 
decesul bărbatului. Totodată, au fost anunţate organele de 
ocrotire a normelor de drept şi rudele acestuia.

Persoana decedată avea la el o mapă cu mai multe acte 
emise de autorităţile ucrainene care confirmau faptul dispariţi-
ei fiului acestuia în Brazilia.

Cauza decesului va fi stabilită de către expertiza medico-
legală.

Doi tineri din Ocniţa riscă puşcărie 
pe viaţă pentru că l-au omorît pe un 

bătrîn
Doi tineri din raionul Ocniţa riscă să stea toată viaţa în 

puşcărie pentru că l-au omorît cu cruzime pe un bătrîn de 78 
de ani. Potrivit poliţiei, cei doi tineri, de 17 şi, respectiv, 28 de 
ani din satul Sauca, raionul Ocniţa, au venit în casa bătrînului 
pentru a cumpăra alcool. Din motive necunoscute, suspecţii 
au început să lovească gazda cu pumnii şi picioarele. După ce 
au văzut că bărbatul nu mai dă semne de viaţă, agresorii l-au 
dus pe bătrân în şopron şi l-au lăsat într-o baltă de sînge. Omul 
a fost găsit de fratele său, care a alertat poliţia. Cei doi suspecți 
sînt cercetaţi în stare de arest, pentru omor intenţionat. Dacă 
vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă detenţie pe viaţă. 

O femeie de 76 de ani a ars de vie în 
propria casă

O bătrînică și-a pierdut viața într-un incendiu. Tragedia s-a 
produs într-o casă din localitatea Druţa, raionul Rîşcani. 

Focul a făcut scrum lenjeria de pat şi a lăsat fără sufla-
re proprietara casei, în vîrstă de 76 de ani. Cel mai probabil 
incendiul s-a produs din cauza încălcării regulilor de apărare 
împotriva incendiilor la utilizarea focului deschis.

Un alt incendiu în care a decedat o altă persoană a avut loc 
în localitatea Ocniţa, raionul Ocniţa. De această dată pradă 
flăcărilor a căzut un bărbat în vîrstă de 52 de ani.

Incendiul a distrus patul dintr-o odaie şi lenjeria de pe 
acesta. Inspectorii supravegherii de stat a măsurilor contra in-
cendiilor au stabilit că focul a fost iniţiat din cauza imprudenţii 
în timpul fumatului.

De menționat că, de la începutul anului în Republica Mol-
dova s-au produs 93 de incendii în care şi-au pierdut viaţa 9 
persoane.

Cor. DREPTUL

Cronică

ANUNŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la 

Procuratură şi a  Regulamentului privind modul de pro-
movare în serviciu al procurorilor, Consiliul Superior al 
Procurorilor a anunţat la şedinţa din 17.01.2012  concur-
sul pentru suplinirea funcţiilor vacante de: 

procuror, şef al Serviciului Sud, procuratura Antico-- 
rupţie - 1 funcţie;

procuror, adjunct al procurorului r-lui Cimişlia - 1 - 
funcţie;

procuror în Procuratura UTA Găgăuzia - 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura r-lui Dubăsari - 2 funcții.- 

Termen  de aplicare  – 17 februarie  2012. 
Cererile de participare la concurs se depun la secreta-

riatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. Chişinău, 
str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr.26) 

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64

www
Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC 

al RM, solicită prezentarea cet. Apostoliuc Aliona, pentru 
data de 15 februarie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(Donduşeni, str. 31 August 1989, nr. 19, bir. 11) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Apostoliuc Sergiu privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Oxana Banari
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Buşmaciu Petru, domiciliat: mun. Chişinău, str. Bucureşti 
nr. 65, apt. 19, pentru data de 10 februarie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea reclamantului SA „Moldcargo” 
SRL privind încasarea prejudiciului material.

Judecător   A. Andronic
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 Dacă vrei să ai o viaţă 
lungă şi sănătoasă, trebuie să 
mănînci zilnic anumite ali-
mente. Sfaturile sînt date de 
un specialist în domeniu, au-
tor al unei cărţi foarte cunos-
cute, David Zinczenko (,,Eat 
This, Not That”). 

 
Iaurt

 Acest aliment îţi întăreşte 
sistemul imunitar şi te pro-
tejează împotriva cancerului, 
scrie ,,Fox News”. Îl poţi 
combina cu miere sau fructe, 
pentru un gust mai plăcut. 

 
Roşii

 Acestea sînt pline de anti-
oxidantul licopen. Oxidantul 
în cauză reduce riscul de can-
cer la prostată, plămîni, vezi-
ca urinară, piele şi stomac. 
Dacă nu ai roşii la îndemî-
nă, le poţi înlocui cu pepene 
roşu, grape-fruit, papaya sau 
guava. Roşiile pot fi consu-
mate şi prin ketchup, sos de 
tomate şi salată mozzarella. 

 
 Afine

 Acestea au mai mulţi an-
tioxidanţi decît orice alt fruct 
găsit în America de Nord. Ele 
sînt foarte importante în pre-
venirea cancerului, diabetului 
şi a schimbărilor aduse de îm-
bătrînire în privinţa memoriei. 

Afinele conţin multă vitamină 
A şi C, acestea ajutînd siste-
mul cardiovascular. 

Nuci
 Ele sînt bogate în Ome-

ga-3, conţinînd chiar o canti-
tate mai mare decît somonul. 
Nucile pot fi consumate la 
salate, în prăjituri sau adău-

gate la carnea de pui şi peşte. 

Spanac
 Dacă mănînci spanac, 

te vei proteja de bolile de 
inimă, accident vascular 
cerebral şi osteoporoză. În 
plus, vei evita şi problemele 
sexuale provocate de îmbă-
trînire. 

 Morcovi
 Ei conţin multe caroteno-

ide, acestea fiind eficiente în 
reducerea riscului de cancer 
şi boli inflamatoare precum 
astmul şi artrita reumatoidă. 
Pot fi serviţi şi în salate sau 
pot fi chiar adăugaţi într-un 
tort. 

Atenţie pentru amatorii de carne procesată. Cu fiecare 50 
de grame de mezeluri consumate într-o zi, riscul de cancer 
pancreatic creşte cu 19 la sută. Datele se regăsesc într-un stu-
diu efectuat de către cercetătorii suedezi de la Institutul Karo-
linska şi publicat în ,,British Journal of Cancer”.

,,Potrivit studiului, consumul a 50 de grame de carne pro-
cesată în fiecare zi, echivalentul unui cîrnăcior sau a două felii 
de şuncă, creşte riscul îmbolnăvirii de cancer pancreatic cu 20 
la sută”, a declarat Jessica Harris, manager al Centrului pentru 
studierea cancerului.

Oamenii de ştinţă suedezi au analizat rezultatele altor 11 

Atenţie la carnea procesată! Provoacă apariţia cancerului de pancreas
studii, care au implicat 6000 de pacienţi bolnavi de cancer 
pancreatic.

,,Le recomand tuturor să micşoreze consumul de carne proce-
sată la minim”, a afirmat Susanna Larsson, autorul studiului.

Cancerul pancreatic mai este numit şi „ucigaşul tăcut”, pen-
tru că, în cele mai multe cazuri, nu are simptome în stadiile in-
cipiente. Chiar şi atunci cînd apar, simptomele sînt vagi: dureri 
de spate, scădere în greutate şi apetit redus. Consumul de carne 
roşie şi de carne procesată a fost deja asociat cu apariţia cance-
rului intestinal. Din acest motiv, autorităţile britanice recoman-
dă populaţiei să nu consume mai mult de 70 de grame pe zi.

Au săpat un tunel de 30 de metri 
pentru a sparge un bancomat

Cîţiva hoţi britanici nu s-au lăsat pînă ce nu au spart sei-
ful unui bancomat, după o operaţiune eşuată iniţial în august 
2007. Infractorii au săpat un tunel lung de peste 30 de metri, 
cu o înălţime de 1,5 metri, sub o clădire pentru a ajunge direct 
la bancomat, de unde au luat doar 7250 de euro.

Hoţii din Manchester au muncit de zor timp de şase luni 
pentru a continua săpăturile la tunel, începute acum patru ani, 
cînd au pus la cale jaful. Atunci, lungimea tunelului era de 18 
metri, insuficientă pentru a facilita accesul la bancomat. Rău-
făcătorii au fost nevoiţi să sisteze lucrările din cauza construc-
torilor veniţi să repare cablurile electrice ale clădirii. Acest 
lucru nu i-a descurajat pe infractori, care au reluat lucrările în 
urmă cu şase luni. 

Jaful a fost planificat minuţios, tunelul fiind dotat chiar şi 
cu sisteme de iluminat şi ventilaţie, informează ,,Daily Mail”. 

„Ne amintim cu toţii de prima lor încercare de a fura seiful ban-
comatului. Se pare că hoţii au refuzat pur şi simplu să renunţe”, 
a declarat un angajat al unităţii păgubite. Deocamdată, autori-
tăţile investighează acest caz şi speră să-i prindă pe făptaşi.

Ochelarii care ţi-ar putea permite să citeşti 
e-mailurile sau să urmăreşti emisiuni TV 

în timp ce mergi
Ideea de a deţine un ecran portabil pare tot mai aproape 

de realitate. Compania israeliană ,,Lumus”, specializată în 
îmbunătăţirea tehnologiei vizuale, a prezentat imagini şi 
detalii despre prototipul PD -18-2, dispozitivul care la o 
primă vedere nu pare a fi mai mult decît nişte ochelari obiş-
nuiţi. Aceştia înmagazinează imagini cu ajutorul unui dis-

pozitiv micro şi le proiectea-
ză virtual cu rezoluţie SVGA 
(Super VGA), folosită în ca-
zul videoproiectoarelor.

Ochelarii speciali îi 
permit celui care îi poartă 
să urmărească imagini de 
înaltă calitate în timp ce 
se deplasează. Cu ajutorul 

lor, utilizatorii şi-ar putea citi mesajele sau e-mailurile, 
ar putea urmări filme sau emisiuni TV în timp ce merg. 
Deocamdată, produsul nu este disponibil publicului larg. 

,,Lumus”, compania producătoare, îl furnizează piloţilor, 
medicilor şi soldaţilor, dar ar putea fi adaptaţi şi pentru 
uz personal.

Posibilitatea ca aceste produse să devină disponibile 

pentru orice consumator a stîrnit reacţii mixte în rîndul in-
ternauţilor.

Unii comentatori cred că tehnologia va ajuta mult po-
pulaţia de rînd, dar alţi useri au scris pe forumul companiei 
că aceşti ochelari oferă doar ,,o falsă senzaţie de siguranţă”. 

,,Deja oamenii sînt neatenţi pe stradă vorbind la telefon sau 
trimiţînd sms-uri, aceşti ochelari vor agrava şi mai mult 
situaţia”, a precizat un internaut.

Lentilele translucide permit suprapunerea imaginilor 
sau a graficii pe cîmpul obişnuit de vizibilitate, fără a-l 
afecta pe cel care îi poartă.

A murit cel mai tînăr geniu de la Microsoft
 Se numeşte Arfa Karim Randhawa şi a fost cel mai tî-

năr profesionist Microsoft din lume. Adolescenta a murit 
duminică, 15 ianuarie, într-un spital din Lahore, Pakistan, 
la doar 16 ani.

Tînăra a fost în comă încă din 22 decembrie, în urma 
unui atac de cord, survenit pe fondul unei crize de epilepsie.

 Arfa va fi înmormîntată în satul său, aproape de Faisa-
labad (în Pakistan). 

Arfa Karim Randhawa a primit titlul de profesionist Mi-
crosoft pe cînd avea 9 ani, după ce l-a cunoscut pe Bill Gates. 
Tînăra a devenit interesată de computer la vîrsta de 5 ani, şi a 
trecut de certificările riguroase de la Microsoft în 2004.

Vasile ŞChIOPU, 
judecător, Ungheni – 50 de ani

Mult stimate domnule Vasile Şchiopu, 
Pentru fiecare om ziua în care s-a născut este 

una deosebită. Astfel, de o semnificaţie sînt aceste 
splendide zile pentru dumneavoastră, deoarece vă 
aduc în prag frumoasa sărbătoare a sufletului.

Ne bucură nespus de mult că aţi ales ca destin 
să slujiţi cu credinţă legea şi să apăraţi demnitatea 
umană, fapt ce vă conferă inconfundabilitatea.

Vă admirăm, vă respectăm, vă preţuim, iar ani-
versarea dumneavoastră ne oferă plăcutul prilej de 
a vă adresa sublime cuvinte de felicitare. Vă dorim 
să aveţi parte de cît mai multă sănătate, multă căl-
dură sufletească, bunăstare şi împliniri dintre cele 
mai frumoase.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re: Vasile Creţu, doctor habilitat în drept, pro-
fesor universitar, Facultatea de drept, USM;                    
Gheorghe Mîţu, doctor în drept, lector universi-
tar, Facultatea de drept, USM; Radu Cotici, doc-
tor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de 
drept, USM; Ludmila Ciuhrii, judecător, Soro-
ca; Maria Ghervas, judecător, Botanica; Lucia 
Danilişin, judecător, Donduşeni; Maria Ţurcan, 
judecător, Botanica; Ion Sandu, judecător, Cău-
şeni; Oleg Moraru, vicepreşedintele Judecătoriei 
Glodeni; Ion Timofei, preşedintele Judecătoriei 
Rîşcani mun. Chişinău;  Ion Druţă, preşedintele 
Judecătoriei Botanica; Iurie Silarin, preşedintele 
Judecătoriei Ştefan Vodă;  Ivan Bancov, procuror, 
Ceadîr-Lunga; Sergiu Roşu, procuror, şef-adjunct 
interimar secţie, Procuratura Generală. 

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

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

La mulţi ani!
membrii Consiliului de administraţie   

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul şi 
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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.

Aniversări

C a l e i d o s c o p

Divert is
Ce să mănînci zilnic pentru a nu te îmbolnăvi


