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Combaterea corupţiei şi 
reforma structurilor de forţă ne 
îndepărtează de mult 
aşteptata Europă fără bariere

Prim-ministrul Vlad Filat a 
prezidat, recent, şedinţa Co-

misiei guvernamentale pentru inte-
grare europeană, a relatat Direcţia 
comunicare şi relaţii cu presa de la 
Guvern. 

La şedinţă au participat mem-
brii Cabinetului de Miniştri şi con-
ducători ai altor autorităţi publice 
centrale. 

Principalele subiecte discutate 
de membrii comisiei au ţinut de 
stadiul actual al dialogului Republi-
ca Moldova - Uniunea Europeană 
privind liberalizarea regimului de 
vize şi pregătirile de lansare a nego-
cierilor cu privire la Zona de Liber 
Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 
RM-UE. 

Vicepremierul Iurie Leancă, mi-
nistru al Afacerilor Externe şi Inte-
grării Europene, a informat asistenţa 
despre ultimele evoluţii în dialogul 
moldo-comunitar, precizînd că ţara 
noastră a fost evaluată pozitiv la ul-
tima reuniune RM-UE. 

Funcţionarii europeni au con-
statat progresul bun al autorităţilor 
moldoveneşti la mai multe capitole, 
printre care managementul frontie-
rei, domeniul serviciilor publice şi 
implementarea standardelor euro-
pene în mai multe sectoare. Comisia 
Europeană pregăteşte, de asemenea, 
un studiu de impact al implementă-
rii Planului de Acţiuni RM-UE, care 
va fi publicat în luna martie şi care 
va permite implementarea fazei a 
II-a a documentului. 

În context, Iurie Leancă a pre-
cizat că Programul naţional de 
implementare a fazei II a Planului 
de Acţiuni RM-UE în domeniul 
liberalizării regimului de vize pre-
vede acţiuni suplimentare în do-
meniul managementului integrat al 
frontierei, combaterii corupţiei şi 
crimei organizate, cooperarea cu                       
EUROPOL şi altele. 

Vicepremierul a precizat că, la 
27 februarie, la Chişinău, va avea 
loc o vizită a Delegaţiei Comisiei 
Europene, în frunte cu directorul 
Departamentului pentru Afaceri 
Interne al Comisiei Europene, în 

Dirk Schuebel: 
Liberalizarea 

regimului de vize nu 
presupune nici 

şederile de lungă 
durată şi nici 

angajarea 
Liberalizarea regimului de 

vize pentru cetăţenii moldoveni nu 
presupune nici şederile de lungă 
durată şi nici angajarea. Declara-
ţia a fost făcută de şeful Delegaţiei 
Uniunii Europene la Chişinău, Dirk             
Schuebel în cadrul unui interviu.

Potrivit lui Dirk Schuebel, libe-
ralizarea regimului de vize presupu-
ne vize de scurtă şedere pe teritoriul 
zonei Schengen, iar odată cu aboli-
rea vizelor, cetăţenii moldoveni vor 
putea intra şi călători liber în statele 
membre UE, care sînt membre ale 
zonei Schengen pentru o perioadă 
de trei luni.

În cazul în care cetăţenii mol-
doveni vor dori să rămînă pe teri-
toriul unui stat Schengen pentru o 
perioadă mai lungă, situaţia nu se 
va schimba. Aceştia vor fi nevoiţi 
să obţină o viză naţională de lungă 
şedere sau un permis de şedere pre-
cum este cazul la moment.

Şeful Delegaţiei UE la Chişi-
nău a mai declarat în interviu că 
angajarea legală în cîmpul muncii 
va continua să depindă de legislaţia 
naţională a fiecărei ţări, ca şi în ca-
zul permiselor de muncă.

Autorităţile de la Chişinău au 
promis că Moldova va obţine regim 
liberalizat de vize cu Uniunea Eu-
ropeană pînă la finele anului 2012.

cadrul căreia vor avea loc discuţii asupra 
procesului de liberalizare a regimului de 
vize. 

Totodată, Iurie Leancă a atenţionat asu-
pra urgentării pachetului de legi privind li-
beralizarea regimului de vize aflat pentru 
aprobare în Parlament. Proiectele de legi 
înaintate de către Guvern vizează activi-
tatea mai multor organe de drept şi racor-
darea legislaţiei naţionale la      acquis-ul 
comunitar. 

În această ordine de idei, prim-minis-
trul a cerut de la Ministerul Justiţiei efec-
tuarea unei analize detaliate a proiectelor 
de legi aflate pentru aprobare în Parlament 
şi a atenţionat asupra calităţii actelor legis-
lative. 

Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru 
al Economiei, a comunicat că în ceea ce 
priveşte implementarea Planului de Ac-

ţiuni RM-UE au fost prezentate patru ra-
poarte şi unul intermediar. Valeriu Lazăr a 
specificat că, în cadrul şedinţei din 31 ia-
nuarie anul curent, a fost stabilită agenda şi 
echipa de negociatori pe marginea Zonei 
de Liber Schimb. 

Vicepremierul a mai spus că, la 19-23 
martie a.c., la Chişinău, va avea loc o pri-
mă rundă de negocieri privind semnarea 
Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător RM-UE. Tot atunci, la Chi-
şinău, este aşteptată vizita Comisarului 
European pentru Comerţ, Karel De Gucht, 
care va participa la ceremonia oficială de 
lansare a negocierilor. 

Premierul a solicitat tuturor instituţiilor 
responsabile mobilizare maximă şi menţi-
nerea cadenţei în executarea Planului de 
Acţiuni privind liberalizarea regimului de 
vize.

Începe ziua cu DREPTUL!

Dă-i unui om un peşte, şi va fi sătul o zi întreagă,  învaţă-l să pescuiască, şi va fi sătul o viaţă întreagă. 
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A avut loc şedinţa Comisiei 
guvernamentale pentru integrare 

europeană
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U n obiect de o primordială importan-
ţă, cum ar fi „Dreptul civil”, se regă-

seşte în cadrul programului de studii, la di-
verse specialităţi, în incinta multor instituţii. 
Exigenţele pieţii muncii, atît a celei interne, 
cît şi a celei externe, fiind provocate de cri-
za economică, solicită modificări în politica 
educaţională, care pînă la momentul actual 
era axată, în prealabil, pe reproducere, evit-
înd dezvoltarea unor competenţe, în acelaşi 
timp fiind mai puţin centrată pe elev. Odată 
cu aderarea Republicii Moldova la Procesul 
de la Bologna, sistemul educaţional înain-
tează cu scopul de cizelare şi europenizare 
al elevării, noi exigenţe faţă de metodele de 
organizare şi aplicare a predării. 

În acest context de idei, în atenţia pro-
fesorului este propusă „Fişa de activitate” a 
elevului, care poate fi utilizată şi în cadrul 

altor discipline. Activitatea profesorului va 
evoluţiona în baza:

1. „Proiectul lecţiei”, care va fi structu-
rat conform etapelor stabilite de „Copyright. 
Centrul Metodic. 2011. Dr. Lia Sclifos”, în 
felul următor:

A. Evocare
B. Realizarea sensului
C. Reflecţie
D. Extindere
2. Scheme 
3. Speţa
4. „Fişa de activitate” individuală a ele-

vului, care va monitoriza şi implica elevul la 
diverse activităţi pe parcursul orei. Fişele 
tematice pot fi păstrate la elev, acumulate şi 
prezentate în formă de portofoliu la sfîrşit 
de semestru sau în raport cu tema pentru 
acasă evaluate periodic.

DREPTUL  MERGE  CU  DREPTUL  PE 
TĂRÎMUL  REFORMELOR  EDUCAŢIONALEVictor Chirilă, noul consilier al lui Vlad 

Filat pe probleme de politică externă
Directorul executiv al Asociaţiei pentru Politică Externă, 

Victor Chirilă, a fost numit consilier al prim-ministrului Vlad 
Filat pe probleme de politică externă. 

„Sper să contribui cu experienţa şi cunoştinţele mele la pro-
movarea politicii externe şi a politicilor legate de integrarea eu-
ropeană. Sper să fiu de folos pentru că ţin la timpul meu şi la 
prestaţia mea”, a declarat Victor Chirilă. 

Dispoziţia Guvernului a fost semnată încă în luna decem-
brie, iar Victor Chirilă a preluat funcţia de consilier la 23 ianua-
rie. Anterior funcţia a fost deţinută de către Iulian Fruntaşu, care 
acum este ambasador al Regatului Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord.

Ajutoare financiare unice pentru 
participanţii la conflictele armate
Invalizii şi familiile participanţilor care au decedat la acţiu-

nile de luptă din Afganistan şi în conflictul armat de pe Nistru 
vor primi ajutoare financiare unice, transmite Serviciul de presă 
al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Astfel, către 15 februarie, ziua cînd se împlinesc 23 de ani 
de la retragerea contingentului trupelor armate din Afganistan, 
familiile participanţilor decedaţi la acţiunile de luptă din aceas-
tă ţară, precum şi participanţii care au rămas invalizi pe cîmpul 
de luptă, vor primi ajutoare financiare unice, în mărime de 500 
de lei.

Totodată, către 2 martie, ziua cînd se împlinesc 20 de ani 
de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi 
independenţei Republicii Moldova, 345 de participanţi la con-
flictul armat, precum şi familiile celor decedaţi în conflict, vor 
primi ajutoare materiale unice, în mărime de 1000 de lei.

Ministerul de Externe de la Chişinău 
trimite instrucţiuni pentru 
ambasadorii R. Moldova
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va tri-

mite ambasadelor de peste hotare o instrucţiune, cu  recoman-
dări precise pentru ambasadorii R. Moldova şi întreaga clasă 
diplomatică de peste hotare. „Va fi o instrucţiune ce va nuanţa 
exact ceea ce înseamnă discuţii cu mass-media, prezentarea 
unor situaţii în instituţii de cercetări de politică externă sau în 
alte organizaţii”, a menţionat vicepremierul Iurie Leancă. 

Decizia ministerului a fost luată după ce, nemulţumit de de-
claraţiile ambasadorului R. Moldova în SUA, Vlad Filat i-a ce-
rut vicepremierului Iurie Leancă să emită o circulară, prin care 
va interzice ambasadorilor R. Moldova să comenteze situaţia 
politică din ţară.

Iurie Leancă a precizat că emiterea unor astfel de instrucţi-
uni a fost practicată de către ministerele de externe din mai mul-
te ţări: „Este foarte dificil să faci diferenţă între poziţia personală 
şi competenţele de ambasador”.

Reamintim că, la finele săptămînii trecute, ambasadorul R. 
Moldova în SUA, Igor Munteanu, a spus că Parlamentul de la 
Chişinău urmează să organizeze, în prima jumătate a lunii fe-
bruarie, o nouă rundă de alegeri prezidenţiale. Declaraţia a fost 
făcută la audierile pe tema Republicii Moldova, care au avut 
loc la Washington, în Comisia pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa a Congresului american.

Vor semafoare intermitente
Vor semafoarele cu săgeată verde intermitentă înapoi. Trei 

din patru şoferi vor să scape de plăcuţele negre cu săgeţile ver-
zi din intersecţii pentru că nu sînt vizibile pe timp de noapte. 
Cel puţin aşa arată rezultatele sondajului realizat de Direcţia de 
transport a Primăriei. 

La aproape două săptămîni  după instalarea plăcuţelor cu 
săgeată verde pe la intersecţii, conducătorii auto s-au arătat ne-
mulţumiţi de noul indicator rutier. Potrivit rezultatului sonda-
jului, 75 la sută din şoferi optează pentru semafor  cu săgeată 
verde intermitentă.

Prima plăcuţă cu săgeată verde, care le permite şoferilor să 
vireze la dreapta, a fost instalată acum o săptămînă. Deocamda-
tă, plăcuţe există în 5 intersecţii, unde anterior erau semafoarele 
intermitente. Municipalitatea s-a conformat   hotărîrii de Gu-
vern prin care se permite plasarea lîngă semafoare doar a panou-
rilor adiţionale de culoare neagră cu săgeată verde spre dreapta.

Se împlinesc 20 de ani de la stabilirea 
relaţiilor diplomatice moldo-americane
La 28 februarie se împlinesc 20 de ani de la stabilirea rela-

ţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi SUA. Cu aceas-
tă ocazie, ambasadorul extraordinar al SUA în R. Moldova, 
William Moser, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Vlad Filat.

Cei doi oficiali au remarcat evoluţia pozitivă a relaţiilor 
moldo-americane de-a lungul acestor 20 de ani. Discuţia s-a 
axat și pe subiecte ce vizează situaţia politică din ţară şi ultimele 
evoluţii în procesul de reglementare a problemei transnistrene.

În acest context, Vlad Filat a exprimat speranţa că următoa-
rea rundă de negocieri în formatul „5+2”, care va avea loc la Du-
blin, în perioada 28-29 februarie curent, va imprima o dinamică 
pozitivă procesului de reglementare.

Totodată, ambasadorul SUA a confirmat disponibilitatea ţă-
rii sale de a sprijini statul nostru în promovarea reformelor şi de-
mocratizarea ţării. William Moser s-a referit, în mod special, la 
proiectele implementate de Fondul Provocările Mileniului Mol-
dova, în cadrul Programului „Compact”. Acest Program vizează 
dezvoltarea infrastructurii drumurilor, renovarea sistemelor de 
irigare şi stimularea trecerii la o agricultură performantă.

Ala OpalcO, 
master în drept, 

doctorand, 
profesor de legislaţie, 

Colegiul 
de Construcţii, 

Chişinău  

FIŞA DE ACTIVITATE  LA DISCIPLINA  „DREPT CIVIL” 
DATA .........,  GR. ..........,  NUMELE,  PRENUMELE  .....................................  

R e ţ i n:
 „10% din ceea ce citesc•	
20% din ceea ce aud•	
30% din ceea ce văd•	
50% din ceea ce aud  şi văd•	
70% din ceea ce discut cu cineva•	
80% din ceea ce experimentez•	
95% din ce-i învăţ  pe alţii”•	

                                                                               
TEMA:  NOŢIUNI  GENERALE  PRIVIND  DREPTUL  CIVIL

 
 INFORMAŢII DE REPER: .......................................................................................................................................	

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

ÎN BAZA SCHEMELOR ŞI A INFORMAŢIEI PROPUSE, NOTAŢI ÎN TABEL DEFINIŢIILE NOŢIU-	
NILOR. 

DREPT 
cIVIL

OBIECTUL DE 
REGLEMENTARE A 
DREPTULUI CIVIL

METODA DE 
REGLEMENTARE ÎN 

DREPTUL CIVIL

PRINCIPII DE 
DREPT CIVIL

PRINCIPII 
FUNDAMENTALE ALE 

DREPTULUI 

1 2 3 4 5

RAPORTUL  REGLEMENTAT  DE  DREPTUL  CIVIL: 
1. PATRIMONIAL: REAL, OBLIGAȚIONAL.

2. PERSONAL NEPATRIMONIAL: LEGAT DE CEL PATRIMONIAL, NELEGAT DE  CEL PATRIMONIAL.

ELABORAŢI O SCHEMĂ, DIAGRAMĂ  SAU APLICAŢI O ALTĂ MODALITATE DE STRUCTURARE 	
A INFORMAȚIEI LA SUBIECTUL ,,RAPORTUL REGLEMENTAT DE DREPTUL CIVIL. CREATIVITATEA 
VĂ APARŢINE.

ANALIZAŢI  SCHEMA PROPUSĂ, DEDUCEŢI  ŞI NOTAŢI PRINCIPIILE  DREPTULUI CIVIL: .............	
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

CITIŢI SPEŢA DE 2 ORI. DISCUTAŢI ÎN PERECHI ŞI IDENTIFICAŢI ÎN SPEŢĂ CORELAŢII CU 	
TEMA STUDIATĂ. PREZENTAŢI REZULTATELE OBŢINUTE COLEGILOR.

TEMA PENTRU ACASĂ:	     1. STUDIAŢI MATERIALUL DIN MANUALUL ,,Drept civil”.  Vol. I, autori: S. 
Baieş, N. Roşca. Chişinău 2004, PAG.35-49.

!  INFORMAŢII UTILE GĂSIŢI ŞI LA PAG. 1-35.

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ: CRM, CCRM, S. Baieş, N. Roşca. Manual  ,,Dept civil”. Vol. I, Chişi-	
nău 2004.

Гусев А.Н. Гражданское право. Учебник. В 3 т. Т. 1. - Москва, 2004.

ALTE   SARCINI: ........................................................................................................................................................	
....................................................................................................................................................................................................
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Dreptul 3VINerI, 10 februarIe 2012Tema zilei

 Filat: Ne-am înţeles 
asupra modificărilor în 

Constituţie. Lupu: 
Să nu punem carul în 

faţa boilor 
Textul cu privire la modificarea Constituţiei a fost definiti-

vat. Declaraţia a fost făcută de liderul PLDM, Vlad Filat, după 
şedinţa Consiliului AIE.

,,În ceea ce ţine de textul Legii privind modificarea Consti-
tuţiei, compromisul este realizat, probleme nu sînt. Cînd va fi 
luată decizia finală, vă vom anunţa în timp util. Cel tîrziu pînă 
la prima şedinţă a Parlamentului, asta cînd va fi stabilită data 
şedinţei”, a precizat liberal-democratul V. Filat.

Potrivit preşedintelui PD, Marian Lupu, prima şedinţă a 
Legislativului ar putea avea loc pe 16 februarie.

,,Nu trebuie de pus carul în faţa boilor. Se discută absolut 
toate posibilităţile. Trebuie să venim cu soluţii pentru depă-
şirea crizei şi să venim cu sorţi de izbîndă. Din momentul în 
care soluţia va fi anunţată, ne vom asigura ca preşedintele să 
fie ales”, a punctat M. Lupu.

La şedinţa Consiliului AIE, liderii coaliţiei urmau să sta-
bilească o poziţie comună cu privire la modificarea Legii su-
preme.

Pînă acum, premierul Vlad Filat, dar şi preşedintele interi-
mar, Marian Lupu, au anunţat că ar putea fi epuizate, mai întîi, 
căile parlamentare de alegere a preşedintelui, şi abia după ace-
ea se va apela la referendum. 

Partidul Liberal este singura formaţiune care, pînă acum, 
şi-a făcut publice propunerile de modificare a Legii supreme. 
Liberalii vor ca şeful statului să fie ales cu majoritatea de vo-
turi, iar vîrsta candidaţilor la preşedinţie să fie micşorată de la 
40 la 35 de ani. PL mai vrea ca premierul să fie desemnat de 
preşedintele ţării, la propunerea majorităţii parlamentare, şi 
nu după consultarea grupurilor parlamentare.

V ladimir Lavric este, 
fără îndoială, o per-

sonalitate care întruneşte ca-
lităţi de o valoare incontesta-
bilă. Anume ele i-au permis 
să parcurgă drumul vieţii cu 
demnitate, fără compromi-
suri în ciuda „aluviunilor”  
vremii. De-a lungul timpului 
şi-a păstrat intactă cumsecă-
denia nativă, deopotrivă cu 
marea iubire pentru oameni 
şi muncă, faţă de acest neam, 
exact aşa cum le-a moştenit 
de la părinţi. Nu oricui îi 
este hărăzit să reziste. Înving 
numai oamenii de o rară no-
bleţe sufletească. Fire înzes-
trată cu darul de a munci, el 
a ştiut de mic preţul pîinii, 
ajutîndu-şi părinţii nu numai 
la muncile casnice, dar şi la 
cele ale cîmpului. De la ei a 
preluat acele valori fără de 
care omul nu se poate dez-
volta armonios: setea de ade-
văr, bunătatea, dorinţa de a 
face bine, tendinţa spre tot 
ce e sublim. 

Domnul Vladimir            
Lavric, s-a născut pe 8 fe-
bruarie anul 1932, în comu-
na Colicăuţi, plasa Briceni, 
judeţul Hotin. În anul 1951 
a absolvit clasa a VII-a, după 
care,  a intrat la Şcoala peda-
gogică din orăşelul Briceni. 
Din noiembrie 1951 şi pînă 
în martie 1956 s-a aflat în 
rîndurile Flotei Militare Ma-
ritime. În anul 1956 s-a reîn-
tors pe tărîmul ştiinţei, con-
tinuîndu-şi studiile în clasa  
a VIII-a în orăşelul Lipcani, 
absolvind zece clase în anul 

Vladimir LaVRIc, Seniorul ştiinţei juridice 
româneşti – octagenar

1959. În acelaşi an a fost 
înmatriculat la Facultatea  
de drept a Universităţii de 
Stat din Moldova, pe care a 
absolvit-o cu succes în 1964. 
Fiind un student exemplar, 
sîrguincios şi conştiincios, 
a  absorbit toată seva şti-
inţei juridice pe parcursul 
anilor de studii. Acest fapt 
i-a servit drept atu pentru a 
fi ales să activeze în calitate 
de asistent la catedra „Disci-
pline Statale”. În octombrie 
1964, a fost inclus în lista 
doctoranzilor la aceeaşi ca-
tedră („Discipline Statale”, a 
Facultăţii de drept a USM), 
unde conducător ştiinţific 
i-a fost doctorul habilitat, 
profesorul universitar A.V. 
Surilov, şeful Catedrei „Dis-
cipline Statale”. În martie 
1973, în cadrul Universităţii 
de Stat din Odesa a susţinut 
cu succes teza de doctor în 
drept cu tema:  „Stabilirea 
organelor locale ale puterii 
de stat în raioanele de Vest 
ale RSSM (iunie 1940-ia-
nuarie 1948)”. În 1979 i s-a 
acordat titlul didactico-ştiin-
ţific de conferenţiar univer-
sitar.

 Domnul Vladimir Lavric 
are 23 de publicaţii ştiinţi-
fico-didactice, în care sînt 
abordate stabilirea şi func-
ţionarea organelor centrale 
şi locale ale puterii de stat 
în Republica Moldova. Pe 
parcursul activităţii sale la 
facultate, Vladimir Lavric a 
susţinut consecvent procesul 
de implementare a politicii 

naţionale de cadre, cu luarea 
în consideraţie a particula-
rităţilor locale ale RSSM. 
S-a făcut remarcabil şi prin 
faptul că o perioadă bună de 

timp a fost unicul cadru di-
dactic ce preda la facultate 
în limba română. Concepţi-
ile  de viaţă şi activitate le-a 

promovat în calitatea sa de 
preşedinte al Sindicatelor 
studenţeşti şi doctoranzilor 
(1963-1965), de prodecan 
al Facultăţii de drept (1968-

1974), de şef al Catedrei 
,,Discipline Statale” (1982-
1984). Atunci cînd la toate 
facultăţile nejuridice ale 

instituţiilor de învăţămînt 
superior din republică a 
fost introdus cursul ,,Bazele 
dreptului”, Vladimir Lavric 
a fost numit, de către Minis-
terul Învăţămîntului, respon-
sabil pentru implementarea 
programului de instruire ju-
ridică. Domnul Lavric  a fost 
ales de două ori (1967-1969) 
şi (1969-1971) în calitate de 
deputat al Sovietului raio-
nal de deputaţi ai oamenilor 
muncii din raionul Frunze, 
oraşul Chişinău. De aseme-
nea, a fost ales preşedinte al 
Comisiei de supraveghere şi 
membru al Comitetului exe-
cutiv din raionul Frunze. În 
1965 a fost ales, din partea 
Sindicatelor studenţeşti, de-
legat la Congresul al V-lea 
al Sindicatelor lucrătorilor 
învăţămîntului public din 
URSS. În 1977-1978 a fost 
membru al Comisiei con-
stituţionale pentru pregăti-
rea proiectului Constituţiei 
RSSM.  

Pentru activitatea sa 
prodigioasă şi contribuţia 
substanţială la pregătirea 
specialiştilor de înaltă ca-
lificare, Vladimir Lavric a 
fost decorat, în 1970, cu 
Medalia „Pentru contribu-
ţie la dezvoltarea oraşului 
Chişinău”, iar în 1971 - cu 
Medalia „Za doblestnîi 
trud”, decernîndui-se, toto-
dată, şi numeroase diplome 
de la USM, Ministerul În-
văţămîntului şi organele de 
drept din republică. În 2004, 
pentru contribuţie notorie la 

dezvoltarea învăţămîntului 
juridic din Republica Mol-
dova, i s-a decernat „Ordi-
nul ULIM”, iar în 2009 i s-a 
conferit Medalia „Meritul 
Civic”. 

În pofida succeselor 
obţinute, profesorul confe-
renţiar universitar – Seni-
orul ştiinţei juridice româ-
neşti,      Vladimir Lavric a 
rămas acelaşi dintotdeauna: 
simplu, modest, echilibrat 
în toate, avid de cunoştin-
ţe, mereu cu inima nobilă şi 
sufletul deschis. Este omul 
de omenie ce tinde mereu 
spre bine. E unul dintre acei 
temerari, care poartă gloria 
juridicii naţionale în lume.

  Parafrazînd cele enun-
ţate de Romain Rolland –  

„Teama de moarte ne obligă 
să iubim munca în care e 
concentrat tot sensul vie-
ţii”, spre fericirea miilor de 
cunoscuţi, Vladimir Lavric 
este în plină forţă de creaţie, 
dominată de un elan tine-
resc aparte.

Vivat, Crescat, Floreat! 
Aceste urări, Seniorul-pro-
fesor le primeşte acum cu 
prilejul jubileului de 80 de 
trepte - la 80 de ani, din par-
tea numeroşilor discipoli, 
cunoscuţi şi simpatizanţi, 
care datorită talentului său 
juridic, activează astăzi, în 
ţara noastră românească.   

   Nicolae LaVRIc,
fost decan al FPS 

în cadrul UTM, 
eminent al învăţămîntului 

superior      

Judecătorii ar putea rămîne fără 
imunitate dacă vor fi bănuiţi de 

acte de corupţie. Iniţiativa este 
inclusă în setul de proiecte cu pri-
vire la organizarea şi funcţionarea 
sistemului judecătoresc, care a 
fost expediat Guvernului marţi, 7 
februarie, transmite Serviciul de 
presă al Ministerului Justiţiei. 

Proiectele propuse Guvernu-
lui includ un șir de reglementări 
care sînt în concordanță cu pre-
vederile Strategiei de reformare 
în sectorul justiției. Acestea sta-
bilesc criterii clare potrivit cărora 

magistrații vor fi numiți în funcție și 
promovați.  

De asemenea, a fost revizuit rolul,            
componența și competențele Consiliu-

lui Superior al Magistraturii și a 
instituțiilor din subordinea acestuia.

Pachetul de acte legislative a 
fost creat de un grup format din 
angajați ai Ministerului Justiției, 
reprezentanți ai Consiliului Su-
perior al Magistraturii, instanțelor 
judecătorești, instituții ale 
administrației publice centrale, pre-
cum și reprezentanți ai societății ci-
vile. Propunerile formulate au fost 
examinate pe parcurs și de experți 
ai Consiliului Europei.

Judecătorii bănuiţi de corupţie, ar putea 
rămîne fără imunitate

I nspectoratul Fiscal va efectua un raid în magazine şi 
centrele comerciale, pentru a verifica prezenţa maşini-

lor de casă şi control, dar şi eliberarea bonurilor fiscale. Dacă 
vor fi depistate încălcări, amenzile ar putea ajunge la 50 000 
de lei. În timp ce comercianţii spun că acţiunile FISC-ului îi 
vor forţa să activeze ilegal, Ministerul Finanţelor consideră 
că antreprenorii cinstiţi nu au de ce să se teamă.

De la mijlocul lunii ianuarie a acestui an, pedeapsa pentru 
lipsa aparatului de control şi neeliberarea bonului fiscal s-a 
dublat şi este de 10 mii de lei. Pentru încălcări repetate, însă, 
comerciantul riscă 25 de mii de lei. În cazul în care agentul 
economic este prins pentru a treia oară, sancţiunea ajunge 
pînă la 50 000 de lei.

„Aceasta va stimula în primul rînd economia tenebră şi co-
rupţia, avînd în vedere amenzile astronomice. Cel mai mult 

vor avea de suferit micii antreprenori, care nu au jurişti şi 
nici cunoştinţele necesare în domeniu”, a opinat Evghenii 
Roşcovan, şeful Asociaţiei Micului Business.

Potrivit Ministerului Finanţelor, majorarea pedepselor 
pentru neeliberarea bonurilor fiscale a fost inevitabilă, iar co-
mercianţii de bună-credinţă nu au de ce să-şi facă probleme.

„În cazul în care nu utilizează aparatul de casă, agentul 
economic nu înregistrează venitul la contabilitate. Respectiv, 
el nu plăteşte impozite şi crează o concurenţă neloială pentru 
cei care activează corect. Astfel, cei ce vor încălca legislaţia 
vor fi sancţionaţi dur”, a atenţionat Victor Barbăneagră, vice-
ministru al Finanţelor.

Inspectorii fiscali vor verifica toate cele mai importante 
centre comerciale ale Capitalei.

FISC-ul va efectua un raid în magazine şi centrele comerciale
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Î n pofida unor progrese reale 
înregistrate de Republica 

Moldova, dar şi a declaraţiilor opti-
miste, făcute de către oficiali, potri-
vit cărora, la sfîrșitul lui 2012 vom 
circula fără vize în UE, este aproape 
sigur că acest lucru nu se va adeveri. 
Acestea sînt constatările expertului 
IDIS ,,Viitorul” Leonid Litra, în 
studiul său lansat recent, cu generi-
cul: „Moldova pe calea liberalizării 
regimului de vize cu UE: un inven-
tar al realizărilor şi eşecurilor”. 

    Așadar, la capitolul reuşite ale 
RM pot fi înscrise eliberarea exclu-
sivă a paşapoartelor biometrice.

,,Cu cît paşapoartele biometrice 
vor deveni mai accesibile şi mai 
răspîndite, cu atît mai uşor le va fi 
autorităţilor să explice populaţiei ce 
înseamnă un regim liberalizat de 
vize cu UE. Pentru a evita dezamă-
girile ulterioare, trebuie ca fiecare 
să înţeleagă că va fi în continuare 
nevoie de vize pentru călătorii cu 
o durată mai mare de 90 de zile 
în UE şi nu va permite dreptul la 
muncă”, a subliniat autorul cercetă-
rii. Totodată, populaţia din regiunea 
transnistreană trebuie încurajată să 
îşi aducă în regulă actele de stare 
civilă, pentru a putea obţine un pa-
şaport biometric.

Printre legile cele mai semnifi-
cative care au fost adoptate recent 
sînt cele cu privire la activitatea po-
liţiei de frontieră, frontierei de stat, 
protecţiei datelor cu caracter perso-
nal. Însă, stabilirea datei de la care 
vom avea undă liberă la călătoriile 
în UE nu depinde atît de numărul 
şi viteza cu care se adoptă legile, 
cît de felul în care acestea sînt puse 
în practică. Or, se pare că aceasta 
ne va crea probleme, în mare parte, 
din cauza capacităţii scăzute a insti-
tuţiilor statului de a converti politi-
cile în practică. Corupţia rămîne a 
fi una din cele mai mari provocări 
ale Guvernului şi afectează intens 
imaginea Moldovei. Nu în ultimul 
rînd, ar trebui să se acorde mai mul-
tă atenţie aspectelor ce ţin de drep-
turile omului şi toleranţa diferitor 
minorităţi.

Totodată, ne va fi greu să facem 
faţă provocărilor financiare genera-
te de liberalizarea regimului de vize 

Combaterea corupţiei şi reforma structurilor de forţă ne 
îndepărtează de mult aşteptata Europă fără bariere

cu UE. Astfel, pe lîngă alocaţiile de 
la bugetul de stat, este nevoie adiţi-
onal de 39 de milioane de euro pen-
tru ducerea la bun sfîrşit a Planului 

de Acţiuni privind liberalizarea re-
gimului de vize cu UE. Un prim pas 
ar fi includerea oficială a Ministeru-
lui Finanţelor în Grupul de lucru cu 
privire la vize, este de părere exper-
tul politic Leonid Litra.

O altă instituţie care a rămas 
oficial pe dinafară este Parlamentul 
RM. „La un moment dat, planul de 
adoptare a legislaţiei negociat de 
Guvern cu UE a apărut ca o surpri-
ză pentru deputaţi. Or, în Planul de 
Acţiuni privind liberalizarea regi-
mului de vize cu UE sînt incluse 41 
de acte legislative, ceea ce implică 
un volum consistent de muncă, dar 
şi disciplină din partea deputaţilor, 
precum şi a Secretariatului Parla-
mentului”, afirmă Leonid Litra de 
la IDIS „Viitorul”. Din aceste 41 
de acte legislative, doar două treimi 
au fost adoptate în lectură finală de 
Parlament sau aprobate prin Hotă-
rîre de Guvern. Restul se află fie în 
proces de consultări, fie au trecut de 
prima lectură. 

Pentru a elimina deficienţele 

de coordonare, dar şi concurenţa 
dintre instituţiile statului pe acest 
segment, pe alocuri nesănătoasă, 
studiul IDIS recomandă angajarea 

unei persoane în cadrul biroului pri-
mului-ministru care să aibă în porto-
foliul său liberalizarea regimului de 
vize cu UE.

Totodată, autorităţile trebuie să 
coopereze mai eficient cu Ucraina 
pe domeniul gestionării frontierei, 
în special  a segmentului transnis-
trean. De asemenea, este nevoie de 
a finaliza procesul de demarcare a 
frontierei de stat cu Ucraina pentru 
sectorul staţiei hidrotehnice şi ba-
rajului de la Novodnestrovsk, satul 
Palanca şi cîteva sute de metri de la 
Portul Giurgiuleşti. Pe perimetrul 
transnistrean au fost demarcaţi mai 
puţin de jumătate din totalul de 450 
km.  

Cert este că spre deosebire de 
statele din Balcanii de Vest (Ma-
cedonia, Serbia, Albania, Bosnia şi 
Herţegovina, Muntenegru), decizia 
de a călători liber în UE pentru Re-
publica Moldova va fi luată de către 
organele decizionale ale UE. Or, în 
acest caz ar trebui să fim susţinuţi 
inclusiv de acele state care îşi ma-

nifestă îngrijorarea faţă de migraţia 
forţei de muncă şi creşterea crimi-
nalităţii, dar şi să combatem criticis-
mul unor ţări UE faţă de acordarea 
cetăţeniei române pentru moldoveni. 
Asta chiar dacă respectivul subiect 
nu este oficial legat de procesul de 
liberalizare a vizelor.

Analiza a fost elaborată ca par-
te integrantă a proiectului „Pavînd 
drumul către circulaţia fără vize 
între statele Parteneriatului Estic 
şi cele ale UE”. Iniţiativa este im-
plementată de către PASOS (Policy 
Association for an Open Society), 
cu sprijinul financiar oferit de că-
tre Iniţiativa pentru Guvernare Lo-
cală şi Reforma Serviciului Public 
(LGI) a Fundaţiilor pentru o Soci-
etate Deschisă (OSF).

Astfel de studii, precum cel 
prezentat de Leonid Litra, 
au fost efectuate în paralel 
în toate ţările Parteneriatu-
lui Estic (PE) – Republica 
Moldova, Ucraina, Azer-
baidjan, Georgia, Armenia, 
Belarus. 

Tot în cadrul proiectului 
„Pavînd drumul către circu-

laţia fără vize între statele 
Parteneriatului Estic şi cele 
ale UE”, în martie 2011 au 
fost lansate portaluri cu ge-
nericul „novisa”, urmate de 
extensia naţională (novisa.
md pentru Republica Mol-
dova) pentru toate ţările in-
cluse în PE, şi site-ul comun 
www.novisa.eu. Platforme-
le online, pe lîngă rapoarte 
oficiale şi studii alternative 
ale experţilor non-guverna-
mentali, oferă ştiri la zi des-
pre progresele înregistrate, 
insistînd pe acele deficienţe 
care necesită tratament ur-
gent.

Proiectul PASOS mai include 
evenimente de advocacy la nivel 
european, pentru a accelera apropi-
erea de obţinerea unui regim libera-
lizat de vize cu UE. Or, o bună co-
municare cu Bruxelles-ul şi statele-
membre UE va permite gestionarea 
din timp a eventualelor simpatii şi 
reticenţe, pentru a asigura sprijinul 
politic necesar pentru a ne bucura 

de o Europă fără bariere. 
IDIS „Viitorul” este unul din 

iniţiatorii proiectului „Pavînd dru-
mul către circulaţia fără vize între 
statele Parteneriatului Estic şi cele 
ale UE” şi partenerul pentru Re-
publica Moldova, fiind membru cu 
drepturi depline al reţelei PASOS.

Amintim că Republica Moldova 
va avea regim liberalizat de vize cu 
Uniunea Europeană pînă la sfîrşitul 
anului curent, dacă îşi va îndeplini 
toate angajamentele asumate. Cel 
puțin așa susține ministrul de Ex-
terne, Iurie Leancă, care compară 
negocierile cu Bruxelles-ul cu o co-
mandă la restaurant.

Iurie Leancă a dat asigurări, la 
sfîrşitul anului trecut, că moldove-
nii vor circula fără vize în Uniunea 
Europeană. Dacă nu va fi aşa, el a 

promis să-şi dea demisia. Pentru a 
obţine regim fără vize cu UE, ţara 
noastră trebuie să adopte un pachet 
de legi, care întîrzie să fie votat 
în Parlament. Unul din cele mai 
disputate proiecte este cel al Le-
gii antidiscriminare, care prevede 
egalarea în drepturi a minorităţilor 
sexuale. 

Cor. DREPTUL

Oamenii legii, pe urmele 
ucigaşului de la Durleşti 

Criminalul de la Durleşti ar putea ajunge, în sfîrşit, 
pe mîna poliţiei. Ministrul Afacerilor Interne, Alexei 
Roibu, a declarat presei că „există premise de a desco-
peri dublul omor, comis acum zece luni în Durleşti.

Potrivit lui Roibu, în vizorul organelor de anchetă 
sînt mai mulţi suspecţi. El a precizat că „se lucrează 
asupra cazului”, fără a oferi detalii.

Şi premierul Vlad Filat, care a participat la şedin-
ţa Colegiului MAI, s-a arătat încrezător că făptaşul 
acestei crime odioase va fi găsit. „Sper că în perioada 
următoare aceste crime vor fi descoperite. Poliţia îşi 
face datoria împreună cu colegii de la Procuratură, ca-
pacităţile necesare sînt implicate. Cazul nu este unul 
simplu – vorbind despre cel de la Durleşti, dar eu sper 
că, în timpul cel mai apropiat, vom avea finalitate pe 
acest caz”, a spus Vlad Filat.

Cît ţine de lipsa unui laborator de analize ADN, 
pe care s-au plîns de mai multe ori anchetatorii, pre-
mierul a spus că aceasta nu reprezintă un impediment 
sau o scuză, atît timp cît Ministerul Afacerilor Interne 
al României oferă expertizele necesare pentru anche-
tarea crimei.

Crima de la Durleşti a avut loc în noaptea de 31 
martie spre 1 aprilie 2011, cînd o persoană necunos-
cută a omorît doi liceeni. Maşina cu corpurile neînsu-
fleţite ale celor doi a fost descoperită în dimineaţa zilei 
la o margine a suburbiei.

Judecătorul care a reprezentat Re-
publica Moldova la CEDO, Mihai 

Poalelungi a fost desemnat, de către Con-
siliul Superior al Magistraturii, în funcţia 
de preşedinte al Curţii Supreme de Jus-
tiţie. Totuşi, decizia nu este definitivă. 
Candidatura lui Poalelungi urmează să 
fie confirmată şi de Legislativ. Funcţia de 
preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie 
este vacantă începînd cu luna martie anul 
trecut. Reuşita concursului vine după ce 
mai multe încercări ale CSM-ului de a 
numi un preşedinte al sistemului judecă-
toresc au eşuat. 

Lupta pentru şefia Curţii Supreme de 
Justiţie s-a dat între Ion Muruianu, care a 
rămas să asigure interimatul funcţiei după 
expirarea mandatului şi Mihai Poalelungi, 
care a fost judecător din partea Moldovei 
la CEDO. În final, cu 10 voturi pro şi două 
împotrivă, membrii CSM au făcut alege-
rea.

Magistratul vine în această funcţie cu 
intenţia de a schimba imaginea justiţiei 
moldoveneşti, care în opinia lui este afec-
tată de corupţie. Şi acest lucru se vede în 
mod special de la Strasbourg, Republica 
Moldova fiind în topul ţărilor cu cele mai 
multe cereri depuse la CEDO. Iar plînge-
rile cetăţenilor moldoveni vizează absolut 
toate articolele din Convenţia europeană 
pentru drepturile omului.

La rîndul său, Ion Muruianu spune 
că nu regretă faptul că va trebui să plece 
din fruntea sistemului judecătoresc. Şi I. 
Muruianu recunoaşte lacunele existente 
în sistemul judecătoresc, însă, consideră 
că şi-a făcut bine treaba în funcţia pe care 
a deţinut-o. Cei doi contracandidaţi s-au 
apreciat reciproc. Şi totuşi, Ion    Muruia-
nu nu exclude că polemica care s-a făcut în 
jurul preşedinţiei CSJ are subtext politic. 

Funcţia de preşedinte al CSJ a devenit 
vacantă în martie 2011. Pînă la confirma-

rea lui Mihai Poalelungi în funcţia de pre-
şedinte, Ion Muruianu va asigura interima-
tul funcţiei, ulterior, acesta va rămîne să 
activeze în calitate de judecător la Curtea 
Supremă. Timp de aproape un an şi jumă-
tate, Consiliul Superior al Magistraturii a 
întreprins mai multe tentative de a alege 
un preşedinte al Curţii Supreme, toate însă 
au eşuat. Parlamentul l-a demis, de două 
ori, pe Ion  Muruianu din această funcţie 
dar de fiecare dată Curtea Constituţiona-
lă a constatat ilegalitatea deciziilor. Unul 
dintre motivele invocate de legislatori a 
fost multiplele dosare pierdute de Repu-
blica Moldova la CEDO, Ion Muruianu 
fiid responsabil pentru 8 dintre acestea. 
Nici proaspătul ales nu este fără păcate. 
Mihai Poalelungi, de asemenea, figurează 
în lista magistraţilor responsabili – pentru 
un dosar în baza căruia Moldova a fost 
condamnată la CEDO şi care a costat Gu-
vernul circa 20 de mii de euro.

După un an şi jumătate concursul pentru suplinirea funcţiei 
de preşedinte al CSJ a reuşit
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Î n luarea sa de cuvînt, 
preşedintele Serviciu-

lui Vamal de Stat al Ucrainei a 
ţinut să menţioneze că circui-
tul mărfurilor între Republica 
Moldova şi Ucraina este în 
ascensiune cu circa 30 la sută 
în comparaţie cu anul trecut. 

„Evident, creşterea circuitului 
şi schimbului de mărfuri im-
plică un flux de trafic sporit la 
punctele de trecere. Numai 
în decursul anului trecut au 
traversat, în ambele sensuri, 
hotarul moldo-ucrainean, fi-
ind supuse controlului vamal, 
260 mii autocamioane, 2 mi-
lioane de autoturisme, 80 de 
mii de autocare şi mai bine 
de 10 milioane de călători. 
Lungimea hotarului de stat 
moldo-ucrainean constituie 
1222 km şi pe acest perime-
tru funcţionează 54 puncte 
de trecere. Din aceste consi-
derente, pentru serviciile va-
male este important ca traver-

sarea hotarului să fie rapidă 
şi să nu creeze impedimente 
creşterii volumului comerţu-
lui extern”, a subliniat Igor 
Kaletnik.

În luna iunie 2011 admi-
nistraţiile vamale din Mol-
dova şi Ucraina au semnat 
o serie de documente inter-
departamentale, care sînt în 
proces de implementare. În 
special, „Declaraţia de apli-
care a Sistemului de înştiinţa-
re preventivă despre situaţiile 
excepţionale” prevede sem-
nalizarea despre aglomerarea 
mijloacelor de transport şi 
posibila formare a ambuteia-
jelor. Prin aceasta, serviciile 
vamale au posibilitatea de a 
preveni asemenea situaţii. 

În conformitate cu cadrul 
juridic bilateral, în unele 
puncte de trecere („Giurgi-
uleşti-Reni”, „Criva-Mama-
lîga” şi „Larga-Kelimenţî”) 
este implementat controlul 

comun. De la 21 februarie 
2012, controlul comun va în-
cepe să funcţioneze în punc-
tul de trecere „Briceni-Ros-
soşanî” pe teritoriul Ucrainei. 
În perspectivă, este preco-
nizată aplicarea acestui pro-
cedeu la punctul de trecere 

„Palanca-Maiaki-Udobnoie” 
pe teritoriul Republicii Mol-

dova, părţile fiind în căutarea 
modalităţilor de îmbunătăţire 
a infrastructurii.

„Este o etapă nouă în co-
laborarea serviciilor vamale 
ale ambelor ţări. Prin optimi-
zarea procedurilor vamale se 
simplifică traversarea hota-

rului”, a accentuat directorul 
general al Serviciului Vamal 
din Republica Moldova, Tu-
dor Baliţchi. 

Sursa citată a specificat 
că între Moldova şi Ucraina 
este aplicat schimbul de in-
formaţie vamală prealabilă 
despre mărfurile şi mijloace-
le de transport care traversea-

ză frontierele ambelor state. 
Acest fapt permite colabora-
torului vamal din timp să ştie 
cu precizie care marfă a pă-
rărsit teritoriile Moldovei sau 
Ucrainei şi să minimalizeze 
timpul pentru efectuarea pro-
cedurilor de control. Colabo-

Republica Moldova – un partener comercial important pentru Ucraina
Republica Moldova este un partener comercial 

important pentru Ucraina. O recunosc chiar autori-
tăţile vamale ale ţării vecine. Declaraţia a fost făcută 
de preşedintele Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, 
Igor Kaletnik, în cadrul întrevederii cu directorul ge-
neral al Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi. Întîlnirea 
a avut loc în cadrul celei mai recente vizite oficiale a 
prim-ministrului Vlad Filat la Kiev. La eveniment 
au participat şi oameni de afaceri din ţara noastră, 
precum şi şeful administraţiei din regiunea Viniţa.

ratori vamali din Moldova şi 
Ucraina lucrează, în prezent, 
asupra perfecţionării  proce-
sului în cauză din punct de 
vedere tehnic şi tehnologic. 

Conducătorii ambelor 
autorităţi vamale au ajuns 
la concluzia că este absolut 
necesară construcţia punctu-
lui de trecere „Unguri-Bron-

niţa” cu atragerea în acest 
scop a mijloacelor oferite de 
Uniunea Europeană. Acesta 
urmează să devină alternati-
va de degajare a fluxului de 
mărfuri, transport şi călători 
prin punctul „Otaci-Moghi-
loiv-Podolsk”, suprasolicitat 

la moment. Astfel, Comisia 
Europeană este dispusă să 
finanţeze proiectul în anii 
2012-2013 în volum de cir-
ca 18,5 milioane de euro, cu 
condiţia de cofinanţare de 
către Moldova şi Ucraina sau 
alţi donatori. 

Părţile au reiterat nece-
sitatea de sincronizare a ti-
purilor de mărfuri care trec 
frontiera prin anumite puncte 
de trecere. Spre exemplu, la 
punctul „Ocniţa-Sokireanî”, 
partea moldovenească per-
mite trecerea mărfurilor ali-
mentare, partea ucraineană 
stabilind interzicerea. Astfel, 
partea ucraineană a acceptat 
propunerea părţii moldove-
neşti de a permite trecerea 
acestei categorii de mărfuri 
prin punctul de trecere vizat. 
În acest scop, Serviciul Va-
mal de Stat al Ucrainei a ela-
borat un proiect de dispoziţie 
corespunzător al Cabinetului 
de Miniştri al Ucrainei.

În cadrul întrevederii a 
fost semnat şi un plan de coo-
perare între serviciile vamale 
din ambele ţări în domeniul 
activităţii laboratoarelor va-
male, care prevede schimbul 
de experienţă şi cele mai 
bune practici de efectuare a 
cercetării şi expertizei mărfu-
rilor în scopuri vamale.

Lilia DUMINIca 

Numărul pacienţilor cu cancer continuă 
să crească în RM. Anual, peste 1200 de fe-
mei se îmbolnăvesc de cancerul mamar şi 
col uterin. Iar 40% decedează pentru că se 
adresează la medic atunci cînd simptome-
le acestor maladii sînt în stadii avansate de 
evoluţie. 

Însă, pentru anii viitori, specialiştii sînt 
în aşteptarea unei situaţii mai bune, deoa-
rece în Programul naţional de control şi 
prevenire a fost introdusă o metodă inter-
naţională de depistare timpurie a maladiilor 
canceroase.

Numai în anul 2011, cancerul a cauzat 
decesul a 5600 de persoane din cei 45 000 
care sînt luaţi la evidenţă. Cifra este o dova-
dă reală că moldovenii sînt tot mai afectaţi 
de maladiile cancerigene. Şi asta, deoarece 
pacienţii se adresează la medic atunci cînd 
boala este în faza avansată. Compania Na-
ţională de Asigurări în Medicină a imple-
mentat anul trecut Programul screening, cea 
mai recunoscută metodă la nivel mondial 
de reducere a mortalităţii prin cancer. În 
primele 7 luni de screening au fost exami-
nate         24 289 de femei din cele 73 169 
programate.

Screeningul poate depista, pe lîngă can-
cerul glandei mamare, şi îmbolnavirea cu 
cancer de col uterin, care dacă este diagnos-
ticat în stadii incipiente poate fi vindecat 
integral.

Mortalitatea în urma maladiilor oncolo-
gice ocupă locul 2 după cele cardiovascula-
re. Şi asta deoarece, spun specialiştii, circa 
40-50% din pacienţii bolnavi se adresează 
la medic în stadii avansate, atunci cînd tra-
tamentul este mai costisitor şi anevoios. Iar 
o altă cauză este imposibilitatea statului de 
a dota instituţiile medicale cu tehnologii 
avansate de depistare precoce.

Medicii recomandă un control al sănă-
tăţii cel puţin o dată pe an, în special celor 
trecuţi de vîrsta de 40 de ani.

La „Calea Ferată din Moldova”, cuvîntul 
de ordine este modernizare. Cel puţin patru 
sute de milioane de dolari costă electrificarea 
căilor ferate din Moldova, potrivit unui stu-
diu al specialiştilor întreprinderii. Investiţiile 
vor fi recuperate în cel mult 10 ani, în funcţie 
de volumul transporturilor.

Electrificarea căilor ferate ar permite 
creşterea, de trei ori, a vitezei de deplasare a 
trenurilor şi reducerea cheltuielilor de între-
ţinere cu 25-30 la sută.

„Calculele noastre reactualizate: aproxi-
mativ 415 milioane de dolari costă proiectul 

de electrificare a Căii Ferate a Moldovei, deci 
1450 de kilometri. Se poate de adăugat încă 
250 de milioane, costul locomotivelor. Odată 
cu electrificarea şi modernizarea Căii Ferate, 
practic restructurarea totală a infrastructurii 
Căii Ferate, se poate ajunge ca şi în Franţa”, 
a comunicat Vitalie Strună, directorul gene-
ral al ÎS „Calea Ferată din Moldova”.

Infrastructura Căii Ferate nu a fost reabi-
litată de mai mult de 15 ani. Pe unele porţiuni 
sînt restricţii de viteză chiar şi de 40 de kilo-
metri la oră. Pentru a electrifica reţeaua de căi 
ferate urmează a fi modernizată infrastruc-

tura actuală. Potrivit unor calcule, proiectul 
poate fi implementat în cel mult doi ani, în 
cazul în care autorităţile vor găsi finanţare. 

În Moldova există 1450 de kilometri de 
cale ferată, dintre care 400 de kilometri ne-
cesită urgent reparaţii capitale. De asemenea, 
CFM planifică să construiască linia de cale 
ferată Mărculeşti - Soroca, cu o lungime de 
54 de kilometri, costurile căreia se ridică la 
aproximativ 150 de milioane de dolari. Noul 
traseu va permite scurtarea distanţei de oco-
lire a regiunii din stînga Nistrului.

Raport: Şomajul în rîndul tinerilor 
a înregistrat o creştere

Tinerii din întreaga lume sînt profund îngrijoraţi de lipsa perspecti-
velor de a găsi locuri de muncă şi consideră că investiţiile sînt necesare 
în acest domeniu. Aceasta este concluzia ultimului Raport mondial al 
Tineretului, lansat  de către Naţiunile Unite.

Potrivit raportului, în urma crizei economice globale, nivelul şo-
majului în rîndul tinerilor a înregistrat o creştere anuală record în 2009, 
ceea ce înseamnă că aproximativ 75,8 milioane de tineri au rămas fără 
un loc de muncă.

„Tinerii îşi cer drepturile. 
Toţi membrii ONU trebuie 
să se adune şi împreună să 
sprijinim noul contract social 
pentru o creştere economică 
în condiţiile de încadrare în 
muncă. Să începem cu tinere-
tul”, a spus Secretarul General 
al ONU, Ban Ki-moon.

La baza acestui raport stau 
opiniile mai multor tineri din întreaga lume, care au fost rugaţi, prin 
intermediul Internetului, să scrie despre experienţa lor şi să propună 
recomandări pentru încadrarea în cîmpul muncii.

Raportul arată că tinerii sînt preocupați de calitatea şi importan-
ţa educaţiei lor.

Alte subiecte de interes au fost vulnerabilitatea la locul de mun-
că, migraţia forţei de muncă, căsătoriile tîrzii, decalajul între oraş 
şi sat, precum şi discriminarea pe criterii de vîrstă, sex şi rasă.

Start pentru cereri: Fermierii pot 
depune dosarul pentru a primi subvenţii. 

Vezi ce acte sînt necesare 
Fermierii pot depune cereri pentru a primi subvenţii de la stat. 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va recepţiona actele 
pînă pe 31 octombrie. Autorităţile promit că termenul de examinare a 
dosarelor nu va depăşi zece zile calendaristice.

Banii sînt destinaţi achitării dobînzilor pentru creditele acordate 
agricultorilor, dar nu mai mult de 150 de mii de lei pentru fiecare îm-
prumut. Din aceşti bani vor fi plătite şi primele de asigurări. Totodată, 
fermierii pot să-şi asigure producţia de calamităţi naturale, dar şi ani-
malele, în cazul unor epidemii.

Sînt subvenţionate şi plantaţiile multianuale. Astfel, în cazul sădi-
rii livezilor de meri, compensarea din Bugetul de stat va constitui între 
10 mii şi 80 de mii de lei pentru un hectar. Pentru plantaţiile de vişini, 
cireşi, caişi, piersici şi nectarini, subvenţiile variază între 10 mii şi 20 
de mii de lei la hectar. Cîte 10 mii de lei vor primi agricultorii care 
plantează coacăză, zmeură, căpşuni şi alte culturi. Pentru viţa de vie, 
soiurile de masă, fermierii vor avea de la stat 30 de mii de lei pe hectar, 
şi 50 de mii de lei pentru cele tehnice.

Construcţia serelor va fi subvenţionată în proporţie de 40-50 la 
sută, iar pentru achiziţionarea echipamentelor de irigare, compensarea 
va fi de 25-40 la sută din preţ, dar nu mai mult de 500 de mii de lei 
pentru o unitate.

Dosarul pentru obţinerea subvenţiilor trebuie să conţină o cerere-
tip, planul de afaceri pentru 3 ani şi certificatul care confirmă că fermi-
erul nu are datorii faţă de bugetul de stat şi local. Mărimea fondului de 
subvenţii, în acest an, este de 400 de milioane de lei.

Anul trecut 5600 de 
persoane au decedat 
din cauza cancerului

Modernizarea CFM: 400 000 000 de dolari pentru 
electrificarea căilor ferate din ţară
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Potrivit articolului 8 din 
Legea cu privire la secretul de 
stat,  nu se atribuie la secret 
de stat şi nu pot fi secretizate 
informaţiile privind:

a) faptele de încălcare a 
drepturilor şi libertăţilor omu-
lui şi ale cetăţeanului;

b) starea mediului încon-
jurător, calitatea produselor 
alimentare şi a obiectelor de 
uz casnic;

c) accidentele, catastrofe-
le, fenomenele naturale pe-
riculoase şi alte evenimente 
extraordinare care periclitea-
ză securitatea cetăţenilor;

d) starea sănătăţii popula-
ţiei, nivelul ei de trai, inclusiv 
alimentaţia, îmbrăcămintea, 
deservirea medicală şi asigu-
rarea socială, indicatorii soci-
odemografici;

e) starea sănătăţii persoa-
nelor care ocupă funcţii de 
demnitate publică;

f) faptele de încălcare a le-
gii de către autorităţile publice 
şi persoanele cu funcţii de răs-
pundere din cadrul acestora;

g) starea reală de lucruri 
în domeniul învăţămîntului, 
culturii, comerţului, agricul-
turii şi al ordinii de drept.

Nu se atribuie la secret de 
stat şi nu pot fi secretizate şi 
alte informaţii, conform le-
gislaţiei naţionale şi tratate-
lor internaţionale la care Re-
publica Moldova este parte. 
Alineatul  (2) al aceluiaşi ar-
ticol prevede că se interzice 
secretizarea informaţiilor în 
cazul în care aceasta ar putea 
limita accesul la informaţiile 
de interes public, s-ar putea 
răsfrînge negativ asupra rea-
lizării programelor de stat şi 
de ramură ale dezvoltării so-
cial-economice şi culturale 
sau ar putea reţine concuren-
ţa dintre agenţii economici.

Educaţie juridică

? Am înaintat unei autorităţi de stat o petiţie în 
care am solicitat mai multe informaţii de ordin 
public care mă interesau. La cîteva întrebări nu 
mi s-a răspuns pe motiv că informaţiile solicitate 
constituiau secret de stat. Nu am fost satisfăcut de 
răspunsul primit. Pentru a readresa o nouă pe-
tiţie, vreau să ştiu care informaţii nu constituie 
secret de stat. 

Radu  Bălan,
mun. Chişinău 

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:

(februarie 2012,  nr. 5(408)

&

Garanţii şi compensaţii salariaţilor 
care studiază

Regulamentul cu pri-
vire la acordarea 

unor garanţii şi compensa-
ţii salariaţilor care îmbină 
munca cu studiile, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 435 din 23.04.2007,  sta-
bileşte garanţii şi compensa-
ţii acordate salariaţilor care 
învaţă cu succes, fără scoa-
tere din activitate, în institu-
ţiile de învăţămînt superior 
şi mediu de specialitate, în 
învăţămîntul postuniversi-
tar specializat (masterat), în 
instituţiile de învăţămînt 
secundar profesional (şcoli 
profesionale, şcoli de mese-
rii), în instituţiile de învăţă-
mînt secundar general (gim-
nazii, licee, şcoli medii de 
cultură generală), la secţiile 
serale şi fără frecvenţă.

Regulamentul menţionat 
se referă la următoarele ga-
ranţii şi compensaţii pentru 
salariaţii studioşi. Astfel, de 
garanţii şi compensaţii bene-
ficiază salariaţii care învaţă 

în instituţiile de învăţămînt 
din Republica Moldova 
acreditate în condiţiile legii. 
De garanţii şi compensaţii 
beneficiază salariaţii la ob-
ţinerea, pentru prima dată, a 
studiilor de nivelul respec-
tiv.  Salariaţilor care îşi fac 
studiile la o instituţie de în-
văţămînt, pentru a obţine a 
doua sau a treia specialitate 
(profesie), li se pot acorda 
anumite garanţii şi compen-
saţii în modul prevăzut de 
contractul colectiv sau de cel 
individual de muncă. În con-
tractul colectiv de muncă şi 
în convenţiile colective pen-
tru salariaţii menţionaţi mai 
sus pot fi prevăzute garanţii 
şi compensaţii suplimentare 
din contul mijloacelor uni-
tăţii. Administraţia tuturor 
unităţilor, indiferent de ti-
pul de proprietate şi forma 
de organizare juridică, este 
obligată să acorde salariaţi-
lor garanţiile şi compensaţi-
ile stabilite.

Salariaţilor care îşi fac 
studiile fără scoatere din ac-
tivitate li se pot acorda, la ce-
rere, concedii de odihnă anu-
ale pînă la începutul studiilor 
în instituţiile respective de 
învăţămînt. Salariaţilor nou-
angajaţi care îşi fac studiile 
fără scoatere din activitate li 
se pot acorda, la cerere, con-

cedii de odihnă anuale înain-
te de expirarea termenului de 
6 luni de muncă în unitatea 
respectivă. La cererea sala-
riatului, concediile anuale de 
odihnă pot fi anexate la con-
cediile suplimentare acorda-
te salariaţilor.   De garanţii 
şi compensaţii beneficiază 
şi salariaţii trimişi la studii 
de către angajator, precum şi 
cei înmatriculaţi din proprie 
iniţiativă, care prezintă ade-
verinţe (invitaţii), eliberate 
de instituţia respectivă de 
învăţămînt, în modul stabilit 
de Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului.

Pentru salariaţii care 
îmbină munca cu studiile în 
instituţiile de învăţămînt su-
perior şi mediu de specialita-
te se stabileşte durata redusă 
a timpului de muncă de 35 
ore pe săptămînă. Salariaţii 
înscrişi la examenul de ad-
mitere în instituţiile de în-
văţămînt superior şi mediu 
de specialitate beneficiază 

de un concediu neplătit, cu 
o durată de pînă la 15 zile 
calendaristice. Salariaţilor 
care îşi fac studiile în insti-
tuţiile de învăţămînt superior 
şi mediu de specialitate li se 
acordă concedii suplimen-
tare plătite (păstrîndu-li-se 
75% din salariul mediu la 
locul de muncă de bază):

a) pentru sesiunea de 
reper, executarea lucrărilor 
de laborator şi susţinerea 
colocviilor şi examenelor - 
pînă la 30 de zile calendaris-
tice anual;

b) în perioada susţinerii 
examenelor de licenţă sau 
examenelor de absolvire - 
pînă la 30 de zile calenda-
ristice;

c) pentru elaborarea şi 
susţinerea proiectului (tezei) 
de licenţă, tezei de master 
sau lucrării (proiectului) de 
diplomă - pînă la 90 de zile 
calendaristice.

Cheltuielile de deplasare 
tur-retur, o dată pe an, cu 
transportul feroviar şi trans-
portul auto public (cu excep-
ţia taximetrelor), a salariaţi-
lor la instituţia de învăţămînt 
în care îşi fac studiile pentru 
susţinerea sesiunii de reper, 
executarea lucrărilor de la-
borator, susţinerea colocvi-
ilor şi examenelor, precum 
şi în cazul deplasării pentru 

susţinerea proiectului (tezei) 
de licenţă şi a examenelor 
de licenţă, pentru susţinerea 
tezei de master sau lucrării 
(proiectului) de diplomă şi 
examenelor de absolvire 
sînt suportate, în mărime 
deplină, de unitatea în care 
sînt angajaţi, la prezentarea 
documentelor de călătorie.

Salariaţii care îşi fac 
studiile în învăţămîntul 
postuniversitar specializat 
(masterat) beneficiază anu-
al, în timpul studiilor, de un 
concediu suplimentar, cu o 
durată de pînă la 35 de zile 
calendaristice, păstrîndu-li-
se 75 % din salariul mediu 
la locul de muncă de bază. 
Pentru pregătirea şi susţine-
rea tezei de master persoa-
nele respective beneficiază 
de un concediu suplimentar 
plătit, cu o durată de pînă 
la 90 de zile calendaristi-
ce, păstrîndu-li-se 75 % din 
salariul mediu la locul de 
muncă de bază. Cheltuielile 

de deplasare tur-re-
tur, o dată pe an, cu 
transportul feroviar 
şi transportul auto 
public (cu excep-
ţia taximetrelor), a 
salariaţilor care îşi 
fac studiile în în-
văţămîntul postuni-
versitar specializat 
la instituţia de în-
văţămînt în care îşi 
fac studiile sînt su-
portate, în mărime 
deplină, de unitatea 
în care sînt anga-
jaţi, la prezentarea 
documentelor de 

călătorie.
Salariaţii care îmbină 

munca cu studiile în institu-
ţiile de învăţămînt secundar 
profesional (şcoli profesio-
nale, şcoli de meserii) bene-
ficiază anual de un concediu 
suplimentar, cu o durată de 
pînă la 35 de zile calendaris-
tice, pentru a se pregăti  şi a 
susţine colocviile şi exame-
nele, păstrîndu-li-se 75% din 
salariul mediu la locul de 
muncă de bază. Cheltuielile 
de deplasare tur-retur, o dată 
pe an, cu transportul ferovi-
ar şi transportul auto public 
(cu excepţia taximetrelor), 
a salariaţilor care îmbină 
munca cu studiile în institu-
ţiile de învăţămînt secundar 
profesional la instituţia de 
învăţămînt în care îşi fac 
studiile, pentru susţinerea 
colocviilor şi examenelor, 
sînt suportate, în mărime 
deplină, de unitatea în care 
sînt angajaţi, la prezentarea 
documentelor de călătorie.

Pentru persoanele care 
îşi fac studiile în gimnazii-
le, liceele şi şcolile medii de 
cultură generală, în timpul 
anului de studii, săptămîna 
de muncă se reduce cu o zi 
de muncă sau cu numărul de 
ore de muncă corespunzător 
unei zile de muncă (din con-
tul reducerii zilei de muncă 

în timpul săptămînii).  În 
timpul anului de studii per-
soanele menţionate sînt eli-
berate de la muncă  pentru o 
perioadă de cel mult 36 zile 
de muncă sau pentru numă-
rul de ore de muncă cores-
punzător acestor zile.  Pentru 
timpul eliberării de la mun-
că, persoanelor sus-numite 
li se plăteşte 50 la sută din 
salariul mediu.  Dacă per-
soanele care îşi fac studiile 
în gimnaziile, liceele, şcoli-
le medii de cultură generală 
nu pot folosi regulat zile 
libere din cauza condiţiilor 
de producţie (caracterul se-
zonier sau mobil al muncii 
etc.), administraţia unităţii 
are dreptul să le ofere soli-
citanţilor zilele libere cumu-
late în altă perioadă a anului, 
cu o intensitate mai mică a 
procesului de producţie, res-
pectîndu-se cerinţele referi-
toare la reducerea săptămînii 
de muncă cu o zi de muncă 
sau cu numărul de ore de 
muncă corespunzător unei 
zile de muncă (din contul 
reducerii zilei de muncă în 
timpul săptămînii).

În timpul anului de studii 
persoanele menţionate sînt 
eliberate de la muncă  pen-
tru o perioadă de cel mult 
36 zile de muncă sau pentru 
numărul de ore de muncă 
corespunzător acestor zile.

Pentru timpul eliberării 
de la muncă, persoanelor 
sus-numite li se plăteşte 50 
la sută din salariul mediu.

În timpul anului de 
studii, la cererea salariaţi-
lor care îşi fac studiile în 
gimnazii, licee şi în şcolile 
medii de cultură generală, 
administraţia unităţii le poa-
te oferi suplimentar, fără a 
aduce prejudicii activităţii 
de producţie, una sau două 
zile libere săptămînal, fără 
menţinerea salariului.  În pe-
rioada susţinerii examenelor 
de absolvire, salariaţii care 
îşi fac studiile în gimnazii, 
licee şi în şcolile medii de 
cultură generală beneficiază 
de un concediu suplimentar, 
cu o durată de pînă la 30 
de zile calendaristice, cu 
păstrarea a 75% din salariul 
mediu la locul de muncă de 
bază.   În perioada susţinerii 
examenelor de promovare 
salariaţii care învaţă în gim-
nazii, licee şi în şcolile medii 
de cultură generală benefi-
ciază de cel mult 10 zile li-
bere, cu păstrarea a75% din 
salariul mediu la locul de 
muncă de bază,  din  contul 
reducerii  numărului total de 
zile libere. Persoanele care 
studiază în mod individual 
şi sînt admise la examenele 
de absolvire a gimnaziului, 
liceului, şcolii medii de cul-
tură generală beneficiază de 
un concediu suplimentar, cu 
o durată de pînă la 30 de zile 
calendaristice, cu păstrarea 
a 75% din salariul mediu la 
locul de muncă de bază.

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bogdanova Tatia-
na, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Chişinău, str. Renaş-
terii nr. 4, apt. 23, pentru data de 29 februarie 2012, ora 8.45, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Bogdanov Anatolie privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător Aliona Miron
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Melin Joseph Mar-
cel Albert, a.n. 01.10.1953, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. 
Chişinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, apt. 245, pentru data de 12 
martie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu 
nr. 24/1, bir. 313) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Melin Natalia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Ludmila Ouş 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 

„Intertramcar”, IDNO-1005600052180, cu sediul în mun. Chişi-
nău, str. Petru Zadnipru nr. 4/1, apt. 63, pentru data de 13 martie 
2012, ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 309) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
SRL „Ghervas-Petrol” privind încasarea datoriei.

Judecător Ion Bulhac

Citaţii în judecată
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Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Roşcan 
Ion, domiciliat: Chişinău, bdul Mircea cel Bătrîn nr.24, apt. 87, 
IDNP-2002048030377, pentru data de 1 martie 2012, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4, sala 8) 
în calitate de reclamant (apelant) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile în ordine de apel la acţiunea lui Fomov Sergiu că-
tre Roşcan Ion privind încasarea împrumutului. Apelant, achtaţi 
taxa de stat în sumă de 1046 lei.

 Judecător N. Budăi
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentanţilor: SRL „Prezent Desing”, 
ÎI  „Bunescu Serghei” şi cet. Burlea Angela, pentru data de 22 
februarie 2012, ora 13.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrîţi unde va avea loc 
examinarea cauzei civile a SRL ,,Tuna Plastic” privind anularea 
actului juridic.

Judecător I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului ÎI „Cucoş Maria-Comerţ”, 
pentru data de 15 februarie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judeca-
tă (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 221) în calitate de pîrît unde 
va avea loc examinarea cauzei civile a SA ,,Intermediar” privind 
declararea nulităţii contractului.

Judecător A. Us 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rusu Sergiu, pentru data de 24 februarie 2012, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea reclamantei Vatrici Iulia privind su-
plinirea acordului tatălui la perfectarea paşaportului copilului şi 
ieşirea acestuia peste hotarele ţării.

Judecător Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Cassa Panca”, pentru data de 29 februarie 
2012, ora 10.15, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
59) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL „Vagamex” 
privind încasarea datoriei şi a prejudiciului material.

Judecător Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Verega Grigore, Lelenco Vitalie, pentru data de 5 martie 
2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
46) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui 
Eremia Alexandru privind încasarea prejudiciului material în 
urma accidentului rutier.

Judecător V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Condraţchii Boris Pavel, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. 
Chişinău, str. Frumoasa nr. 17, pentru data de 12 martie 2012, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 38) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Calinev Iurie pri-
vind încasarea datoriei.

Judecător Ecaterina Palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Morari Marin, a.n. 1988, cu ultimul domiciliu cunoscut: şos. 
Hînceşti nr. 70/3, apt. 27, mun. Chişinău, pentru data de 15 mar-
tie 2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 61) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
Caraman Alexandru privind încasarea împrumutului.

Judecător D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului „Agrocom Spic” SRL, pentru data de 15 martie 
2012, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
62) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Chima-
gromarketing” privind încasarea datoriei.

Judecător Garri Bivol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Drozd Iurie, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, str. Nu-
carilor nr. 50, pentru data de 26 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la cererea cet. Platon Alexandru privind 
restituirea datoriei.

Judecător  V. Braşoveanu 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Drozd Iurie, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, str. S. 
Lazo nr. 26, apt. 29, pentru data de 26 martie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea cet. Platon Alexandru privind 
restituirea datoriei.

Judecător  V. Braşoveanu 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cotorobai Ala, pen-
tru data de 27 februarie 2012, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-1188/2012 intentată de Zaiţev Veaceslav către Cotorobai 
Ala şi ÎMGFL nr. 16 privind recuperarea prejudiciului.

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Setinvest Consulting”, pentru data de 27 februarie 2012, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) 
în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-1230/2012 intentată de 
Leporda Elizaveta către OCT mun. Chişinău, BC „Investprivat-
bank” SA, SRL „Setinvest Consulting”, SC „Crasigal” privind 
înregistrarea dreptului de proprietar.

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Alspav Prim”, IDNO 1005600013530, cu sediul în mun. Chişi-
nău, str. Ioan Pelivan nr. 17/4, pentru data de 6 martie 2012, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 605) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de FPC „MGM” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător Natalia Simciuc

Citaţii în judecată www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ursu Sergiu Pavel, 
pentru data de 12 martie 2012, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 
2-1579 intentată de Hâncu Lilian privind încasarea sumei.

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Celpan Olga, pentru data de 
13 martie 2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul 
nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-1299/2012 
intentată de Celpan Serghei privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Meriacre Nicolae, pentru data de 19 aprilie 2012, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 613) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-625/2012 intentată de ÎCS „Easy Credit” 
SRL privind încasarea datoriei.

Judecător Svetlana Balmuş
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cîmpu Serghei Ion, pentru data de 17 februarie 2012, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) unde va avea loc exami-
narea cauzei civile la cererea cet. Solonari Nicolai Nicolai privind 
dobîndirea dreptului de proprietate asupra automobilului.

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

Judecător Gheorghe Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Şuşu Vladimir, Şuşu   Ale-
xei, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, bdul Moscova 
nr. 20/3, pentru data de 28 februarie 2012, ora 8.30, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrîţi în cauza civilă 
intentată de CCL-48 privind încasarea datoriei.

Judecător Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL „Techno 
Welt”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Titu Maiorescu nr. 13, apt. 
23, pentru data de 14 martie 2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
lui Gusarenco Stepan privind recunoaşterea tranzacţiei de vînzare-
cumpărare şi dreptului de proprietate.

Judecător Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Constantinica Anatolie, năs-
cut la 18.05.1980, pentru data de 15 martie 2012, ora 8.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Ţebenco Ecaterina privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Postică Veaceslav, domicili-
at: mun. Chişinău, or. Cricova, str. Mioriţa nr. 93, pentru data de 
3 aprilie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
29) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Coroleţchi 
Viorica privind încasarea sumei.

Judecător Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cuţar Elena, născută la 
23.06.1975, pentru data de 3 aprilie 2012, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea CC „Aqua Trade” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Aga Victor, pentru data de 
2 aprilie 2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de             
Bogaciuc Nicolae privind încasarea sumei.

Judecător Iurie Potînga
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului „Chirnir-Com” SRL în calitate de pîrît, pentru data 
de 23 februarie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Ze-
linski nr. 13, bir. 12) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
intentată de SRL „Dec-Trans Grup” privind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Şargarovschii Zinaida, pentru data de 28 februarie 2012, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 27) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Şargarovschii Serghei 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Ion Druţă 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cojocari Grigore, în calitate de pîrît, pentru data de 5 martie 2012, 
ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de Cojocari 
Viorica privind recunoaşterea dreptului pierdut la spaţiul locativ şi 
retragerea vizei de reşedinţă.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Danilov Anatolie, pentru data 
de 12 martie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelin-
ski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Danilov Natalia privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător S. Teleucă 

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 

CPC al RM, solicită prezentarea cet. Di Venuto (Fonari) Galina, 
pentru data de 12 martie 2012, ora 15.30, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SC „Servcomloc” privind încasarea datoriei.

Judecător S. Teleucă  
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cebotari Vasile, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, 
str. Belgrad nr. 60, pentru data de 12 martie 2012, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 6) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Lisnic Marcelia privind încasarea 
pensiei de întreţinere.

Judecător                                         Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Gac Vladimir, 
Gac Natalia, pentru data de 19 martie 2012, ora 12.30, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît unde 
va avea loc examinarea cauzei civile intentată de SRL „Tantas” 
privind încasarea pagubei.

Judecător Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mija Valeriu, pentru 
data de 22 martie 2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. 
Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind 
încasarea datoriei.

Judecător Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Culizmin Alexandru, născut 
pe 14 august 1971, pentru data de 27 februarie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Ciocan Oleg privind revendi-
carea posesiei.

Judecător Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Tomşa Mihail,                                
c/p-2000047010673, domiciliat: mun. Chişinău, str. Voluntarilor 
nr. 16, apt. 814, pentru data de 29 februarie 2012, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea cet. Tomşa Svetlana privind par-
tajul investiţiilor comune.

Judecător Ion Bulhac
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-
licită prezentarea cet. Mironaş Victor, cu ultimul domiciliu: or. Or-
hei, str. Ştefan cel Mare nr. 3, apt. 57, pentru data de 22 februarie 
2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 
135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Rotari Aliona 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător S. Procopciuc
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Culciţchii Serghei, pentru data de 29 
februarie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Donduşeni, str. 
31 August 1989, nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SA „Red Nord-Vest”, Donduşeni, privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător Oxana Banari
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-
licită prezentarea cet. Calugher Nadejda, domiciliată în satul Jora 
de Jos, Orhei, pentru data de 1 martie 2012, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135, et. 2) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Calugher Nicolae privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

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

Judecător Veronica Cupcea 
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Luchian Viorica, 
a.n. 23.01.1966, domiciliată: satul Bardar, Ialoveni, pentru data de 
1 martie 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (Ialoveni, str. Pri-
eteniei nr. 4, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Luchian Grigore privind partajarea averii comune în devălmăşie.

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

Judecător Iu. Sciastlivîi 

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

la Procuratură şi a  Regulamentului privind modul de 
promovare în serviciu al procurorilor, Consiliul Supe-
rior al Procurorilor a anunţat la şedinţa din 07.02.2012 
(Hotărîrea nr.12 -  31/12) concursul pentru suplinirea 
funcţiilor vacante de: 

procuror în Procuratura  raionului Taraclia - 1 func-- 
ţie;

procuror în Procuratura  raionului Edineţ - 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura  raionului Ialoveni - 1 - 

funcţie.
Termenul   de   aplicare  pentru candidaţii  la  funcţi-

ile  de  procuror enumerate  – 09 martie  2012. 
Cererile de participare la concurs se depun la secre-

tariatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. Chişi-
nău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr.26) 

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64
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Z ahărul este o otravă, 
iar comercializarea 

lui ar trebui reglementată la 
fel ca şi cea a ţigărilor sau a 
alcoolului, spun oamenii de 
ştiinţă.

Specialiştii americani de 
la Universitatea California 
avertizează că un consum ri-
dicat de produse care conţin 
zahăr este responsabil pentru 
dezvoltarea unor boli, precum 
obezitatea, cancerul, proble-
mele hepatice sau chiar cele 
de inimă. Mai mult, ei spun 
că zahărul contribuie anual la 
producerea a 35 de milioane 
de decese, motiv pentru care, 
comercializarea lui ar trebui 
reglementată.

Autorii studiului au afir-
mat că o cantitate mică de za-
hăr nu creează probleme, însă 
consumul excesiv omoară 
lent. Totodată, ei au averti-
zat că obezitatea a devenit 
o problemă mai mare decît 
malnutriţia şi că zahărul 
nu este vinovat doar pentru 
îngrăşarea oamenilor, ci şi 
pentru producerea anumitor 
schimbări la nivelul metabo-
lismului, precum dezechili-
brele hormonale. Afecţiunile 
provocate de zahăr sînt si-

milare cu cele provocate de 
alcool (despre care autorii ne 
amintesc că este distilat por-
nind de la lichide cu conţinut 
mare de zahăr).

Specialiştii consideră că 
informarea copiilor cu pri-

vire la importanţa unei diete 
sănătoase şi a exerciţiilor fi-
zice nu este de ajuns, motiv 
pentru care se impune o re-
glementare a comercializării 
zahărului şi a produselor 
care îl conţin. În studiu se 

recomandă dublarea taxelor 
la băuturile răcoritoare, in-
terzicerea vinderii lor către 
minori şi instituirea de reguli 
mai stricte privind amplasa-
rea automatelor de dulciuri şi 
răcoritoare în şcoli.

Consumul de brînză şi iaurt este indicat dimineaţa sau 
laptele conţine amidon şi te ajută să slăbeşti sînt două dintre 
miturile legate de lactate. Iată, însă, care este adevărul.

1. Laptele dietetic (0,1% grăsime) conţine amidon – fals.
Laptele este similar de la o marcă la alta, prin conţinutul 

în grăsimi, lipide şi glucide. Acesta nu conţine nici un pic de 
amidon.

2. Laptele favorizează scăderea în greutate – fals.
Dacă într-o dietă incluzi laptele pe lîngă alte produse pe 

care trebuie să le consumi într-o zi, acesta nu favorizează scă-

derea în greutate.
3. În cura de îngrăşare se recomandă orice tip de brînză – 

fals.
Numai brînza grasă este opţiunea pentru cura de îngrăşare, 

deoarece conţine mai multe calorii.
4. Consumul de brînză, lapte şi iaurt este indicat diminea-

ţa – fals.
Deoarece sînt destul de uşor de digerat şi ajută la tranzitul 

intestinal, în special iaurtul, acestea pot fi consumate în orice 
moment al zilei.

Află patru ,,minciuni” despre lactate

Mitul despre dauna bucatelor prăjite s-a 
dovedit a fi fals

Bucatele prăjite nu sînt periculoase pentru inimă dacă 
sînt preparate în ulei de măsline sau de floarea soarelui. La 
această concluzie au ajuns cercetătorii Universităţii Autono-
me din Madrid (Autonomous University of Madrid). Specia-
liştii nu au depistat un risc sporit de boli cardiovasculare sau 
cazuri de deces timpuriu la persoanele care folosesc aceste 
tipuri de ulei.

Însă, ei subliniază că 
aceste concluzii nu sînt 
valabile şi pentru grăsi-
mile de origine animală 
(untul, slănina de porc) şi 
cele artificiale (margari-
na). Potrivit specialiştilor, 
prăjitul în ulei este con-
siderat nu tocmai benefic 
pentru sănătate, deoarece 
în timpul prăjitului pro-
dusele îmbibă grăsimea şi ele devin mai calorice. Asemenea 
bucate pot contribui la mărirea tensiunii arteriale şi ridicarea 
nivelului de colesterol ,,rău”  în sînge.

Savanţii au urmărit, pe parcursul a 11 ani, 40 757 de spa-
nioli cu vîrsta cuprinsă între 29 şi 69 de ani.

,,Este important de reţinut că rezultatele acestor investi-
gaţii au fost obţinute în ţările din regiunea mediteraneană, 
de aceea ele nu pot fi aplicate şi vizavi de alte state”, a 
menţionat principalul nutriţionist al Fondului Cardiologic 

Vladimir LaVRIc,  
doctor în drept, conferenţiar universitar, 

Facultatea de drept, USM – 80 de ani
Mult stimate domnule Vladimir 

Lavric,
De o semnificaţie aparte sînt aces-

te zile pentru dumneavoastră, deoa-
rece marcaţi frumoasa sărbătoare a 
sufletului – aniversarea de 80 de ani. 
Este un prilej de a vă adresa un sincer 
şi cald mesaj de felicitare pentru tot 
ceea ce reprezentaţi.

Ştim că aţi reuşit să cuceriţi prin 
ceea ce sînteţi, iar bunătatea sufletu-

lui, dragostea faţă de oameni  şi de muncă, inteligenţa, 
amabilitatea şi onestitatea sînt doar cîteva dintre acele 
calităţi care vă înnobilează distinsa personalitate. 

De asemenea, mai ştim că aţi depus o muncă titanică 
pe tărîmul profesional, care  s-a soldat cu cele mai fru-
moase rezultate, şi împreună cu pasiunea pentru drept, 
pe care aţi insuflat-o fiecărui discipol al dumneavoastră, 
au contribuit la formarea unor specialişti de excepţie.

Şi dacă orice aniversare constituie un prilej pentru 
a rezuma ceva, cu siguranţă putem afirma că dumnea-
voastră aveţi ce pune pe cîntarul realizărilor astfel încît 
să tragă greu.  

Ajuns aici, la acest frumos popas aniversar, avem 
certitudinea că trăiţi sentimentul profundei satisfacţii 
pentru ceea ce aţi realizat, iar urările noastre de bine, 
sperăm să vă întregească această frumoasă sărbătoare.

Vă dorim multă sănătate, fericire, bucurii de la cei 
dragi inimii şi să nu vă depărtaţi, nici de acum înainte, 
de acel ideal al profesiei, care a devenit expresia sufle-
tului dumneavoastră. 

La mulţi ani! 
* * *

Lidia BULGAC, 
judecător, CA, Chişinău – 55 de ani

Mult stimată doamnă Lidia Bulgac,
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 înalte culmi de revelaţie sufletească. 
Să vă păstraţi deosebitele calităţi cu care v-a înzestrat 
bunul Dumnezeu, iar anii care se vor perinda, de acum 
încolo, să vă aducă multă sănătate, clipe enorme de feri-
cire şi bucurii nenumărate de la cei dragi sufletului.

 La mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:          Oxa-
na Chisari-Lungu, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de drept, USM; Natalia Untila, magistru în 
drept, lector universitar, Facultatea de drept, USM; Oxa-
na Eşanu, magistru în drept, lector universitar, Facultatea 
de drept, USM; Octavian Cazac, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de drept, USM; Galina Stratulat, 
judecător, CSJ; Maria Guzun, judecător, CA, Chişinău; 
Liliana catan, judecător, CA, Chişinău; Luiza Gafton, 
judecător, Botanica; Nadejda Mazur, judecător, Centru; 
Elena Grumeza, judecător, Bălţi; Tatiana Troianovschi, 
judecător, Orhei; Maria Malanciuc, preşedintele Judecă-
toriei Ungheni; Corina Bucătaru, judecător, Dubăsari; 
Vasile Ignat, judecător, CSJ; Dorel Musteaţă, judecător, 
Anenii Noi; Ion cotea, judecător, Cahul; Iurie Ţîmba-
lari, judecător, Donduşeni; Sergiu Balaban, judecător, 
Hînceşti; Ivan Ghilaş, judecător, Şoldăneşti.    

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

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar de îm-
pliniri şi realizări care să vă întregească deplin fericirea.

La mulţi ani!
membrii Consiliului de administraţie   

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul şi 

Revista Naţională  de Drept

Britanic, Victoria Taylor. Potrivit sursei citate, indiferent 
de metodele de preparare a bucatelor, trebuie de micşorat 
consumul produselor cu conţinut înalt de grăsimi, deoa-
rece aceasta poate cauza obezitatea (factor de risc pentru 
dezvoltarea bolilor cardiace).

Studiu: Rasismul este cauzat de un 
coeficient de inteligenţă scăzut

Un studiu realizat de Universitatea Brock din Ontario 
sugerează că persoanele rasiste au un coeficient de inte-
ligenţă scăzut, iar conservatorii sînt mai puţin inteligenţi 
decît liberalii. 

Studiul, publicat de revista Psychological Science, arată 
că există o legătură strînsă între rezultate slabe la testele de 
I.Q. în copilărie şi dezvoltarea prejudecăţilor şi adoptarea 
politicilor conservatoare la vîrsta de adult.

I.Q.-ul este un scor determinat de teste standardizate şi 
este considerat un indicator pentru nivelul de inteligenţă, 
deşi este contestat în anumite cercuri de psihologi.

Coordonatorul studiului susţine că acesta relevă un cerc 
vicios periculos: oamenii cu un coeficient de inteligenţă re-
dus tind să graviteze în jurul ideologiilor conservative, care 
impun rezistenţa la schimbare şi nasc prejudecăţi rasiste 
sau de alte feluri.

Atracţia, susţine Hodson, vine de la faptul că aceste 
abordări conservative sînt bine structurate şi ordonate şi 
fac mai uşoară înţelegerea unei lumi complicate, care poate 
crea confuzie într-o minte mai puţin abilă.
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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

Caleidoscop

Divert is

Zahărul este la fel de nociv ca ţigările


