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Lupta pentru 
preşedinţia CSJ 
se va da între 5 
judecători

(Proverb chinez)

Prima locuinţă protejată 
pentru persoanele cu  
probleme de sănătate 
mintală a fost deschisă 
la Bălţi

Premieră pentru Moldova:  
Ghid informativ pentru re-
cruţi şi soldaţii în termen

Recent, la Bruxelles s-a 
desfăşurat cea de-a 5-a run-
dă de negocieri a Acordului 
de Asociere dintre Republi-
ca Moldova şi Uniunea Eu-
ropeană. Negociatorul din 
partea Moldovei, vicemi-
nistrul de Externe, Natalia 
Gherman, a prezentat docu-
mentul de implementare a 
Planului de Acţiuni privind 
liberalizarea regimului de 
vize. Între timp şi la Chişi-
nău s-a discutat despre per-
spectivele de integrare euro-
peană a Moldovei şi realiză-
rile republicii în acest sens.    
De asemenea, în Belgia, a 
fost prezentat Programul 
naţional de implementare a 
Planului de Acţiuni RM-UE 
privind liberalizarea regi-
mului de vize. Documentul 
include reformele prioritare, 
planul calendaristic, autori-
tăţile responsabile şi terme-
nele de realizare. Astfel, sînt 
prevăzute măsuri de ajustare 
a cadrului legislativ, trecerea 
la paşapoartele biometri-
ce, acţiunile de securizare a 
documentelor, frontierelor, 
combaterea corupţiei şi al-
tele. 

Iurie Leancă, ministrul 
Afacerilor Externe şi Inte-
grării Europene, a subliniat: 
,,Am progresat cu succes în 
negocierile privind Acordul ,,În Europa se conştientizează faptul că R. Moldova este 

lider în grupul de ţări din Parteneriatul Estic”, a declarat şi 
preşedintele Comisiei politică externă a Sejmului polonez, 
Andrzey Halicki. Deputatul polonez a constatat ,,cu deplină 
satisfacţie că în Europa există toată susţinerea pentru Partene-
riatul Estic, iar autorităţile de la Bruxelles sînt conştiente că 
diferite ţări din această platformă au situaţii diferite”. Andrzey 
Halicki a susţinut la Chişinău o conferinţă de presă împreună 
cu omologul său moldovean, Igor Corman. 

,,Această conştientizare provoacă şi un climat favorabil 
pentru investiţii, pentru colaborarea economică, ceea ce are 
ulterior impact asupra societăţii”, a adăugat preşedintele Co-
misiei pentru politică externă din Legislativul de la Varşovia. 

Referindu-se la conflictul transnistrean, parlamentarul polo-
nez a declarat că ,,nu este nici o îndoială că nu poate să existe 
stat în stat”. Dar, pentru soluţionarea diferendului, el consideră 
că trebuie să existe, bunăvoinţă nu doar din partea Moldovei şi 
Uniunii Europene, dar şi din partea Federaţiei Ruse. 

Solicitat de presă să aprecieze eventualele reacţii ale 
polonezilor faţă de moldovenii care vor pleca în căutare de 
lucru în Europa, după aşteptata anulare a regimului de vize,           
Andrzey Halicki a declarat că ,,forţa de muncă nu are naţio-

,,Se vorbeşte tot mai mult 
că Moldova este istoria de 
succes în Parteneriatul Estic. 
Sper că multe ţări îi vor urma 
exemplul”, a declarat şeful 
Delegaţiei UE în Moldova, 
Dirk Schuebel. Ambasadorul 
a dat de înţeles că reformele 
pe care le desfăşoară Moldo-
va în înţelegere cu Uniunea 
Europeană nu sînt percepu-
te imediat de către cetăţeni, 
,,dar aceste reforme nu sînt 
pentru Uniunea Europeană. 
Ele nu sînt pentru a intra în 
UE, ci pentru dumneavoas-
tră”, a spus Dirk Schuebel la 
o conferinţă de presă. 

Şeful Delegaţiei UE la 
Chişinău a spus că din sep-
tembrie 2009, pînă în pre-
zent, Moldova a fost vizitată 
de mai mulţi înalţi oficiali 
europeni decît în toată peri-
oada de la obţinerea indepen-
denţei în 1991 pînă în 2009. 
La 3 martie, la Chişinău este 
aşteptată Înalta Reprezentan-
tă a Uniunii pentru Afaceri 
Externe şi Politică de Secu-
ritate, Catherine Ashton. ,,Pe 

fundalul evenimentelor din 
Orientul Mijlociu, faptul că 
baroneasa a găsit timp pentru 
a se familiariza cu starea de 
lucruri din Moldova dove-
deşte că Moldova este tot mai 
vizibilă la Bruxelles”, a spus 
ambasadorul despre apropia-

după acordarea mandatului, 
dar el speră că pentru Mol-
dova se va face o excepţie şi 
convorbirile vor demara mai 
curînd. Acordul de comerţ li-
ber va face parte din Acordul 
de Asociere, aflat în fază de 
negociere în prezent. 

de Asociere. La Bruxelles 
s-a discutat un spectru larg 
de chestiuni şi s-a prezen-
tat Programul naţional de 
implementare a Planului de 
Acţiuni privind liberalizarea 
regimului de vize, care a fost 
aprobat de Guvern. Noi fa-
cem eforturi pentru a avansa 
în continuare. De aceea tre-
buie să continuăm dialogul, 
să acumulăm experienţa 
altor state şi să muncim în 
acest sens”.  

Milan Jezovica, secretar 
de stat al Ministerului de Ex-
terne din Slovacia a decla-
rat: ,,Ştim că faceţi parte din 
Europa, de aceea vă şi spri-
jinim. Totodată, aveţi un Gu-
vern, care are angajamentul 
clar, ce se referă la valorile 
europene, suportul societăţii 
civile, dialogul cu opoziţia, 
activitatea instituţiilor”.

În acelaşi timp, Jaromir 
Plisek, secretar general al Mi-
nisterului de Externe, al Ce-
hiei a adăugat: ,,Ceea ce im-
presionează, sînt paşii prac-
tici şi nu declaraţiile politice. 
Continuaţi să faceţi aceşti 
paşi practici. Este important 
de lucrat asupra lor zi de zi. 
Este necesar de a ajusta le-
gislaţia nu doar pe hîrtie, dar 
şi la modul practic, care va 
fi compatibilă cu standardele 
europene”.

ajuta, dacă manifestă seriozi-
tate faţă de reforme”, a spus 
ziariştilor Dirk Schuebel. 

În 2011, UE planifică să 
acorde acestor două sectoa-
re 50 de milioane de euro, 
o parte din care vor putea fi 
folosiţi ca şi premii băneşti 
angajaţilor. 

,,Vestea bună este că în 
acest an UE a admis dublarea 
cotei de vin pe care Moldo-
va poate s-o exporte”, a spus 
şeful Delegaţiei UE. El a adă-
ugat că un expert european 
va veni la Chişinău pentru a 
acorda consultanţă vinăriilor, 
iar Banca Europeană pentru 
Investiţii alocă 75 de milioane 
de euro pentru modernizarea 
sectorului. 

Referindu-se la eveni-
mente preconizate pentru 
consolidarea perceperii Uni-
unii Europene în Moldova, 
Dirk Schuebel a spus că în 
acest an vor fi deschise cen-
tre de informare europeană 
în cinci oraşe moldoveneşti, 
precum şi cluburi pentru 
discuţii despre chestiuni eu-
ropene.

nalitate şi concurenţa sănătoasă este binevenită. Experienţa 
poloneză în acest sens este foarte bună”, a precizat parlamen-
tarul, referindu-se la regimul de mic trafic la frontieră existent 
între localităţile de la frontiera Poloniei cu Ucraina şi Belarus. 
,,Deşi, de dreptul de a intra cu permise în UE beneficiază circa 
trei milioane de oameni, doar 0,1% dintre ei se folosesc de 
acesta”, a spus oficialul polonez. Accentuînd existenţa regi-
unilor cu diferite nivele de dezvoltare pe continent, Andrzey 
Halicki a menţionat că Europa trebuie să depună eforturi pen-
tru a egala nivelul de trai în regiuni, reuşind astfel să stăvi-
lească şi migraţia. 

Cu referinţă la situaţia politică actuală din R. Moldova, 
Andrzey Halicki a apreciat că cetăţenii au ales coaliţia refor-
matoare, democratică şi pro-europeană. ,,Aceasta arată că cei 
doi lideri - Vlad Filat şi Marian Lupu se bucură de susţine-
re socială şi ei garantează stabilitatea şi succesul de viitor al 
Moldovei”, a  mai adăugat parlamentarul polonez. 

La rîndul său, Igor Corman, preşedintele Comisiei politi-
că externă şi integrare europeană a Parlamentului moldav, a 
informat că cele două Legislative vor semna un protocol de 
colaborare la finele lunii martie, cînd în Republica Moldova 
este aşteptat premierul polonez Donald Tusk. 

Republica Moldova şi Polonia  vor semna 
un protocol de colaborare

ta vizită a vicepreşedintelui 
Comisiei Europene. 

La 18 martie, Comisia 
Europeană va obţine manda-
tul UE pentru a începe nego-
cierile cu moldovenii privind 
Acordul de comerţ liber. 

Dirk Schuebel a spus că, 
de regulă, tratativele de fac-
to încep la vreo patru luni 

getului Republicii Moldova, 
iar alte alocaţii - pentru des-
făşurarea unui spectru larg 
de reforme. Potrivit diplo-
matului UE, reforma justiţiei 
şi aplicarea legislaţiei repre-
zintă interes. ,,Le-am spus 
Procurorului General Valeriu 
Zubco şi ministrului de Inter-
ne Alexei Roibu că îi putem 

În perioa-
da 2011-2013, 
Uniunea Euro-
peană a promis 
să aloce Mol-
dovei jumăta-
te de miliard 
de euro pe rol 
de asistenţă. O 
parte din aceş-
ti bani vor fi 
alocaţi pentru 
susţinerea bu-

Începe ziua cu DREPTUL!

Iubeşte-mă cînd o merit cel mai puţin, atunci am nevoie cel mai mult. 
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Moldova este lider în Parteneriatul 
Estic, a afirmat ambasadorul 

UE la Chişinău

Relaţiile Republica 
Moldova – Uniunea 

Europeană pe agenda zilei
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Veniturile la control! 
Cu averea la vedere. Premierul Vlad Filat le cere directorilor 

întreprinderilor de stat să-şi prezinte declaraţiile privind venitu-
rile din anul 2010.  

Filat le-a dat un termen de o săptămînă. Astfel, nu mai tîr-
ziu de 25 februarie, conducătorii întreprinderilor sînt obligaţi să 
prezinte informaţia despre veniturile pe care le-au avut, inclusiv 
primele şi bonusurile. Dispoziţia vine după ce în societate s-au 
stîrnit discuţii controversate pe tema salariilor „extraterestre” ale 
unor funcţionari. Ultimul caz mediatizat a fost cel al directorului 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, Victor 
Parlicov, care primeşte un salariu de 44 de mii de lei. Asta în timp 
ce salariul mediu pe economie este aproximativ 3 mii de lei.

În Chişinău a fost interzisă amplasarea 
publicităţii exterioare
În Chişinău a fost interzisă, temporar, amplasarea reclamelor 

exterioare (obiective de publicitate amplasate la sol, pe clădiri 
sau orice alt tip de suport). Asta pînă la elaborarea Concepţiei ar-
hitectural-urbanistice privind amplasarea publicităţii exterioare 
în municipiu şi adoptarea ei de către deliberativul local.

O dispoziţie în acest sens a fost semnată de către primarul 
general, Dorin Chirtoacă.

Potrivit documentului, autorităţile municipale interzic tem-
porar amplasarea de noi obiective de publicitate exterioară, ca 
urmare a distribuirii haotice a acestora, ce a condus la apariţia 
cazurilor de suprapunere vizuală a reclamelor, dar şi la nemulţu-
miri din partea agenţilor economici din domeniu.

Subdiviziunile municipale de profil (Direcţia arhitectură, ur-
banism şi relaţii funciare, Direcţia transport public şi căi de co-
municaţie), în comun cu poliţia şi preturile de sector, vor efectua 
inventarieri şi controale, în vederea depistării cazurilor de am-
plasare a publicităţii exterioare ilegale şi neautorizate, cu luarea 
măsurilor prevăzute de lege.

Deconectările fără preaviz a curentului 
electric, declarate ilegale
Deconectarea consumatorilor de la energia electrică poate fi 

făcută doar cu înştiinţare prealabilă.
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a anunţat 

că întreprinderea „RED Union Fenosa” încalcă legislaţia atunci 
cînd deconectează consumatorii de la energie electrică fără o în-
ştiinţare prealabilă. Administraţia companiei declară că aceste 
învinuiri sînt nefondate şi au adus un prejudiciu grav imaginii 
întreprinderii.

„Preavizul protejează consumatorii de posibilitatea unor 
erori tehnice. În 2009, timp de 6 luni au fost înregistrate 2 mili-
oane de deconectări. Foarte multe din ele au fost provocate de 
erori tehnice”, a declarat Viorica Cărare, directorul ANPC, în ca-
drul unei conferinţe de presă. Aceasta a precizat că avizul de de-
conectare, emis de „RED Union Fenosa”, în momentul emiterii 
facturilor pentru energia electrică consumată, nu este suficient. 
„Preavizul se face în momenutul cînd se acumulează o datorie. 
Conform Codului civil, termenul de scadenţă trebuie extins la 
30 de zile”, a precizat Cărare.

Compania „RED Union Fenosa” a emis o declaraţie în care 
precizează că ,,deconectarea consumatorilor rău-platnici se efec-
tuează în conformitate cu prevederile legale, stabilite de organe-
le competente ale Republicii Moldova. Relaţiile dintre furnizor 
şi consumatori sînt stabilite de către Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Energetică, prin regulamente aprobate în mo-
dalitatea stabilită şi publicate în Monitorul Oficial”. 

Moldovenii din străinătate nu vor mai fi 
nevoiţi să vină acasă să-şi restabilească 
actele 
Parlamentul a votat recent un proiect de lege, care prevede 

că cetăţenii care se află peste hotarele republicii, să-şi poată re-
stabili la misiunile diplomatice şi oficiile consulare din străinăta-
te, ale Republicii Moldova, actele de identitate, care nu mai sînt 
valabile sau cele pe care le-au pierdut.

,,Deja toate misiunile diplomatice ale Republicii Moldova 
au fost echipate cu sisteme securizate performante, care permit 
restabilirea identităţii persoanelor solicitante”, a declarat Andrei 
Popov, viceministrul Afacerilor Externe.

În lipsa paşaportului, cetăţenii Republicii Moldova vor avea 
posibilitatea să primească titlul de călătorie, vor putea să depună 
declaraţii cu privire la moştenire, donaţii, să-şi documenteze co-
pilul sau să obţină procuri.

Guvernul Moldovei va majora numai 
accizele pentru băuturile alcoolice tari 
Acest fapt a fost declarat reporterilor de către ministrul Fi-

nanţelor, Veaceslav Negruţă, menţionînd că majorarea nu se 
aplică pentru vin. Ministrul Finanţelor a specificat că potrivit 
prevederilor, majorarea accizelor la băuturile alcoolice tari va 
duce la majorarea costului acestora, în reţeaua cu amănuntul, 
aproximativ cu 7-10 lei pe sticlă, în funcţie de producător. Po-
trivit lui Veaceslav Negruţă, această creştere a accizelor poate 
atrage în buget, suplimentar, 50-70 de milioane de lei. 

El a precizat că mult va depinde de faptul dacă consumatorii 
vor păstra preferinţele lor de a bea băuturi tari sau nu, după ma-
jorarea preţurilor. Ministrul Finanţelor a subliniat că, dacă totuşi 
consumul de băuturi alcoolice tari va fi redus, majorarea accize-
lor va permite suplimentarea trezoreriei cu doar aproximativ 50 
de milioane de lei. 

Veaceslav Negruţă a spus că decizia de a majora accizele la 
ţigări şi băuturi alcoolice tari este destinată să asigure stabilitatea 
finanţelor publice şi reducerea deficitului bugetar.

Interesul organizaţiilor pentru statutul de utilitate publică 
este în scădere. Aceasta reprezintă una dintre concluziile stu-
diului realizat de Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului 
(CReDO), enunţate în cadrul unei mese rotunde. 

În cadrul studiului, au fost evaluate modificările adoptate 
în luna iunie 2010, în legislaţia cu privire la asociaţiile obşteşti. 
Directorul executiv CReDO, Sergiu Ostaf, a declarat că mo-
dificările vizează cerinţe noi faţă de organizaţiile care doresc 
să obţină acest statut de utilitate publică, cum ar fi elaborarea 
unor rapoarte de activitate mai amănunţite, crearea organului 
de supraveghere şi asigurare a funcţionalităţii structurii orga-
nizaţionale interne. 

Certificarea este realizată de către o comisie de pe lîngă 
Ministerul Justiţiei, unde organizaţia depune cererea, comple-
tează anumite formulare şi aduce actele necesare. După care, 
comisia examinează cererile şi setul de documente şi decide 
dacă organizaţia primeşte sau nu, certificatul de utilitate pu-
blică. 

Autorii studiului recomandă reactualizarea componenţei 
comisiei de certificare, urmînd un proces transparent de selec-
tare şi de numire a membrilor comisiei, a menţionat Sergiu 
Ostaf. O altă recomandare este elaborarea şi adoptarea mode-
lelor specifice de raportare privind finanţele, care urmează a fi 

Nici în acest an, şedinţa 
anuală a judecătorilor nu a 
trecut fără scîntei. În timp ce 
demnitarii statului au men-
ţionat despre necesitatea re-
formelor în sistemul judecă-
toresc, magistraţii la rîndul 
lor au reproşat autorităţilor 
despre salarizarea proastă, 
condiţiile inadecvate de 
muncă şi defăimarea cor-
pului judecătoresc în soci-
etate. 

Calitatea actului justiţiei 
şi imaginea ei în societate şi 
în acest an, au constituit tema 
de bază abordată la adunarea 
corpului judecătoresc. Pre-
şedintele interimar, Marian 
Lupu, a adus din nou în aten-
ţie, dosarele pierdute de Re-
publica Moldova la CEDO, 
50 la sută dintre care se da-
torează erorilor judiciare şi 
proastei funcţionări a justiţiei. 
,,Acest număr impunător de 
adresări la Curtea Europeană 
atestă existenţa unor serioase 
deficienţe în sistemul judecă-
toresc din ţara noastră, în acti-
vitatea organelor de drept per 
ansamblu. Felul, în care Înalta 
Curte apreciază actul justiţi-
ei în RM, ilustrează elocvent 
necesitatea reformelor în sis-
temul judecătoresc naţional”, 
a subliniat M. Lupu. 

Problema justiţiei este 
una de sistem, a ţinut să men-
ţioneze ministrul Justiţiei, 

Turneul vicepreşedinte-
lui SUA, Joseph Biden, în 
Federaţia Rusă, Finlanda şi 
Republica Moldova are drept 
scop şi scoaterea Republicii 
Moldova de sub influenţa ru-
sească şi a ,,netezi” drumul 
Chişinăului spre Europa.

Sosirea lui Biden în Re-
publica Moldova constituie 
un succes diplomatic incon-
testabil al actualei guvernări 

de la Chişinău. Aceasta este 
prima vizită a unui oficial 
american de un asemenea 
nivel în ţara noastră. Vice-
preşedintele SUA va sosi în 
capitala Republicii Moldova 
în cadrul unui turneu care 
mai prevede vizite în Fin-
landa şi Federaţia Rusă. Este 
limpede că punctul nodal al 
voiajului va fi Kremlinul. 

Casa Albă a anunţat deja 

că şederea lui Biden la Mos-
cova are ca obiectiv să apro-
fundeze relansarea relaţiilor 
americano-ruse, cu un accent 
pus pe modalităţile de a spori 
prosperitatea celor două ţări.

Statele Unite doresc o 
nouă relaţie cu Rusia, declara 
Joe Biden acum cîtva timp, la 
conferinţa de securitate de la 
München. Dar ele nu vor fi de 
acord cu Moscova în toate su-

Vicepreşedintele SUA va vizita Republica Moldova 
biectele şi nu îi vor recunoaşte 
sfera de influenţă, susţin ana-
liştii din domeniu. 

Oficialul american îşi re-
iterează poziţia insistent ori 
de cîte ori are ocazia. A fă-
cut asta în octombrie 2009, 
în timpul vizitei de la Bu-
cureşti, dar şi în cadrul unui 
turneu efectuat prin alte state 
ale Europei Centrale. 

Utilitatea publică trebuie să includă şi facilităţi financiare 

Alexandru Tănase. Reforme-
le iniţiate de Guvern în acest 
domeniu se referă la lichida-
rea instanţelor specializate, 
stabilirea criteriilor clare de 
selectare, numire şi promova-

re a judecătorilor. În afară de 
problemele de sistem, există 
şi elementul de imagine a jus-
tiţiei la îmbunătăţirea căreia 
trebuie să muncească fiecare 
magistrat în parte. 

,,Iată de ce este în pute-
rea fiecăruia dintre noi, dintre 
dumneavoastră, ca justiţia nu 
doar să fie făcută, dar să se 
vadă că este făcută şi cetăţea-
nul să plece din sala de jude-
cată cu senzaţia că s-a făcut 
dreptate chiar şi în cazul cînd 
pierde un dosar”, a menţionat 
A. Tănase. 

A u  s ă r i t  s c î n t e i  l a  ş e d i n ţ a  a n u a l ă  a  j u d e c ă t o r i l o r

Majorarea salariului colaboratorilor Serviciilor Vamal şi 
de Grăniceri nu va duce la eradicarea corupţiei din sistem. 
Mai mult, în comparaţie cu grănicerii, vameşii sînt cei mai 
tentaţi să ia mită. 

,,Doar majorarea salariului nu va rezolva problema co-
rupţiei. Acesta, de fapt, este doar un element, doar un factor 
social dintr-un număr multiplu de factori care influenţează 
sau favorizează corupţia”, susţine Vitalie Verebceanu, şef 

prezentate de organizaţii pentru obţinerea statutului de utilitate 
publică. 

Maria Badan, coordonatorul proiectului a declarat că statu-
tul de utilitate publică permite asociaţiei obşteşti să aibă anu-
mite beneficii şi să demonstreze faptul că organizaţia este real-
mente utilă social atunci cînd prestează servicii. Sergiu Ostaf, 
de asemenea, a menţionat că acest statut oferă o credibilitate 
mai mare organizaţiilor în societate. „Eu sînt sigur că încrede-
rea în ONG-uri o să crească de la 30 de procente la 40. Pentru 
comparaţie, încrederea în partidele politice este mai puţin de 
20 la sută. ONG-urile se bucură de o încredere mult mai mare”, 
a spus directorul executiv CReDO. 

La masa rotundă, la care a fost prezentat studiul, s-au făcut 
mai multe propuneri. S-a ajuns la ideea că, de fapt, statutul de 
utilitate publică este unul foarte important pentru organizaţii. 
Unii participanţi, totuşi, sînt de părere că utilitatea publică trebu-
ie să includă şi nişte facilităţi fiscale, nişte înlesniri în activitate. 

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Consolidarea 
societăţii civile prin implementarea politicilor de împuternicire 
a organizaţiilor neguvernamentale din Moldova”, implementat 
de Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) cu 
susţinerea financiară a Academiei pentru Dezvoltare Educaţi-
onală (AED).

Totodată, M. Lupu a spe-
cificat că sistemul judecă-
toresc nu trebuie să aştepte 
decizia sistemului politic 
pentru a îmbunătăţi calitatea 
actului justiţiei. 

Printre reformele enun-
ţate de actuala guvernare se 
numără şi limitarea imunităţii 
judecătorilor. Asta nu înseam-
nă, însă, că magistraţii vor fi 
lipsiţi de imunitate. 

,,Noi, niciodată nu vom 
admite ca unele revizuiri sau 
îmbunătăţiri a acestei instituţii, 
a imunităţii, să permită unui 
poliţist de sector să intenteze 
un dosar penal împotriva unui 
judecător. Noi sîntem oameni 
conştienţi şi înţelegem că imu-
nitatea judecătorului este un 
element fundamental”, a mai 

adăugat A. Tănase. 
În replică, judecătorii au 

reproşat condiţiile inadecva-
te de muncă, proasta salari-
zare şi defăimarea sistemului 
judecătoresc în societate. 

Angela Catan, judecătoa-
re la Curtea de Apel Chişinău 
a declarat: ,,Consider că într-
un stat de drept, persoanele 
de rang înalt nu au dreptul să 
facă declaraţii defăimătoare 
în privinţa întregului sistem 
judecătoresc. Pe parcursul 
anilor, am fost cu toţii marto-
rii diferitor atacuri din partea 
politicienilor, guvernanţilor, 
începînd de la încercarea de 
a ne educa prin a da cu băţul 
în cap judecătorului. Fraza 
cred că este arhicunoscută 
pentru toţi”. 

Reproşuri au fost adresa-
te şi Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

,,Sîntem martorii anumi-
tor concursuri pentru pro-
movare, pentru ocuparea 
locurilor vacante anunţate, 
pentru persoane concrete, 
despre care se cunoaşte din 
start, uneori pînă la anun-
ţarea concursului, că vor fi 
promovaţi”, a mai remarcat 
sursa citată. 

Preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii a 
respins aceste acuzaţii şi a 
împărţit la final diplome pen-
tru magistraţi. 

Direcţia de prevenire a corupţiei, CCCEC.
,,Din totalul vameşilor care există în sistem, poate 10% 

au nemijlocit posibilitatea de a fi tentaţi la acte de corupţie, 
ceilalţi sînt oameni oneşti, care nu au de-a face cu agentul 
economic şi cu plăţile vamale”, ne asigură Viorel Melnic, 
fost director al Serviciului Vamal. 

Grănicerii şi vameşii moldoveni primesc în medie cîte 
3000 de lei.

CCCEC: Majorarea salariilor vameşilor nu va rezolva problema corupţiei 
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Directorul executiv al Asoci-
aţiei „Promo-LEX”, Alexandru       
Postică, a menţionat că publicaţia 
a fost lansată cu scopul de a creşte 
cultura juridică în rîndurile recruţi-
lor şi soldaţilor în termen, dar şi de 
a satisface necesitatea de informare 
a cetăţenilor interesaţi de proble-
matica îndeplinirii serviciului mili-
tar. „Prin intermediul ghidului, re-
cruţii vor afla că pe lîngă serviciul 
militar în termen, care este obliga-
toriu, există serviciul civil, care nu 
presupune îndeplinirea serviciului 
militar sub arme. De asemenea, 
ghidul prezintă informaţii cu privi-
re la dreptul de a alege altă formă 
de instruire militară, cum ar fi cea 
de la catedra militară din cadrul in-
stituţiilor de învăţămînt superior”, 
a specificat Alexandru Postică. 

Şeful Direcţiei personal, Eduard 
Ohladciuc, a ţinut să sublinieze că 
ghidul recrutului are o valoare in-
discutabilă avînd în vedere faptul 
că anual, la comisiile de  recruta-
re-încorporare sînt luaţi la eviden-
ţă peste 20 000 de tineri. „Ghidul 
recrutului va fi distribuit gratuit de 
centrele militare în toate raioanele 
republicii. Recruţii vor găsi în el 
răspunsuri la foarte multe întrebări, 
astfel încît aceştia vor putea alege, 
în cunoştinţă de cauză, cea mai opti-
mă formă de îndeplinire a serviciu-
lui militar în termen”, a accentuat 
Ohladciuc. Oficialul a mai precizat 
că ediţia electronică a publicaţiei va 
putea fi descărcată de pe paginile 
web ale Ministerului Apărării www.
army.md şi Asociaţiei „Promo-
LEX” www.promolex.md.

Ghidul recrutului conţine 48 de 
pagini şi este tipărit în format A5. 
Lucrarea este structurată în cinci 
capitole, după care urmează un şir 
de anexe cu modele de acte, reco-
mandări, adrese şi informaţii utile. 
Publicaţia are un tiraj total de 5000 
de exemplare şi este disponibilă în 
limbile română şi rusă. Astfel, 4500 
de exemplare sînt în limba română, 
iar alte 500 - în rusă. 

Menţionăm că ghidul recrutului 

a fost publicat cu suportul financi-
ar al fondurilor europene, în cadrul 
proiectului „Reţeaua transnaţională 
pentru protecţia drepturilor recruţi-
lor şi militarilor în termen: fortifi-
carea tinerilor în situaţii de dis-
criminare din partea statului”.

Circa 74% dintre tinerii 
încorporaţi în Forţele 

Armate provin din 
mediul rural

Lansarea ghidului a fost 
precedată de un eveniment 
care confirmă semnificaţia şi 
valoarea unei asemenea lucrări 
pentru publicul ţintă. Astfel, cu 
cîteva zile înainte, s-a desfă-
şurat şedinţa Comisiei de stat 
privind bilanţul încorporării ce-
tăţenilor în Forţele Armate. În 
cadrul acesteia, şeful Direcţiei 
personal, Eduard Ohladciuc, a 
prezentat informaţia cu privi-
re la rezultatele încorporării în 
perioada noiembrie - decembrie 
2010. Potrivit bilanţului, în pe-
rioada vizată, în Forţele Armate 
au fost încorporaţi 2340 de ti-
neri. Din numărul total al aces-
tora, în Armata Naţională au 
fost înrolate 1300 de persoane, 
în Trupele de carabinieri - 740, 
iar în Serviciul grăniceri - 300. 

Analiza efectuată relevă 
că în cadrul campaniei de încor-
porare din toamna anului 2010, la 
comisiile de recrutare-încorpora-
re s-au prezentat circa 24 de mii 
de cetăţeni, dintre care 90 la sută 
au fost declaraţi apţi pentru servi-
ciul militar. Dintre aceştia, 11% au 
fost încorporaţi, iar 65% au obţinut 
dreptul la amînare. Remarcăm, în 
context, că 97% dintre recruţi au 
obţinut dreptul la amînare pentru 
continuarea studiilor, iar celelalte 
3% - din motive familiale. Totoda-
tă, aproximativ un sfert din cei apţi 
pentru serviciul militar n-au putut fi 
încorporaţi, deoarece au atins vîrsta 
de 27 de ani, aveau antecedente pe-
nale, erau urmăriţi penal sau au fost 

invocate alte motive. 
Menţionăm că din punct de ve-

dere etnic, cetăţenii încorporaţi în 
serviciul militar în termen reflectă 
diversitatea societăţii moldoveneşti. 
Din numărul total al celor încorpo-
raţi, circa 87 la sută sînt moldoveni 
de naţionalitate, aproape 6 la sută - 
ucraineni, circa 2%  - găgăuzi şi tot 
atîţia ruşi. Alte naţionalităţi  sînt re-
prezentate de mai puţin de 2% din 
totalul de tineri. 

În afară de aceasta, datele pre-
zentate relevă că aproape ¾ dintre 
tineri provin din mediul rural, şi 

doar puţin peste ¼ - din oraşe. Ca-
racteristica calitativă a recruţilor în-
corporaţi mai arată că după nivelul 
de studii, cei mai mulţi din ei, peste 
jumătate, au obţinut studii de ba-
calaureat, medii complete şi medii 
speciale, circa 40 la sută au studii 
medii incomplete şi doar puţin pes-
te 3% au obţinut studii colegiale.

Informaţiile prezentate în ca-
drul şedinţei de bilanţ denotă că 
în domeniul administrativ-militar 
încă mai există rezerve. Una din 
probleme vizează colaborarea din-
tre centrele militare şi administraţia 
publică locală. Astfel, din cele 944 
de primării ale Republicii Moldo-
va, doar 589 au îndeplinit sarcina 

de încorporare. În acelaşi timp, 312 
primării nu s-au isprăvit cu sarci-
na stabilită de Guvern. Există însă 
şi primării (67 la număr) care nu au 
încorporat nici un recrut. Pe de altă 
parte, 131 de primării au  supra-înde-
plinit sarcina de încorporare.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, şefa 
Comisiei centrale de expertiză me-
dico-militară a Forţelor Armate, 
Eugenia Tighineanu, a comunicat 
că în anul 2010 a scăzut conside-
rabil numărul militarilor în termen, 
eliberaţi, pe motive de sănătate, din 
Forţele Armate. Comparativ cu anul 

2009, cînd din această cauză au fost 
eliberaţi 314 militari, în anul 2010 
cifra a constituit 190 de persoane. 
Potrivit sursei citate, s-a micşorat 
şi numărul militarilor în termen 
eliberaţi cu boli preexistente încor-
porării. Astfel, dacă în anul 2009, 
din acest motiv au fost eliberaţi 234 
de militari, atunci în 2010, cifra s-a 
diminuat la aproape jumătate, con-
stituind 131 de persoane. 

Specialiştii în medicină susţin 
că cele mai frecvente maladii care 
afectează aptitudinea pentru ser-
viciul militar în termen sînt bolile 
infecţioase şi parazitare, tubercu-
lozele pulmonare, bolile aparatului 
digestiv, bolile sistemului osteo-

articular, malformaţiile congeni-
tale, bolile aparatului circulator şi 
tulburările mintale şi de compor-
tament. În acest context, Eugenia 
Tighineanu a menţionat că numărul 
persoanelor cu tulburări mintale şi 
de comportament a crescut cu cir-
ca opt la sută comparativ cu anul 
2009. Experţii consideră că una din 
cauzele principale ale  numărului 
mare de tulburări de personalitate 
şi retard mintal este selectarea su-
perficială, dar şi faptul că nu toate 
secţiile administrativ-militare des-
făşoară testarea psihofiziologică a 

recruţilor.
În această 

ordine de idei, 
şefa Comisiei 
centrale de ex-
pertiză a remar-
cat că la încor-
porarea în anul 
2010, comisiile 
medico-militare 
de pe lîngă or-
ganele adminis-
trativ-militare 
au clasat inapţi 
pentru serviciul 
militar 3455 de 
recruţi, compa-
rativ cu 3945 
de recruţi în 
anul precedent. 
Totodată, din 
diferite motive 
de sănătate, au 
primit amînare 
medicală de la 
serviciul mili-
tar în termen, 
aproape 2000 
de recruţi. Din 
numărul total al 
celor amînaţi, 

în aproape ¼ din cazuri, motivul 
a fost bolile endocrine, iar în alte 
27% - malnutriţia. 

Şedinţa Comisiei de stat privind 
bilanţul încorporării cetăţenilor în 
Forţele Armate a fost prezidată de 
vicepremierul Mihail Moldovanu. 
Aceasta a întrunit preşedinţi de 
raioane şi comandanţi ai centrelor 
militare din ţară.

Dreptul menţionează că, potri-
vit legislaţiei naţionale, încorpora-
rea tinerilor în serviciul militar în 
termen se desfăşoară de două ori pe 
an – primăvara şi toamna, iar dura-
ta stagiului militar în Forţele Arma-
te constituie 12 luni.

Lilia DUMINICA

Premieră pentru Moldova: 
Ghid informativ pentru recruţi şi soldaţii în termen

Veşti bune pentru recruţii şi soldaţii în termen. Aceş-
tia vor avea, de acum înainte, propriul ghid informativ. 
Lucrarea este întitulată „Ghidul Recrutului” şi a fost 
realizată de Asociaţia „Promo-LEX”, în colaborare cu 
Ministerul Apărării şi Centrul Serviciului Civil din Re-
publica Moldova. Aceasta conţine informaţii cu privire 
la drepturile fundamentale şi obligaţiile cetăţenilor pînă 
la încorporarea în Forţele Armate, precum şi în perioada 
efectuării serviciului militar.

O nouă redacţie a art.66, care va fi pregă-
tită de către un expert ATIC, a fost discutată 
marţi, 22 februarie, cu reprezentanţii Agenţi-
ei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova (AGEPI).Textul acestui 
articol a fost dezbătut public, pentru a avea 
o certitudine că va permite respectarea drep-
turilor de autor şi conexe, dar şi că nu va 
constitui o barieră în activitatea companiilor 
din domeniul TIC. Despre aceasta anunţă 
consilierul prim-ministrului pe probleme de 
tineret, Tudor Darie, într-o postare pe blogul 
său personal.

După ce a primit mai multe sugestii în 
urma unei discuţii, consilierul premierului pe 
probleme de tineret a avut o întîlnire comună 
cu Veaceslav Soltan, şeful Secţiei tehnolo-

O nouă redacţie a art.66 din Legea cu privire 
la drepturile de autor şi conexe

gii informaţionale şi investigaţii ale infrac-
ţiunilor în domeniul informaticii din cadrul 
Procuraturii Generale şi Ana Chiriţa, director 
executiv al Asociaţiei Naţionale a Compani-
ilor Private din Domeniul Tehnologiilor In-
formaţionale şi a Comunicaţiilor (ATIC), în 
cadrul căreia s-a ajuns la cîteva aspecte prin-
cipiale:

1. Responsabilitatea directă pentru încăl-
carea drepturilor de autor şi conexe îi revine 
persoanei fizice sau juridice, care a plasat pe 
un site fişierul ce încalcă drepturile de autor, 
dar nicidecum proprietarului site-ului (dacă 
e site cu conţinut generat de utilizatori) sau 
companiei ce a prestat servicii Internet;

2. În cazul depistării unui fapt ce presupu-
ne încălcarea drepturilor de autor, titularul de 

drepturi sau reprezentantul legal al acestuia 
se adresează cu o solicitare în scris proprieta-
rului site-ului, care, după primirea sesizării, 
este obligat, în termen de 2 zile, să şteargă 
de pe site informaţia ce încalcă drepturile de 
autor. În caz de nerespectare a acestei pre-
vederi, proprietarul de site poate fi bănuit că 
este complice (contribuie nemijlocit la încăl-
carea dreptului de autor şi/sau a drepturilor 
conexe) pentru a fi atras la răspundere pentru 
încălcarea acestor drepturi;

3. Persoana fizică (proprietarul unor ser-
vere)/persoana juridică, care acordă servicii 
de hosting este obligată să permită copierea 
de pe server a informaţiei (probelor), care 
confirmă încălcarea drepturilor de autor (re-
alizarea unui back-up), fără ca organul de 

urmărire penală să sechestreze sau să deco-
necteze de la reţea serverele persoanei fizi-
ce sau ale companiei care acordă servicii de 
hosting.

Potrivit lui Tudor Darie, art.66 din Legea 
cu privire la drepturile de autor şi conexe a 
fost discutat de mai multe ori şi cu diferite 
ocazii de către oamenii din domeniul TIC. 
,,Prevederile articolului lasă loc de interpre-
tare şi permite abuzuri, care se pot solda cu 
închiderea nemotivată a mai multor site-uri 
din Republica Moldova sau sechestrarea ser-
verelor companiilor ce prestează servicii de 
hosting”, subliniază acesta.

Iniţiativa de a modifica art.66 din Legea 
cu privire la drepturile de autor şi conexe a 
venit din partea bloggerilor, cît şi din partea 
Asociaţiei Naţionale a Companiilor Private 
din Domeniul Tehnologiilor Informaţionale 
şi a Comunicaţiilor (ATIC), susţinută de că-
tre Amcham şi MTIC.
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Prima locuinţă protejată 
reprezintă un apartament cu 
două odăi, amplasat într-un 
bloc locativ din centrul ora-
şului. În acest apartament 
vor locui patru beneficiare. 
Spaţiul locativ este mobilat şi 
dotat cu tot necesarul pentru 
locatari, care afirmă că bene-
ficiază de condiţii de trai ex-
celente. 

Locuinţa a fost deschisă la 
Bălţi, în cadrul unui proiect de-
rulat de Asociaţia SOMATO, 
cu suportul financiar al Dele-
gaţiei Uniunii Europene la 
Chişinău, Mental Health Ini-
tiative Open Societe Institute 
din Ungaria şi Global Initia-
tive Hilversum, din Olanda. 
Un alt partener în proiect este 
Primăria municipiului Bălţi. 

Ambasadorul Dirk Schue-
bel, şeful Delegaţiei Uniunii 
Europene în Republica Mol-
dova a vizitat şi el aparta-
mentul special amenajat pen-
tru persoanele cu deficienţe 
mintale. În opinia oficialului 
european, proiectul iniţiat de 
SOMATO este unul de suc-
ces. „Persoane cu probleme 
de sănătate mintală din Bălţi 
vor trăi în condiţii omeneşti 

Prima locuinţă protejată pentru persoanele cu 
probleme de sănătate mintală a fost deschisă la Bălţi

în aceste locuinţe. Ne place 
acest proiect pentru că avînd 
un suport financiar nu atît de 
mare, se realizează lucruri 
importante”, a subliniat Dirk 
Schuebel. 

Preşedintele Asociaţiei 
SOMATO, Jana Chihai, a ţi-
nut să menţioneze în context, 
că alte trei locuinţe protejate 
vor fi deschise în vara acestui 
an. În cele patru apartamente 
special amenajate, vor locui 
în total, 16 persoane cu pro-
bleme de sănătate mintală. 
„Prin deschiderea locuinţelor 
protejate urmărim două sco-
puri: să contribuim la integra-
rea în societate a persoanelor 
cu probleme de sănătate min-
tală şi să schimbăm mentali-
tatea populaţiei sănătoase în 
sensul cultivării toleranţei în 
rîndurile societăţii”, a subli-
niat sursa citată. 

Potrivit directorului Cen-
trului de Sănătate Mintală SO-
MATO, Corina Popa, în apar-
tamentele protejate vor locui 
beneficiari care au deja unele 
deprinderi de trai independent, 
iar una dintre condiţii este ca 
aceştia să aibă un loc de mun-
că. „Locatarii vor fi monito-

rizaţi zilnic de către lucrătorii 
sociali ai Centrului SOMATO, 
care îi vor ajuta pe beneficiari 
în activităţile zilnice”, a mai 
adăugat Corina Popa.

În conformitate cu pre-
vederile proiectului, servici-
ile comunale vor fi achitate 
de autorităţile locale. Totuşi, 
beneficiarii vor achita şi ei o 
anumită parte din plăţile pen-
tru comodităţi.

Locuinţele protejate la 
Bălţi sînt promovate în cadrul 
proiectului „Dezvoltarea şi 
aplicarea serviciilor-pilot de 
apartamente protejate pentru 
persoanele cu probleme de 
sănătate mintală în nordul 
Moldovei”. Proiectul a fost 

lansat la finele anului 2008 şi 
urmează a fi încheiat la sfîrşi-
tul acestui an. Programul are 
un buget de circa 295 mii de 
euro, dintre care aproximativ 

220 mii de euro au fost alo-
caţi de către Delegaţia Comi-
siei Europene în Republica 
Moldova.

Dreptul menţionează că 
asociaţia SOMATO, care 
administrează un centru de 
sănătate mintală cu aceiaşi 
denumire, activează în do-
meniul sănătăţii mintale din 
1999. Organizaţia se numără 
printre primele de acest fel în 
domeniu, în Republica Mol-
dova.

Lilia DUMINICA

Suedia este unul dintre cei mai 
mari donatori bilaterali în Republi-
ca Moldova, iar strategia confirmă 
angajamentul acestui stat european 
în suportul acordat privind dezvol-
tarea relaţiilor dintre Moldova şi 
Uniunea Europeană în cadrul Par-
teneriatului Estic.

Guvernul Republicii Moldova 
a reiterat, în repetate rînduri, că 

obiectivul strategic pe care îl ur-
măreşte, vizează integrarea în Uni-
unea Europeană. Pe parcursul ulti-
milor ani s-au înregistrat progrese 
semnificative în această direcţie. O 
confirmă şi ministrul suedez pentru 
Dezvoltare şi Cooperare, Gunilla 
Carlsson, la Stockholm. Totuşi, mai 
avem de îndeplinit un şir de angaja-
mente pe care statul şi le-a asumat 
faţă de structurile europene. Nu 

O nouă strategie de cooperare moldo-suedeză

vom atinge obiectivul de integrare 
fără a trece de etapa realizării unor 
reforme indispensabile pentru defi-
nitivarea unui stat de drept demo-
cratic. În acest sens, „Suedia poa-
te, datorită suportului considerabil 
acordat prin intermediul ambasadei 
noastre la Chişinău, să contribuie la 
îndeplinirea acestor angajamente”, 
a declarat Gunilla Carlsson.

Potrivit oficialului european, 
sprijinul suedez va cuprinde trei sec-
toare: democraţie, drepturile omului 
şi egalitate de gen; infrastructură du-
rabilă şi dezvoltarea pieţei. 

În conformitate cu strategia 
adoptată, autorităţile suedeze ur-
măresc consolidarea în continu-
are a procesului de armonizare a 
legislaţiei Republicii Moldova cu 
cea a Uniunii Europene. Un accent 

deosebit va fi plasat pe egalitatea 
de gen şi respectarea drepturilor 
omului.

Investiţiile în infrastructura ener-
getică vor completa suportul pentru 
reformele instituţionale şi vor con-
tribui la dezvoltarea durabilă, în 
conformitate cu angajamentele in-
ternaţionale. „Cît priveşte creşterea 
schimburilor comerciale, aceasta va 
fi impulsionată prin armonizarea şi 
concordarea la legislaţia UE, pre-
cum şi prin asigurarea unor costuri 
mai mici la iniţierea unei afaceri în 
Republica Moldova”, a specificat 
ambasadorul Suediei în Republica 
Moldova, Ingrid Tersman. 

Potrivit noului document de co-
laborare între cele două state, spri-
jinul suedez va contribui la con-
solidarea instituţiilor din Moldova 
şi va fortifica capacitatea acestora 
de a livra servicii de calitate ce-
tăţenilor. „Prin contribuţia adusă 
la dezvoltarea pieţei, precum şi 
prin intermediul suportului oferit 
companiilor mici, dorim să punem 
umărul la creşterea economică şi a 
bunăstării cetăţenilor moldoveni”, a 
ţinut să sublinieze Ingrid Tersman. 
În opinia ambasadorului suedez, 
participarea femeilor în procesul de 
luare a deciziilor, precum şi în viaţa 
economică a ţării va contribui sem-
nificativ la asigurarea prosperităţii 
acesteia.

Suportul acordat de Suedia vi-
zează o perioadă de 4 ani şi repre-
zintă aproximativ 12 milioane de 
euro anual. Autorii strategiei mol-
do-suedeze nu exclud însă posibi-
litatea ca aceasta să crească spre 
sfîrşitul perioadei.

Lilia DUMINICA

O locuinţă protejată pentru persoanele cu 
probleme de sănătate mintală a fost deschisă în 
premieră, în Republica Moldova. Evenimentul 
a avut loc recent, în capitala de nord a ţării, ora-
şul Bălţi.

Suedia va contribui la integrarea Republicii Moldova în 
Uniunea Europeană, precum şi la apropierea ţării noastre de 
valorile UE. Nu este o simplă declaraţie, ci chiar obiectivul 
principal al noii strategii de cooperare – strategie adoptată 
recent de Guvernul suedez. Documentul va sta la baza coope-
rării moldo-suedeze. 

Marian Lupu a semnat 
decretele privind numirea 

mai multor ambasadori 
prin cumul 

Preşedintele interimar al 
Republicii Moldova, Marian 
Lupu, a semnat decretele pri-
vind numirea mai multor am-
basadori ai ţării noastre, prin 
cumul, şi în alte state, potrivit 
Secţiei relaţii cu mass-media 
a Parlamentului.

Potrivit decretelor semna-
te, Mihai Balan, Ambasador 
Extraordinar şi Plenipotenţi-
ar al Republicii Moldova în 
Republica Elenă, a fost numit, prin cumul, în funcţia de 
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii 
Moldova în Republica Cipru, cu reşedinţa la Atena.

Emil Druc, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar 
al Republicii Moldova în Regatul Suediei, a devenit, prin 
cumul, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Repu-
blicii Moldova în Republica Finlanda şi în Regatul Norve-
giei, cu reşedinţa la Stockholm.

Totodată, Alexandru Prigorschi, Ambasador Extraordi-
nar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica 
Bulgaria, a fost numit, prin cumul, în funcţia de Ambasa-
dor Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova 
în Republica Albania, cu reşedinţa la Sofia.

Ion Stăvilă, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar 
al Republicii Moldova în Ucraina, a devenit, prin cumul, 
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii 
Moldova în Republica Uzbekistan, cu reşedinţa la Kiev.

Anatol Urecheanu, Ambasador Extraordinar şi Pleni-
potenţiar al Republicii Moldova în Republica Populară 
Chineză, a fost numit, prin cumul, Ambasador Extraordi-
nar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica 
Socialistă Vietnam şi în Republica Coreea, cu reşedinţa la 
Beijing.

Ministrul transporturilor propune 
includerea taxei rutiere în preţul 

carburanţilor
Ministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor, Anatol Şalaru, 

propune includerea taxei pentru utilizarea drumurilor în preţul carburanţi-
lor. Acesta a spus, la o conferinţă de presă, că anual se colectează 130 de 
milioane de lei din taxa rutieră, bani care ajung pentru reabilitarea a doar 

10-15 km de 
drum.  

„Cetăţe-
nii înţeleg 
importanţa 
reabili tării 
drumurilor, 
mulţi s-au 
p r o n u n ţ a t 
pentru mă-
rirea taxei 
rutiere”, a 
m e n ţ i o n a t 
Anatol Şa-
laru. „Taxa 
pentru uti-
lizarea dru-
murilor tre-
buie să fie 
inclusă în 

preţul produselor petroliere din mai multe considerente. Sînt persoane 
care ies cu maşina la Paşte şi Crăciun şi sînt nevoiţi să plătească fondul 
rutier tot atît cît plătesc unii care strică drumurile cu camioanele”, a adă-
ugat ministrul. 

Potrivit oficialului, mulţi şoferi nici nu achită acest impozit, pentru 
că nu fac revizia tehnică a automobilului. Alţii falsifică actele reviziei. 
Anatol Şalaru este de părere că includerea taxei în preţul carburanţilor ar 
aduce beneficii şi pentru agenţii economici transportatori. Aceştia ar avea 
posibilitatea să achite sumele în cauză pe parcursul întregului an, nu la un 
termen stabilit cum se întîmplă acum. 

În altă ordine de idei ministrul a comunicat că şi Uniunea Transporta-
torilor cere majorarea accizelor la produsele petroliere pentru completarea 
fondului rutier. Se doreşte ca accizele la benzină să ajungă la 300 de lei 
pentru o tonă, iar la motorină 350 de lei. Ca rezultat, carburanţii se pot 
scumpi în medie cu 30 de bani/litru. 

Potrivit unui raport al ministerului, economia Moldovei pierde anual 
6-7 miliarde de lei din cauza drumurilor de proastă calitate. 
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Cinci judecători s-au înscris în 
concursul pentru preşedinţia Curţii 
Supreme de Justiţie. Printre candi-
daţi este şi actualul preşedinte, Ion 
Muruianu, al cărui mandat expiră 
în martie.

Data limită de înscriere la con-
curs a fost 15 februarie. Pe ultima 
sută de metri şi-au depus dosarele, 
judecătorul la CEDO, Mihai Poale-
lungi şi Raisa Botezatu, preşedintele 
interimar al Colegiului Penal al CSJ. 
Anterior, şi-au depus dosarele jude-
cătorul CSJ, Constantin Gurschi şi 
Nicolae Timofti, membru al Consi-
liului Superior al Magistraturii. 

Ion Muruianu a fost numit pre-
şedinte al Curţii Supreme de Justi-
ţie în martie 2007. 

În declaraţia sa de avere, pentru 
anul 2010, Ion Muruianu a menţio-
nat că împreună cu soţia şi copiii, 
familia are un venit lunar de peste 
92 de mii de lei. 

Constantin Gurschi, pînă a fi 
numit judecător la CSJ, în 1999, a 
fost judecător la Curtea de Apel. 

Raisa Botezatu a declarat  în-
tr-un interviu acordat publicaţiei 
Institutului Naţional al Justiţiei că a 
ales să fie judecător după ce a făcut 
studii medicale. După ce a lucrat 8 

Lupta pentru preşedinţia CSJ se va da între 5 judecători
ani într-o secţie în care se preparau 
substanţe radioactive, a decis să-şi 
schimbe domeniul de activitate şi a 
ales dreptul. Activitatea de judecă-
tor a început-o în 1989. Alături de 
alţi judecători a participat la ela-
borarea unui set de acte normative 
care stau la baza reformei judiciare 
şi de drept: Statutul judecătorului, 
al Consiliului Superior al Magistra-
turii, Organizarea judecătorească, 
Legea cu privire la Curtea Supremă 
de Justiţie etc. Raisa Botezatu are o 
experienţă de 20 de ani în sistemul 
judecătoresc. 

Judecătorul la CEDO, Mihai 
Poalelungi, în 1988 a fost judecă-
tor stagiar la Judecătoria Rîşcani, 
apoi, după un an, a devenit vicepre-
şedinte al instanţei. Din 1989 pînă 
în 2005 este şi lector la Facultatea 
de drept a USM. Mihai Poalelungi 
a mai fost judecător şi preşedinte 
al Judecătoriei Centru, după care, 
judecător şi vicepreşedinte al Curţii 
de Apel. În 2005 este numit vice-
preşedinte la Curtea Supremă de 
Justiţie, în 2003-2008 este arbitru 
la Curtea Internaţională a OSCE de 
conciliere şi de arbitraj, iar la 1 mai 
2008 devine judecător la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului. 

Nicolae Timofti are grad de ofi-
ţer-locotenent şi locotenent superi-
or. După serviciul militar a lucrat 
consultant superior la Ministerul 
Justiţiei. În iunie 1990 este ales vi-

cepreşedinte al Judecătoriei Supre-
me (care în 1996 s-a transformat în 
CSJ) şi preşedinte al Colegiului Pe-
nal. După reformarea sistemului ju-

decătoresc, în 1996 este numit pre-
şedinte al Curţii de Apel şi destituit 
din această funcţie în decembrie 
2001. Acum este membru al Consi-
liului Superior al Magistraturii. 

Concursul pentru suplinirea 
funcţiei de preşedinte al CSJ a fost 
anunţat în luna noiembrie 2010. 
Dosarele urmau a fi prezentate pînă 

pe 10 ianuarie curent. Însă, la cere-
rea ministrului Justiţiei, Alexandru        
Tănase, care este şi membru din ofi-
ciu al Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, termenul a fost prelun-
git pînă pe 15 februarie. Ministrul 
a invocat atunci că anunţul despre 
concurs nu a fost publicat în Moni-
torul Oficial . 

Dosarele candidaţilor la preşe-
dinţia CSJ vor fi examinate de către 
Consiliul Superior al Magistraturii, 
după care, un singur nume va fi pro-
pus Parlamentului spre confirmare. 

Preşedintele CSJ este numit în 
funcţie, de Parlament, în termen 
de 30 de zile de la data înaintă-
rii propunerii. Parlamentul poate 
prelungi acest termen cu încă 15 
zile, dacă apar circumstanţe care 
necesită examinare suplimentară. 
De asemenea, Parlamentul poa-
te respinge candidatura propusă 
de CSM, în cazul depistării unor 
probe incontestabile de incompa-
tibilitate a candidatului cu funcţia 
respectivă. CSM este anunţat în 30 
de zile. Însă, la înaintarea repetată 
de către Consiliu a aceleiaşi can-
didaturi, Parlamentul va trebui să 
accepte numirea acesteia în funcţia 
solicitată.

penitenciare. Cel mai elocvent 
exemplu este cel al violenţei 
din partea poliţiei. Interesul 
politic de a soluţiona aceste 
fenomene periculoase este 
unul sporadic, el fiind în mare 
parte forţat de organismele in-
ternaţionale.

Totodată, modificarea şi 
adoptarea legilor nu a impul-
sionat reducerea protecţionis-
mului, actelor de corupţie şi a 

influenţei în adoptarea hotărî-
rilor judecătoreşti. Evident, o 
reformă instituţională trebuie 
efectuată prin majorarea sala-
riilor corpului de judecători. 
În acelaşi timp, adoptarea ho-
tărîrilor ilegale nu poate fi mo-
tivată prin condiţiile proaste 
de muncă. Modificarea legis-
laţiei care ţine de procedurile 
de achiziţii publice şi de de-
claraţiile de avere ale funcţi-
onarilor din serviciul public 
este mimată ca fiind aplicată. 
Mecanismele de sancţionare, 
inclusiv cele penale, practic 
nu există.

Cetăţenii din regiunea 
transnistreană nu se simt în 
siguranţă şi recunosc imposi-
bilitatea propriului stat de a-i 
apăra în caz de abuzuri din 
partea autorităţilor nerecunos-
cute. În acelaşi timp, Guver-
nului RM îi este dificil de a 
intenta dosare penale liderilor 
separatişti, care de altfel sînt 

cetăţeni ai Federaţiei Ruse. 
Prudenţa Chişinăului de a tra-
ge la răspundere autorităţile 
autoproclamate este justificată 
de teama unor măsuri de retor-
siune din partea separatiştilor 
faţă de oficialii RM şi faţă de 
oamenii simpli.

Guvernul responsabil 
şi reprezentativ

 Participarea cetăţenilor la 
procesul electoral a înregistrat 

o descreş-
tere semni-
ficativă în 
ultimii 15 
ani. Acest 
declin este 
provocat de 
i m a g i n e a 
şifonată a  
part idelor 
politice în 
calitate de 
instituţii de-
mocratice. 
Or, Parla-
mentele de 

majoritatea legislaturilor au 
reprezentat într-o proporţie re-
lativ redusă structura socială a 
electoratului.

Procedura de înregistrare 
a partidelor este relativ com-
plicată, prin impunerea cote-
lor de reprezentare teritoria-
lă, ceea ce afectează dreptul 
cetăţenilor la libera asociere. 
Deşi cotele au fost reduse, ele 
rămîn suficient de descurajan-
te pentru minorităţi. Ultimele 
scrutine au demonstrat accesul 
inegal al partidelor politice la 
instituţiile media publice, cau-
zat de abuzul resurselor admi-
nistrative şi volumul diferit al 
resurselor financiare ale con-
curenţilor electorali.

Performanţa partidelor în 
calitate de instituţii efective ale 
membrilor de partid este destul 
de slabă. Prezenţa unora şi ace-
loraşi persoane pe listele parti-
delor demonstrează că membrii 
simpli nu dispun de capacitatea 

IDIS „Viitorul” a lansat 
la 23 februarie 2011, primul 
audit al sistemului democratic 
din Republica Moldova – an-
tologie de studii care măsoa-
ră progresul pe domenii de 
referinţă precum: cetăţenia, 
legile şi drepturile; Guvernul 
responsabil şi reprezentativ; 
societatea civilă şi participa-
rea civică; dimensiunile inter-
naţionale ale democraţiei.

„Acest raport, 
pe lîngă faptul că 
surprinde starea 
de lucruri şi pro-
gresul pe sectoa-
re, vine cu reco-
mandări exprese 
de armonizare a 
legislaţiei, opti-
mizare a proce-
durilor legale şi, 
cel mai important, 
de tratare a acelor 
practici defectu-
oase care fac Re-
publica Moldova să piardă 
proces după proces la Curtea 
Europeană pentru Drepturile 
Omului”, a subliniat Leonid 
Litra, coordonatorul auditu-
lui sistemului democratic din 
Republica Moldova. Toto-
dată, este pentru prima dată 
cînd societatea civilă produ-
ce un astfel de raport com-
plex, reuşind să închege o vi-
ziune comună asupra paşilor 
care trebuie urmaţi pentru a 
apropia RM de o democraţie 
veritabilă, a mai afirmat Leo-
nid Litra.

Cetăţenia, legile şi 
drepturile 

Situaţia în domeniul res-
pectării drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale este 
departe de a fi satisfăcătoare. 
O problemă dureroasă, moş-
tenită de la sistemul sovietic, 
este atitudinea formală faţă de 
normele legale, afişată deseori 
de instituţii publice precum 
poliţia, instituţiile psihiatrice, 

de a influenţa deciziile majo-
re ale formaţiunilor din care 
fac parte. În aceste condiţii, 
autorităţile trebuie să accele-
reze instituirea unui sistem de 
finanţare publică a partidelor, 
pentru a scădea dependenţa de 
donatorii dubios de generoşi, 
de altfel puţini la număr.

Deşi termeni pompoşi 
precum „responsabilitatea 
Guvernului în relaţie, atît cu 
Parlamentul, cît şi cu socie-
tatea civilă”, „controlul de-
mocratic asupra sectorului de 
securitate”, sînt la ordinea de 
zi în discursuri, aceştia nu sînt 
funcţionali. Reforma instituţi-
onală se rezumă în mare parte 
la reorganizarea ministerelor 
şi a altor agenţii executive. Or, 
asta are drept efect revizuirea 
zonelor de influenţă prin rede-
finirea competenţelor şi res-
ponsabilităţilor instituţionale, 
fără o optimizare efectivă a 
activităţii acestora.

Societatea civilă şi 
participarea civică

Comunicarea dintre diver-
se grupuri şi putere s-a amelio-
rat considerabil. Însă, în ciuda 
paşilor întreprinşi şi a creării 
Consiliului Naţional pentru 
Participare, persistă nume-
roase probleme care aşteaptă 
soluţionarea. Cea mai impor-
tantă ţine de lipsa de încrede-
re existentă între structurile 
puterii şi sectorul asociativ. 
Guvernul vede în continuare 
organizaţiile neguvernamen-
tale ca un releu prin care poate 
difuza informaţii convenabile 
lui, avînd înclinaţia să mini-
mizeze efortul constructiv al 
societăţii civile, pe care îl per-
cepe deseori ca o interferenţă 
în propriile politici. În acelaşi 
timp, societatea civilă deseori 
nu dispune de resursele nece-
sare şi de gradul de expertiză 
adecvat pentru a „juca” pe pi-
cior de egalitate cu instituţiile 
statului, ţinînd cont de accesul 

privilegiat la informaţie şi pu-
tere al oficialilor.

Însăşi sistemul electoral nu 
permite stabilirea unei legături 
personalizate dintre deputaţi şi 
locuitorii unei unităţi adminis-
trativ-teritoriale, dar şi dintre 
cetăţeni şi consilierii locali, 
în unele primării constituite 
din mai multe localităţi rurale. 
Astfel, consultările cu cetăţenii 
privind calitatea unor servicii 
publice este o practică aplicată 
ocazional la nivel local.

Dimensiunea cooperării 
la nivelul comunităţilor loca-
le este destul de insignifiantă, 
avînd în vedere că administra-
ţiile locale dispun de pîrghii li-
mitate pentru a putea exercita  
deplin funcţiile de formulare 
şi implementare a politicilor 
de dezvoltare locală. În con-
diţiile centralizării puterii de 
stat, autorităţile publice locale 
au fost destul de dependente 
de deciziile luate la nivelele 
superioare ale administraţiei 
publice. Totuşi, în ultimul an 
sînt întreprinse eforturi pentru 
ca odată cu următorul mandat 
al aleşilor locali să fie posibilă 
descentralizarea reală şi con-
solidarea autonomiei locale.

Dimensiunile 
internaţionale 

ale democraţiei
 Republica Moldova îşi 

onorează, deşi uneori cu întîr-
ziere, contribuţiile de membru 
în diverse organizaţii interna-
ţionale. Din punct de vedere 
economic, RM rămîne în mare 
parte dependentă de statele şi 
agenţiile externe vestice. Pînă 
în acest moment, donatorii 
au participat cel mai activ la 
finanţarea domeniilor sănătă-
ţii, stabilităţii macrofinancia-
re, democraţiei şi drepturilor 
omului, gestionării frontierei.  
Deşi în 2009 donatorii din est 
şi-au anunţat intenţiile de a 
oferi împrumuturi (Federaţia 
Rusă  - 500 milioane de dolari 

în asistenţă tehnică şi China 
- 1 miliard de dolari), acestea 
au dispărut odată cu venirea 
la putere a Alianţei pentru In-
tegrare Europeană. În trecut, 
Federaţia Rusă a donat prin 
alte mijloace decît cele finan-
ciare - vinderea gazului la un 
preţ mai mic decît cel de pia-
ţă. Însă, asta s-a întîmplat, atît 
timp, cît Chişinăul îşi demon-
stra loialitatea faţă de Kre-
mlin. Creditul chinez, printre 
altele, avea o condiţionalitate 
foarte simplă: promovarea bu-
siness-ului chinez. Însă, acest 
lucru nu a fost posibil datorită 
cerinţelor impuse de Fondul 
Monetar Internaţional, care 
prevăd că investiţiile garantate 
de stat şi creditele către stat nu 
pot depăşi un anumit procent 
din PIB.

La producerea auditului 
sistemului democratic din 
Republica Moldova au fost 
implicaţi 8 experţi naţionali 
selectaţi de IDIS „Viitorul”, 
precum şi consultanţi din stră-
inătate. Metodologia care a 
stat la baza auditului a fost îm-
prumutată de la International 
IDEA (Institutul Internaţional 
pentru Democraţie şi Asisten-
ţă Electorală), care constă în 
evaluarea cantitativă şi calita-
tivă a climatului democratic. 
Această metodologie şi-a de-
monstrat eficienţa în aproape 
20 de ţări, concluziile şi re-
comandările enunţate în baza 
ei fiind suficient de credibile 
pentru a fi luate în consideraţie 
de către autorităţi.

Auditul sistemului demo-
cratic din Republica Moldova 
apare cu sprijinul financiar al 
the Black Sea Trust for Regio-
nal Cooperation, un proiect al 
the German Marshall Fund.

IDIS „Viitorul” planifică 
să elaboreze astfel de evalu-
ări minuţioase la fiecare doi 
ani, pentru a măsura progresul 
procesului de democratizare.

Primul audit al sistemului democratic din R. Moldova scoate 
la iveală deficienţe şi mimare a unor reforme 
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliu
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Vreau să iau sub tutelă un copil care a rămas 
fără îngrijire părintească. Pentru a  îndeplini 
o asemenea misiune aş vrea să cunosc care ar fi 
drepturile şi obligaţiile mele legale pentru o ase-
menea situaţie.   

Eni V.,
r-n Căuşeni

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform art.146 din Co-
dul familiei, tutorele (curato-
rul) are dreptul şi este obligat 
să se ocupe de educaţia co-
pilului aflat sub tutela (cura-
tela) sa, să aibă grijă de să-
nătatea şi dezvoltarea fizică, 
psihică, spirituală şi morală 
a copilului. Tutorele (curato-
rul) determină de sine stătă-
tor procedeele şi mijloacele 
de educaţie a copilului aflat 
sub tutelă (curatelă), luînd 
în considerare eventualele 
recomandări ale autorităţii 
tutelare şi respectînd urmă-
toarele cerinţe. 

Astfel, exercitarea  drep-
turilor sale  nu pot fi  contra-
re intereselor copilului şi să 
nu  prejudicieze  sănătatea 
fizică şi psihică a acestuia. 
Metodele de educaţie a co-
pilului  trebuie să excludă 
comportamentul abuziv, in-
sultele şi maltratările de ori-
ce fel, discriminarea, violen-
ţa psihică şi fizică, aplicarea 
pedepselor corporale antre-
narea în acţiuni criminale, 
iniţierea în consumul de 
băuturi alcoolice, folosirea 
substanţelor stupefiante şi 
psihotrope, practicarea jocu-
rilor de noroc, cerşitul şi alte 
acte ilicite. Toate problemele 
privind educaţia şi instruirea 
copilului se soluţionează ţi-
nînd cont de interesele şi de 
părerea copilului, fiind apli-
cată  răspunderea, în modul 
stabilit, pentru exercitarea 
drepturilor  în detrimentul 
intereselor copilului.

Tutorele (curatorul), ţi-
nînd cont de opinia copi-
lului, poate alege instituţia 
de învăţămînt şi forma de 
studii pe care le va urma co-
pilul, fiind obligat să asigure 
frecventarea de către copil a 
şcolii pînă la sfîrşitul anului 
de învăţămînt în care acesta 
atinge vîrsta de 16 ani.  Tuto-
rele (curatorul) este în drept 
să ceară de la orice persoa-
nă, inclusiv rudele apropi-
ate, înapoierea copilului pe 
care acestea îl reţin fără te-
mei legal sau fără o hotărîre 
corespunzătoare a instanţei 
judecătoreşti. Tutorele (cura-
torul) nu este în drept să îm-
piedice contactele copilului 
cu rudele lui, cu excepţia 
cazurilor în care contactele 
respective contravin intere-
selor acestuia. 

Drepturile şi obligaţiile 
tutorelui (curatorului) pri-
vind reprezentarea interese-
lor copilului aflat sub tutela 
(curatela) sa sînt stabilite de 
legislaţia civilă. 

Tutorele (curatorul) este 
obligat să locuiască împreu-
nă cu copilul aflat sub tutela 
(curatela) sa. Curatorul şi co-
pilul  aflat sub curatelă, care 
a atins vîrsta de 14 ani, pot 
locui separat doar cu  acor-
dul autorităţii tutelare. Tu-
torele (curatorul) este obli-
gat să comunice autorităţii 
tutelare informaţiile privind 
starea sănătăţii, îngrijirea şi 
educaţia copilului, precum şi 
schimbarea domiciliului.

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 2011,  nr. 7(362)

&

Educaţie juridică

Conform prevederilor Le-
gii privind licenţierea unor 
genuri de activitate nr.451 
din 30.07.2001, se supun li-
cenţierii următoarele genuri 
de activitate:

1) activitatea de audit;
2) activitatea de evaluare 

a bunurilor imobile şi (sau) 
de efectuare a expertizei măr-
furilor;

3) activitatea bursieră;
4) activitatea 

în domeniul asi-
gurărilor; activi-
tatea de adminis-
trare a activelor 
fondurilor nesta-
tale de pensii;

5) activitatea 
asociaţiilor de 
economii şi îm-
prumut, ale cetă-
ţenilor;

6) activitatea 
legată de metale 
preţioase şi pietre 
preţioase; funcţi-
onarea caselor de 
amanet;

7) activitatea 
legată de jocurile 
de noroc: orga-
nizarea şi desfă-
şurarea loteriilor, 
întreţinerea cazi-
nourilor, exploa-
tarea automatelor 
de joc cu cîştiguri 
băneşti, stabilirea 
mizelor la compe-
tiţiile sportive;

8) importul 
alcoolului etilic; importul 
şi (sau) comercializarea an-
gro  a băuturilor alcoolice şi 
a berii importate;

9) fabricarea alcoolului 
etilic, producţiei alcoolice, 
berii şi (sau) păstrarea, co-
mercializarea angro a alco-
olului etilic, a producţiei al-
coolice şi a berii produse de 
producătorii autohtoni;

10) importul produselor 
din tutun; importul şi (sau) 
prelucrarea industrială a tu-
tunului, fabricarea produse-
lor din tutun şi (sau) comer-
cializarea angro a tutunului 
fermentat şi a produselor din 
tutun;

11) proiectarea planta-
ţiilor pomicole, bacifere şi 
viticole; producerea şi (sau) 
comercializarea seminţelor, 
materialului de înmulţire şi 
săditor;

12) producerea, păstrarea 
şi comercializarea materialu-
lui biologic de prăsilă (ani-
male, material seminal, em-
brioni, ovule, icre şi larve de 

Genuri de activitate supuse licenţierii
peşte, ouă de pasăre şi ouă de 
viermi de mătase) predestinat 
reproducerii;

13) activitatea farmaceu-
tică veterinară şi (sau) asis-
tenţa veterinară (cu excepţia 
activităţii desfăşurate de ser-
viciul veterinar de stat);

14) importul şi (sau) co-
mercializarea produselor de 
uz fitosanitar şi a fertilizan-
ţilor;

15) transportul auto de 
călători în folos public; trans-
portul auto internaţional de 
mărfuri ;

16) activitatea de proiec-
tare pentru toate categoriile 
de construcţii, pentru urba-
nism şi (sau) inginerie, re-
construcţii, restaurări;

17) construcţia de clădiri 
şi (sau) de instalaţii ingine-
reşti şi de reţele tehnico-edi-
litare, reconstrucţiile, conso-
lidările, restaurările;

18) extragerea zăcămin-
telor minerale şi (sau) produ-
cerea şi îmbutelierea apelor 
minerale şi naturale potabile;

19) lucrările de foraj (cu 
excepţia prospecţiunilor teh-
nice în construcţie);

20) activitatea topogeo-
dezică şi cartografică;

21) colectarea, păstrarea, 
prelucrarea, comercializarea, 
precum şi exportul resturilor 
şi deşeurilor de metale feroa-
se şi neferoase, de baterii de 
acumulatoare uzate, inclusiv 
în stare prelucrată;

22) activitatea legată de 
importul, exportul, utilizarea, 
transportul, deservirea şi sto-
carea surselor de radiaţii io-
nizante şi a materialelor radi-
oactive (inclusiv a deşeurilor 
radioactive) şi de efectuarea 
măsurărilor cîmpurilor de ra-
diaţii ionizante;

23) importul şi (sau) fa-
bricarea, depozitarea, comer-
cializarea angro a substanţe-

lor şi materialelor 
chimice toxice, 
articolelor şi pro-
duselor chimice de 
menaj; producerea, 
importul şi (sau) 
exportul, reexpor-
tul substanţelor 
care distrug stratul 
de ozon, precum şi 
al echipamentelor 
şi produselor ce 
conţin asemenea 
substanţe;

24) confecţio-
narea şi distruge-
rea ştampilelor;

25) activitatea 
particulară de de-
tectiv sau de pază;

26) montarea 
şi (sau) reglarea, 
asistenţa tehnică 
a sistemelor auto-
mate de semnali-
zare şi de stinge-
re a incendiilor, 
precum şi de pro-
tecţie a clădirilor 
împotriva fumului 
şi de înştiinţare în 

caz de incendiu;
27) importul şi (sau) ex-

portul, comercializarea arma-
mentului şi muniţiilor, repara-
rea armelor organice, sportive 
şi (sau) de vînătoare, de tir, 
de instrucţie, de decoraţie, de 
colecţie şi de autoapărare;

28) importul, depozitarea 
şi (sau) folosirea materialelor 
explozive (inclusiv materia-
lelor pirotehnice), efectuarea 
lucrărilor de dinamitare;

29) importul, exportul, 
elaborarea, producerea şi 
comercializarea mijloacelor 
criptografice şi tehnice de 
protecţie a informaţiei, dis-
pozitivelor tehnice speciale 
pentru obţinerea ascunsă a 
informaţiei, prestarea servi-
ciilor în domeniul protecţiei 
criptografice şi tehnice a in-
formaţiei (cu excepţia activi-
tăţii desfăşurate de  autorită-
ţile publice învestite cu acest 
drept prin lege);

30) activitatea de admi-
nistrator al insolvabilităţii;

31) activitatea farmace-

utică, inclusiv cu folosirea 
preparatelor narcotice şi (sau) 
psihotrope, desfăşurată de 
întreprinderile şi (sau) insti-
tuţiile farmaceutice private; 
importul şi (sau) producerea 
articolelor de parfumerie şi 
cosmetică;

32) fabricarea, comerci-
alizarea, asistenţa tehnică, 
repararea şi verificarea arti-
colelor de tehnică şi optică 
medicală;

33) acordarea asistenţei 
medicale de către instituţiile 
medico-sanitare private;

34) activitatea în dome-
niul geneticii, microbiologiei 
şi activităţile incluse în clase-
le III şi IV de risc, desfăşu-
rate cu organisme modificate 
genetic;

35) activitatea legată de 
plasarea în cîmpul muncii 
a cetăţenilor în ţară şi (sau) 
străinătate;

36) activitatea de turism;
37) activitatea instituţii-

lor de învăţămînt private, de 
toate nivelurile, treptele şi 
formele de instruire;

38) activitatea instituţi-
ilor financiare şi a unităţilor 
de schimb valutar;

39) activitatea participan-
ţilor profesionişti la piaţa va-
lorilor mobiliare;

40) importul şi (sau) co-
mercializarea angro sau cu 
amănuntul a benzinei, moto-
rinei şi gazului lichefiat;

41) producerea şi (sau) 
furnizarea, transportul, dis-
tribuirea energiei electrice;

42) furnizarea şi (sau) 
transportul, distribuirea ga-
zelor naturale;

43) prestarea serviciilor de 
telefonie fixă locală  şi (sau) 
interurbană, internaţională;

44) prestarea serviciilor 
de telefonie mobilă celulară 
şi (sau) prin satelit;

45) prestarea serviciilor 
în domeniul informaticii;

46) construcţia şi (sau) 
întreţinerea, exploatarea, pre-
cum şi crearea posturilor de 
radio sau televiziune, a reţe-
lelor prin cablu;

47) activitatea în dome-
niul televiziunii şi radiodifu-
ziunii;

48) comercializarea cu 
amănuntul a băuturilor alco-
olice;

49) comercializarea cu 
amănuntul a produselor din 
tutun.

50) activitatea de depozi-
tare a cerealelor cu eliberarea 
certificatelor de depozit pen-
tru cereale.

Casa de avocatură „Hanganu, Tănase şi partenerii”, în co-
laborare cu colegii români din cadrul Societăţii de Consul-
tanţă şi Avocatură „Dănilă, Petre şi Asociaţii”, contribuie la 
promovarea în Moldova a noilor proiecte investiţionale din 
străinătate, au declarat recent reprezentanţii ambelor structuri 
în cadrul unei conferinţe de presă.

După cum le-a comunicat jurnaliştilor reprezentantul 
„Hanganu, Tănase şi partenerii”, Janeta Hanganu, în ianua-
rie curent, ambele case de avocatură au încheiat un acord de 
parteneriat de exclusivitate, potrivit căruia, clienţii vor putea 
beneficia de consultări, atît în Moldova, cît şi în România. 

Pentru „Dănilă, Petre şi Asociaţii” o astfel de experienţă 
nu este nouă, deoarece această asociaţie, din toamna anului 
2010, pune la punct relaţii de parteneriat cu colegii din Bul-
garia.

Potrivit spuselor Janetei Hanganu, o astfel de colaborare 
poate să influenţeze pozitiv asupra climatului investiţional din 
Moldova, impulsionînd majorarea capitalului investiţional 
din România în RM.

„Casa de avocatură „Hanganu, Tănase şi partenerii” a fost 
aleasă de către noi, pentru relaţii de parteneriat, datorită profe-
sionalismului înalt al colaboratorilor ei. Scopul nostru este să 

cooperăm după exemplul Moldovei nu numai cu reprezentan-
ţii ţărilor Uniunii Europene, dar şi cu vecinii estici”, a menţio-
nat reprezentantul „Dănilă, Petre şi Asociaţii”, Cristian Petre. 
„Deşi există o perioadă îndelungată de stagnare, noi sperăm să 
atragem noi investitori atît din România, cît şi din alte ţări ale 
Uniunii Europene”, a declarat la conferinţa de presă, reprezen-
tantul „Hanganu, Tănase şi partenerii”, Constantin Tănase.

Avocaţii moldoveni şi români contribuie la promovarea 
în Moldova a investiţiilor din străinătate
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Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Leucă  
Vitalie, domiciliat: Chişinău, str. Albişoara nr. 68/2, apt. 8, 
pentru data de 3 martie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. Teilor nr. 4) în calitate de apelant în cauza civilă nr. 2a-
846/2011 de apel la cererea cet. Erşov Tatiana privind repara-
rea prejudiciului. 

Judecător  Nellea Budăi
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „INDEX-GRUP”, pentru data de 1 
martie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de SC „OCTOPUS-PROF” SRL privind încasarea datoriei 
şi a dobînzii, sub sancţiunea examinării cauzei în lipsă.

Judecător  Aliona Roşca
 www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SC „Garicom” SRL, pentru data de 11 
martie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît în cauza civilă intenta-
tă de SC „Octopus-Prof” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Aurica Us
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului „Iaşa” SRL, pentru data de 16 martie 2011, 
ora 11.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
224) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de SC 
„Octopus-Prof” SRL privind încasarea dobînzii de întîrziere.

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

Judecător  Gh. Muntean 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Cleolina”, pentru 
data de 9 martie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la exami-
narea cauzei civile a SRL „Cariba Agro” privind încasarea a 
3838,20 lei.

Judecător  I. Gancear
 www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Alminis”, pentru 
data de 18 martie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examina-
rea cauzei civile a SC „Octopus-Prof” SRL privind încasarea 
a 3439,56 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Malazer Construction” SRL, pentru data de 10 martie 2011, 
ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 207) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ,,Rober” 
SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Nelli-Ace”, Chişinău, pentru data 
de 10 martie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de SC „Articole Betonate”.

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

Judecător  S. Namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Brodsky Publishing”, Chişinău, 
pentru data de 14 aprilie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judeca-
tă (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de SRL „Financial Papers Plus LCK”.

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

Judecător  S. Namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
„Pîslari Anatolie”, pentru data de 22 martie 2011, ora 9.20, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît la cererea SC ,,Octopus-Prof” SRL privind 
încasarea sumei de 10 249 lei 66 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
 www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Maxiviabil”, mun. Chişinău, str. 
Florilor nr. 32, apt. 20, pentru data de 21 aprilie 2011, ora 8.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 
2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SC „Octopus-
Prof” SRL, mun. Chişinău privind încasarea datoriei.

Judecător  L. Andriaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
„Mocanu Iurie”, pentru data de 15 martie 2010, ora 11.20, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Rapira”.

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

Judecător  Al. Rotari

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Promo Studio”, pen-
tru data de 24 martie 2011, ora 9.15, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la exa-
minarea cauzei civile nr. 2e-4573/2011intentată de SRL „Dixi 
Media” privind încasarea sumei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sochircă Iurie, pentru data de 3 martie 2011, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Avram Nina privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător   A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Halcă Tudor, pentru data de 9 martie 2011, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Banari Vera privind încasarea preju-
diciului.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului „Logos-Press” SA (Ekonomiceskoe Obozrenie 
„Logos-Press” SA), cu ultimul sediu cunoscut: mun Chişinău, 
str. S. Lazo nr. 40, pentru data de 24 martie 2011, ora 15.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea Cotorcea S., Frolov A., 
etc. către „Evelin di Costacurta” SRL, „Logos-Press” SA pri-
vind cererea înaintată în baza legii nr.1227 din 27 iunie 1997.

Judecător   V. Braşoveanu 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rusu Valeriu, pentru data de 25 martie 2011, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) în calitate de 
reclamat în cauza civilă intentată de Rusu Natalia privind des-
facerea căsătoriei.

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

Judecător   I. Busuioc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Mariniuc Valeriu Grigore, a.n. 05.01.1961, (ultimul do-
miciliu cunoscut: Chişinău, str. A. Lăpuşneanu nr. 8, apt. 7), 
pentru data de 10 martie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 607) în calitate de pîrît în cauza ci-
vilă „Deleu Iulia către Mariniuc Valeriu privind încasarea 
datoriei”. 

Prezenţa în şedinţă a cet. Mariniuc Valeriu Grigore, a.n. 
05.01.1961este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Mihail Diaconu 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Fişcot Ala domiciliată: Chişinău, str. Suceava nr. 114, pen-
tru data de 14 martie 2011, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă intentată de Diconu Tamara privind încasarea datoriei.

Judecător  Oleg Sternioală 
 www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Poştar Andrei 
Vilian, născut la 03.09.1970, ultimul domiciliu cunoscut: Chi-
şinău, str. Liviu Deleanu nr. 1, apt. 7, pentru data de 9 martie 
2011, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
605) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată la acţiunea ÎCS 
,,Express Leasing” SRL privind încasarea datoriei. 

Judecător  Natalia Simciuc 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ciornîi Oleg, 
pentru data de 23 martie 2011, ora 8.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 611) în calitate de pîrît în cauza ci-
vilă intentată la acţiunea ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind 
rezilierea contractului.

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

Judecător  V. Boico 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM solicită prezentarea cet. Naliceaeva          
Natalia, pentru data de 16 martie 2011, ora 15.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă intentată de Naliceaev Leonid privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Iurie Potînga
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Furtună Larisa, pentru data de 12 aprilie 2011, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Durbailov Vladimir privind 
încasarea prejudiciului.

Judecător  Ecaterina Cobzac
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ridlovschi Albert, 
pentru data de 21 martie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă intentată de Cosandianou Angela privind încasarea pensiei 
alimentare.

Judecător                          Ecaterina Silivestru

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

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Laşco Vladislav 
Anatolie, pentru data de 15 martie 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Beşliu Vlădică privind încasa-
rea datoriei.

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

Judecător    Ala Malîi
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rotari Natalia 
în calitate de intervenient accesoriu, pentru data de 23 martie 
2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 306) în cauza civilă intentată de Mocriţcaia Svetlana, 
Rotari Victor, Belughin Igor împotriva cet. Stepanov Ludmila 
ş.a. privind prelungirea termenului de acceptare a succesiunii.

Judecător    Oxana Robu
www

 Judecătoria Cahul solicită prezentarea cet. Bujor Elena, cu 
ultimul domiciliu cunoscut: satul Cotihana, Cahul, pentru data 
de 18 martie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Cahul, 
bdul Victoriei nr. 8, bir. 213) în calitate de pîrît în cauza civilă 
2-552/2011 intentată de Bujor Constantin privind desfacerea 
căsătoriei.

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

Judecător  Ion Cotea 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sîrbu A. I., a.n. 
1975, dom. Chişinău, str. M. cel Bătrîn nr. 25, apt. 82, pentru 
data de 14 martie 2011, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. M. 
Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de APLP 54/219 privind încasarea datoriei.

 Judecător    Ion Bulhac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Capiţa Nicolae, 
Capiţa Ludmila, pentru data de 21 martie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în ca-
litate de pîrîţi în cauza civilă intentată de APLP 54/219 privind 
încasarea datoriei.

 Judecător                                  Alexandru Spoială
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet. 
Hodinitu Victor Vasile, născut la 20.06.1968, cu ultimul do-
miciliu cunoscut: r-l Cahul, s. Colibaşi str. A. Mateevici, nr. 4, 
pentru data de 15 martie 2011, ora 16.30, la şedinţa de judecată 
(Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza 
civilă cu nr. 2-525/2011 privind desfacerea căsătoriei intentată 
la cererea reclamantei Hodinitu Lidia. 

 Pîrîţilor li se propune să prezinte referinţe şi probele de 
care dispun referitoare la pricină. În caz de neprezentare a 
probelor şi de neprezentare a pîrîţilor în instanţă, pricina va fi 
examinată în lipsa lor. 

Judecător    Vitalie Movilă

Fiecare a 4-a persoană din Moldova 
s-a simţit discriminată în ultimul an 

În Republica Moldova cele mai discriminate persoane sînt cele cu 
dizabilităţi mintale şi fizice. Este concluzia unui studiu – „Percepţiile 
populaţiei din Republica Moldova privind fenomenul discriminării”, 
lansat miercuri, 23 februarie. Aceiaşi cercetare constată că o bună parte 
din oameni evită să meargă la policlinică, să iasă în stradă, să se adrese-
ze la poliţie sau la primărie de frică să nu fie discriminaţi. 

Respondenţii consideră că, pe lîngă persoanele cu dizabilităţi fizi-
ce şi mintale, sînt discriminate în proporţie destul de mare persoanele 
sărace, cele HIV pozitive, bătrînii, persoanele cu orientare sexuală mi-
noritară, romii. 

Cel mai frecvent, cetăţenii Republicii Moldova sînt discriminaţi la 
locul de muncă, la spital sau în instituţiile de educaţie. Dacă la locul 
de muncă persoanele se simt discriminate din cauza stării de sănătate, 
orientării sexuale, vîrstei şi sexului, în cazul instituţiilor educaţionale şi 
de sănătate persoanele se simt discriminate atunci cînd nu au bani. 

Datele studiului arată că fiecare a patra persoană s-a simţit discri-
minată în ultimul an. Astfel, 68% dintre cei care au participat la acest 
studiu au fost jigniţi verbal, 10% au fost intimidaţi, iar 8% au fost ame-
ninţaţi şi intimidaţi. Printre cele mai încălcate drepturi sînt dreptul la 
muncă, dreptul de a fi remunerat în conformitate cu munca depusă, 
dreptul la sănătate, dreptul la protecţia socială, cît şi dreptul la justiţie. 

Acelaşi studiu arată că atunci cînd sînt martori ai discriminării unii 
cetăţeni aleg să nu se implice. Doar 30% dintre respondenţi au încu-
rajat persoana discriminată, îndemnînd-o să se adreseze în instanţa de 
judecată. 

Autorii studiului recomandă adoptarea unei legi privind prevenirea 
şi combaterea discriminării, armonizarea legislaţiei cu normele euro-
pene în domeniul egalităţii de şanse şi combaterii discriminării. Lilia 
Rusu, consultant al Direcţiei generale legislaţie din cadrul Ministeru-
lui Justiţiei, a declarat că un asemenea proiect a fost aprobat de către 
Guvern, în această lună, fiind propus spre adoptare Parlamentului. În 
proiect este stipulată constituirea Consiliului de prevenire şi combatere 
a discriminării. 

Autorii raportului recomandă stabilirea unor sancţiuni eficiente 
pentru faptele de discriminare, precum şi crearea la nivel naţional a 
unei instituţii independente care să asigure asistenţă pentru victimele 
discriminării. 

Studiul a fost efectuat în cadrul Programului ,,Egalitate şi Participa-
re Civică” al Fundaţiei Soros-Moldova, în perioada martie-septembrie 
2010, pe un eşantion de 1200 de persoane din 25 de localităţi urbane şi 
63 de localităţi rurale.  
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Alimentaţia curată este 
modul de a consuma mîncare 
sănătoasă, cît mai naturală.

Conceptul de alimentaţie 
curată îl respinge pe cel de 
mîncare semipreparată.

Este un stil de viaţă flexi-
bil, pînă la urmă, care poate 
fi adaptat oricărui fel de pro-
gram.

Toţi ştim că, o alimentaţie 
curată necesită disciplină dra-
conică şi poate, de cele mai 
multe ori, să ne dea peste cap 
unele obiceiuri şi tabieturi din 
viaţa noastră.

Însă, cu o planificare deta-
liată se poate de urmat reguli-
le şi este posibil ca majorita-
tea celor care le vor îndeplini, 
să fie răsplatiţi pentru perse-
verenţa lor.

1. Alege alimente întregi 
şi naturale şi încearcă să eli-

mini din alimentaţie mîncarea 
semipreparată.  

Mîncare semipreparată 

este orice găseşti într-o cutie, 
pungă, recipient sau pachet, 
deşi există şi cîteva excepţii 
de la regulă (cum ar fi o pun-
gă de fasole proaspătă).

2. Alege produse nerafi-
nate, în defavoarea celor ra-
finate. Deşi nu este posibil 

tot timpul, consumaţi cît mai 
multe cereale integrale cum 
ar fi orezul brun, mei, ama-
rant (ştir) şi quinoa.

3. Include nişte proteine, 

carbohidraţi şi grăsimi la fie-
care masă. Majoritatea dintre 
noi consumăm suficienţi car-
bohidraţi şi grăsimi, însă ne 
lipsesc proteinele, mai ales 
în prima parte a zilei, la mi-
cul dejun şi la prînz.

4. Fii atent la grăsimi, 
sare şi zahăr. Este mai uşor 
decît crezi, mai ales dacă ai 
reuşit să renunţi la mîncarea 
semipreparată.

5. Ia cinci - şase mese 
mici pe zi. Adică trei mese 
principale şi două sau trei 
gustări.

6. Evită băuturile care 
conţin calorii. Alege apa, cea-
iul neîndulcit, laptele degresat 
sau sucul natural de fructe, 
diluat în apă minerală.

7. Mişcă-te. Exerciţii-
le zilnice trebuie făcute din 
foarte multe motive.

Ce-ai zice? Pare un scenariu science fiction, însă produ-
cătorii de telefoane inteligente pun pariu ca îl vor transforma 
în realitate. Aşa că, în următorii ani, smartphone-ul tău îţi va 
ghida viaţa.

În următorii 10 ani, telefonul tău îţi va parca maşina, îţi va 
prepara micul dejun şi îţi va putea chiar spăla rufele, scriu cei 
de la CNN Money.

Chiar şi aşa, poate nu vom avea încă maşini zburătoare, dar 
un lucru este sigur: vor fi inventate pastilele care te anunţă cînd 
trebuie să le iei, casa ta va economisi energie şi ceainicul tău îi 
va anunţa pe copii că te simţi bine.

Totul va fi doar la un buton distanţă, pentru că toate electro-
nicele şi electrocasnicele vor fi conectate la Internet. Acestea 
sînt doar cîteva dintre previziunile făcute de giganţii tehnolo-
gici prezenţi la tîrgul de telefonie de la Barcelona.

Iată cum ar putea să funcţioneze un astfel de scenariu pus 
în practică: maşina de spălat, termostatul şi televizorul vor 
avea un cip incorporat şi care va permite conectarea la Internet 
Wireless sau chiar prin Bluetooth.

Şi supriza! Au apărut deja capacele de flacoane care te sună 
cînd ai uitat să-ţi iei pastilele şi hainele cu etichete care pot fi 
identificate prin frecvenţe radio (RFID) şi apoi citite de aparate 
speciale conectate la Internet. Chiar gigantul IBM a dezvoltat 
un software care conectează 1500 de case din întreaga lume.

Cum va arăta dimineaţa ta în 2020?
Te trezeşti şi îţi verifici smatphone-ul care te anunţă să porţi 

costumul albastru. Doar ai întîlnire de afaceri, iar cel gri e la 
curăţătorie. Îţi aminteşte să-ţi iei şi haina groasă pentru că e 
frig afară.

Înainte să pleci îţi faci un ceai, ca în fiecare dimineaţă cînd 
eşti răcit, aşa că ceainicul îi anunţă pe ceilalţi membri ai fami-
liei cum te mai simţi. Şi dacă tot îi anunţă pe aceştia, ceainicul 
îţi trimite şi un mesaj ca să îţi amintească că e timpul să îţi iei 
pastilele. Şi chiar la Barcelona, unul dintre cei mai mari opera-
tori de telefonie americană - AT&T, a demonstrat cum cip-urile 
incorporate în capacele flacoanelor de pastile pot trimite mesa-
je pe telefon sau pe e-mail, ca să le reamintească oamenilor că 
trebuie să îşi ia pastilele.

Mai departe, deschizi uşa şi maşina porneşte singură. În 
plus, îţi indică pe unde să mergi şi chiar îţi comandă o cafea 
dacă eşti prea obosit şi ai stat mult la birou cu o seară înainte.

Cît costă dimineaţa perfectă?
Chiar dacă totul poate părea un vis devenit realitate, spe-

cialiştii spun că aparatele echipate cu RFID sînt încă scumpe. 
Pînă acum au apărut maşini de spălat şi frigidere cu conexiune 
la Internet, însă preţul lor depăşeşte uşor 2-3000 de dolari.

În 2020, telefonul va spăla rufele şi va porni automat maşina

Se vor alimenta timp de o lună doar 
cu mîncare pentru căţei

Un regim alimentar cel puţin neobişnuit şi-au propus 
două tinere din Statele Unite, care ar face orice ca să strîn-
gă bani, să se lanseze în afaceri. Au creat o mîncare pen-
tru căţei, şi timp de o lună, se vor hrăni exclusiv cu acest 
preparat.

Chiar dacă 
porţia nu arată 
deloc apetisan-
tă, Alison şi 
Hanna vor să 
devoreze case-
rola cu mîncare 
pentru cîini.

,,Aceasta este 
de pui şi este pre-
ferata mea cînd 
am poftă de o 

gustare”, a declarat Alison Wiener, fondatoare Evermore 
Pet Food.

Acest amestec are în compoziţie carne de pui, cartofi, 
morcovi şi afine –  ingrediente perfect comestibile. Chiar 
şi aşa, nu este pentru oricine.

Aventura lor culinară va fi transmisă zilnic pe Internet. 
La final, tinerele speră să primească donaţii pentru a-şi pu-

Alexandru Negru, 
vicepreşedintele Judecătoriei 

Soroca – 60 de ani
Mult stimate domnule Alexandru Negru, 
Cu deosebite sentimente de respect vă adresăm 

cele mai calde felicitări prilejuite de aniversarea 
dumneavoastră, care în acest an semnifică vîrsta, la 
care se împletesc în cel mai fericit mod, realizări-
le în muncă cu înţelepciunea vieţii, imprimînd sens 
existenţei.

Aţi reuşit să cuceriţi prin ceea ce sînteţi. Iar bună-
tatea sufletului, inteligenţa, amabilitatea, onestitatea 
sînt doar cîteva dintre calităţile care vă înnobilează 
distinsa personalitate.

Primiţi cele mai sincere urări de sănătate, ferici-
re, însoţite de succese, iar toate acestea să vă între-
gească imaginea şi să vă contureze efigia.

La mulţi ani!
* * * 

Valentin Verejan, 
judecător, Judecătoria Militară – 

60 de ani
Mult stimate domnule Valentin Verejan, 
În această zi măreaţă pentru dumneavoastră vă 

aducem alese cuvinte de admiraţie şi recunoştinţă, 
sincere felicitări, urări de bine şi sănătate.

Avansarea prin muncă, efort şi elan pe treptele 
ierarhice juridice poartă amprentele unei ireproşabi-
le personalităţi, care cu siguranţă poate fi considera-
tă un model de profesionalism, inteligenţă, verticali-
tate, probitate pentru noile generaţii de jurişti.

Cu prilejul acestei deosebite aniversări, vă do-
rim viaţă îndelungată plină de realizări şi bucurii, cît 
mai multe clipe de înălţare şi satisfacţie sufletească.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Valentin Roşca, magistru în drept, lector univer-
sitar, Facultatea de drept, USM; Gheorghe Creţu, 
lector universitar, Facultatea de drept, USM; Iurie 
Mihalache, lector universitar, Facultatea de drept 
USM; Ion Jecev, magistru în drept, lector universi-
tar, Facultatea de drept USM; Teodor Cârnaţ, doc-
tor habilitat în drept, conferenţiar universitar, Facul-
tatea de drept USM;  Aliona Roşca, judecător JEC; 
Vladimir Craveţ, judecător Drochia; Ion Rabei, 
judecător Rîşcani; Gheorghe Creţu, judecător CA 
Chişinău; Dionis Panov, judecător CA Chişinău; 
Veaceslav Panfili, judecător Anenii Noi; Ion Rusu, 
judecător Drochia; Gheorghe Popa, judecător Te-
leneşti; Victor Micu, judecător Rîşcani mun. Chi-
şinău; Victor Orîndaş, vicepreşedintele JEC; Pavel 
Cebotari, procuror Glodeni.

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi Revista Naţională  de Drept

tea lansa produsul pe piaţă.
Ele nu sînt însă singurele care au gustat din mîncarea 

destinată patrupezilor. O activistă care luptă pentru drep-
turile animalelor, a promis că pînă la sfîrşitul vieţii, nu se 
va mai atinge de altceva decît de mîncare pentru cîini.

Cel mai mic pistol din lume poate fi 
confundat cu un breloc

Deşi are dimensiunea unui breloc, este o armă veritabi-
lă. Este vorba despre cel mai mic revolver din lume. Aces-
ta are o lungime de 
doar 5,5 centimetri 
şi trebuie încărcat 
cu bile de calibrul 
2,34 milimetri. 

Pistolul, de-
numit Swiss Mini 
Gun, este livrat 
împreună cu un 
toc din piele pe 
măsura sa şi poate 
fi agăţat cu uşurin-
ţă de curea. Avînd 
în vedere că este la fel de eficient şi de periculos ca şi o 
armă obişnuită, doritorii de a-l cumpăra trebuie să obţină, 
mai întîi, un permis de port armă.
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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.
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