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Drepturile şi obligaţiile 
lucrătorilor pentru 
asigurarea securităţii şi 
sănătăţii în muncă

MAI reiterează 
reglementările 
legislative ale 
întrunirilor în masă

(Pablo Neruda)

Aprecierile experţilor 
privind eficienţa 
Parlamentului  în 
sesiunea septembrie-
decembrie 2011

Prim-ministrul Vlad 
Filat a avut o între-
vedere cu Comisa-

rul European pentru Comerţ, 
Karel de Gucht, după care, 
cei doi oficiali au susţinut o 
conferinţă de presă comună, 
a relatat Direcţia comunicare 
şi relaţii cu presa de la Gu-
vern. 

În cadrul discuţiei au fost 
abordate aspecte ce vizează 
dialogul dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Euro-
peană, în special pe dimensi-
unea comercial-economică. 

Vlad Filat a exprimat 
gratitudine pentru susţinerea 
acordată ţării noastre de Uni-
unea Europeană în privinţa 
lansării negocierilor privind 
instituirea Zonei de Comerţ 
Liber Aprofundat şi Cuprin-
zător (DCFTA), precum şi 
pentru sprijinul politic şi fi-
nanciar. Premierul a reconfir-
mat voinţa politică a Guver-
nului Republicii Moldova de 
a promova în continuare re-
formele necesare pentru insti-
tuirea cît mai rapidă a Zonei 
de Comerţ Liber Aprofundat 
şi Cuprinzător cu UE. 

De menţionat că procesul 
de negocieri pe marginea cre-
ării Zonei de Comerţ Liber 
Aprofundat şi Cuprinzător 
cu UE este parte a procesului 
de negociere a Acordului de 
Asociere dintre RM şi UE şi 

V iceprim-ministrul, ministrul Economiei Valeriu   
Lazăr a avut o întîlnire cu Julia Otto, director 

BERD pentru Republica Moldova. În cadrul întrevederii 
a fost efectuată o trecere în revistă a proiectelor comune 
dintre BERD şi ţara noastră.

„Anul 2011 a fost un an pozitiv pentru Republica Moldo-
va. De curînd a fost întărit şi Planul anual pentru 2012, cu 
un volum de investiţii estimat între 70 şi 120 mil. euro, ce 
va cuprinde 11 proiecte concrete pentru diverse domenii de 
dezvoltare în Republica Moldova”, a menţionat Julia Otto.

La rîndul său, Valeriu Lazăr a apreciat înalt disponibi-

are o deosebită importanţă 
pentru întreg procesul de in-
tegrare europeană a Republi-
cii Moldova. 

În cadrul conferinţei de 
presă comune, prim-minis-
trul a declarat că lansarea 
negocierilor privind crearea 
Zonei de Comerţ Liber Apro-
fundat şi Cuprinzător cu UE 
este o realizare importantă, 
iar implementarea acestui 
obiectiv înseamnă noi opor-
tunităţi pentru agenţii econo-
mici din ţara noastră, dar şi o 
motivaţie suplimentară pen-
tru investitori străini. 

Premierul s-a referit la 
progresul înregistrat în do-
meniul comerţului Republicii 
Moldova cu statele-membre 
ale UE, precizînd că actual-
mente 49% din exportul măr-
furilor din RM sînt orientate 
spre statele-membre ale UE, 
iar 43,5% reprezintă impor-
turi din UE. 

Şeful Cabinetului de Mi-
niştri a subliniat că obţinerea 
din partea UE a unei decizii 
favorabile pentru lansarea 
negocierilor pe marginea sta-
bilirii Zonei de Comerţ Liber 
Aprofundat şi Cuprinzător cu 
UE este o decizie importantă, 
dar este doar un început. Vor 
urma runde de negocieri in-
tense cu reprezentanţii UE, 
care vor derula în paralel 
cu o agendă ambiţioasă de 

reforme implementate pe 
plan intern în conformitate 
cu recomandările Comisiei 
Europene. 

tiv şi dinamic. La 18 ianuarie, 
la Chişinău, a fost stabilit 
calendarul negocierilor pen-
tru 2012. S-a convenit asupra 

negocieri şi e determinat să 
depună tot efortul pentru 
semnarea cît mai rapidă a 
Acordului privind instituirea 
Zonei de Comerţ Liber Apro-
fundat şi Cuprinzător cu UE. 

La rîndul său, Comisarul 
European pentru Comerţ a 
apreciat acţiunile întreprinse 
de Guvernul Republicii Mol-
dova pînă la această etapă şi 
a exprimat speranţa că aceas-
tă dinamică va fi menţinută în 
continuare. 

„Astăzi este punctul de co-
titură în relaţiile comerciale 
dintre Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană, pentru 
care a fost nevoie de mult 
efort din partea partenerilor”, 
a declarat Karel de Gucht şi 
a felicitat Guvernul Repu-
blicii Moldova pentru acest 
succes. 

Oficialul a menţionat că 
instituirea Zonei de Comerţ 
Liber Aprofundat şi Cu-
prinzător cu UE reprezintă 
o oportunitate pentru refor-
marea sistemului economic 
al Republicii Moldova şi 
ajustarea lui la standardele 
europene. Totodată, Karel de 
Gucht a subliniat importanţa 
acestui proces pentru conso-
lidarea imaginii ţării noastre 
în faţa investitorilor. 

„Unele studii arată că vo-
lumul schimbului comercial 
dintre Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană a cres-
cut substanţial, atingînd cifra 
record de 2,7 miliarde de 
euro. Totodată, există poten-
ţial nevalorificat în acest sens, 
din cauza că producătorii din 
Republica Moldova nu co-
respund criteriilor UE. Astfel, 
în urma conformării cerinţe-
lor pentru semnarea Acordu-
lui privind instituirea Zonei 
de Comerţ Liber Aprofundat 
şi Cuprinzător cu UE, produ-
cătorii moldoveni vor deveni 
mai competitivi. UE va con-
tinua să susţină Republica 
Moldova inclusiv prin instru-
mente speciale de finanţare. 
Pentru perioada anilor 2011-
2013, asistenţa totală consti-
tuie 273 milioane de euro, iar 
pentru perioada ulterioară, 
2014-2020, se pregăteşte un 
nou cadru de asistenţă pentru 
Republica Moldova”, a pre-
cizat Comisarul European 
pentru Comerţ. 

Acordul privind institu-
irea Zonei de Comerţ Liber 
Aprofundat şi Cuprinzător 
RM-UE urmează a fi semnat 
în cadrul Summit-ului Parte-
neriatului Estic care va avea 
loc în toamna anului 2013.

litatea BERD-ului de a oferi suport Republicii Moldova, în 
special în această perioadă de reforme structurale iniţiate 
de către Guvern în economia naţională

„Este binevenit faptul că s-a decis alocarea unor sume 
concrete pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor, 
dezvoltarea sectorului energetic, aprovizionarea centrali-
zată cu apă şi alte noi proiecte de anvergură, atît de necesa-
re pentru Republica Moldova”, a declarat Valeriu Lazăr.

Totodată, reprezentanţii BERD-ului au punctat obiec-
tivele preconizate pentru anul 2012 şi cele care urmează să 
fie finisate în 2013.

În acelaşi timp, crea-
rea Zonei de Comerţ Liber 
Aprofundat şi Cuprinzător 
cu UE va constitui o opor-
tunitate adiţională şi pentru 
agenţii economici din re-
giunea transnistreană, care 
beneficiază actualmente deja 
de Preferinţele Comerciale 
Autonome ale UE. 

„Dialogul pe care l-am 
avut pînă acum cu exper-
ţii europeni referitor la           
DCFTA a fost unul construc-

principiilor şi modalităţilor 
de bază pentru desfăşurarea 
negocierilor, iar în perioa-
da 19-23 martie va avea loc 
prima rundă de negocieri 
plenară asupra conţinutului 
viitorului document privind 
crearea Zonei de Comerţ 
Liber Aprofundat şi Cuprin-
zător dintre RM şi UE”, a 
specificat Vlad Filat. 

Premierul a menţionat că 
Guvernul Republicii Moldo-
va este pregătit pentru aceste 

Începe ziua cu DREPTUL!

Vor putea tăia toate florile, însă nu vor putea opri primăvara.
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Vlad Filat: Lansarea negocierilor privind Zona de 
Comerţ Liber cu UE – o realizare importantă

BERD şi Guvernul Republicii Moldova au stabilit 
priorităţile pentru anul 2012



Dreptul2 VINerI, 2 martIe 2012 Actual
Flashu

Ministerul Agriculturii elaborează de 
urgenţă modificări în Regulamentul 
de subvenţionare
În legătură cu seceta de anul trecut şi gerurile din acest 

an, Ministerul Agriculturii elaborează de urgenţă modificări în 
Regulamentul de subvenţionare. Fondul de subvenţii rămîne 
acelaşi, dar priorităţile de dotare se vor schimba.

Plantaţiile de rapiţă au fost compromise în proporţie de 
80%, o treime din suprafeţele de cereale vor fi reînsămînţate,

Au fost afectate livezile şi strugurii de masă. În situaţia 
existentă Guvernul îşi corectează planurile.

După o serie de consultări cu producătorii agricoli s-a 
decis de a schimba priorităţile de distribuire a dotaţiilor. 
Pentru producătorii agricoli va fi simplificată procedura de 
asigurare în caz de riscuri. Jumătate din suma asigurării va 
fi compensată de stat, 10% se vor adăuga pentru asigurarea 
de riscuri în domeniul cultivării producţiei ecologic pure. O 
atenţie mai mare se va acorda legumiculturii.

Cel mai frecvent, producătorii agricoli solicită dotaţii pen-
tru procurarea tehnicii, sistemelor de irigaţii şi alt utilaj special. 
În acest an fondul de subvenţionare s-a dublat în comparaţie 
cu anul trecut şi constituie 400 de milioane de lei. Funcţionarii 
sînt convinşi, că de dotaţii vor beneficia toţi doritorii. De la în-
ceputul lunii, la agenţie au parvenit peste 100 de cereri pentru 
compensaţii, altele circa 200 sînt examinate.

Din toamnă vor apărea cantine cu 
autoservire în şcolile din Chişinău
Şcolile şi grădiniţele din municipiul Chişinău ar putea, din 

toamnă, să treacă de la sistemul clasic de alimentare la au-
toservire. Primarul Dorin Chirtoacă s-a inspirat din practica 
instituţiilor de învăţămînt din oraşul Stockholm, Suedia, unde 
a efectuat o vizită săptămîna trecută.

Experienţa Suediei arată că formula de autoservire este 
mai eficientă. „Copilul mănîncă ce şi cît doreşte. Ca rezul-
tat, s-au redus cheltuielile, dar şi copiii au devenit mai res-
ponsabili”, a menţionat primarul la şedinţa operativă de la 
Primărie. 

Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei, iniţial, noua 
metodă va fi implementată în cîteva instituţii de învăţămînt ca 
proiect-pilot. Din toamnă proiectul se va extinde în toate insti-
tuţiile de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar din municipiu.

FISC-ul îi aşteaptă pe cei cu cel puţin 
două surse de venit
Declaraţia pe venit este necesar a fi depusă de către toate 

persoanele fizice care au avut, pe parcursul anului 2011, cel 
puţin 2 surse de venit, suma totală a cărora depăşeşte 25 200 
lei.

La moment există două modalităţi de depunere a declaraţi-
ei pe venit: în scris pe hîrtie sau prin intermediul „Declaraţiei 
electronice”.

Persoanele fizice pot beneficia de „Declaraţia electronică” 
dacă se înregistrează iniţial pe portalul servicii.fisc.md. Ulteri-
or, serviciul devine funcţional după ce utilizatorul se prezintă 
la oficiul de conectare pentru a primi semnătura de autentifi-
care fiscală, care se eliberează gratuit şi se oferă pe o perioadă 
de 5 ani. La abonarea serviciului, cetaţeanul semnează un con-
tract de mandat, pentru care prezintă buletinul de identitate în 
original şi copie, pe adresa str. Ştefan cel Mare 162, etajul 2, 
biroul 220. 

Impozitul pe venit pentru persoanele fizice este de 7% 
din venitul anual, dacă nu depăşeşte suma de 25 de mii de lei. 
Dacă această sumă este depăşită, impozitul este de 18 la sută 
din venitul anual.

Informaţii suplimentare  se pot obţine la numărul de tele-
fon: (022) 822 222.

În cinematografele din Moldova ar 
putea fi interzisă publicitatea
În cinematografele din Moldova ar putea fi interzisă difu-

zarea publicităţii pînă şi după filme, în cazul în care Parlamen-
tul va aproba proiectul de lege propus de un grup de deputaţi 
liberali.

Autorii proiectului – Valeriu Munteanu, Corina Fusu,       
Vadim Cojocaru şi Gheorghe Brega, consideră că amenda-
mentele propuse la Legea privind publicitatea şi Codul con-
travenţiilor administrative vor asigura protecţia drepturilor 
consumatorilor, care vor fi scutiţi de obligaţiunea de a privi 
publicitate pînă la derularea filmelor. Aceasta va contribui la 
scopul iniţial pentru care sînt vizitate cinematografele – de a 
privi filme în timpul prevăzut.

Pentru încălcarea acestor prevederi, deputaţii liberali pro-
pun amendarea agenţilor economici respectivi cu sume cuprin-
se între 50 şi 300 de unităţi convenţionale (de la 1000 pînă la 
60 000 de lei).

Potrivit autorilor iniţiativei legislative, difuzarea publici-
tăţii în cantităţi prea mari a devenit un motiv pentru a nu frec-
venta cinematografele.

Partidele politice care 
nu-şi vor prezenta 
rapoartele financi-

are vor fi excluse din cursa 
electoralã. Amendamentul 
în cauză este propus într-un 
proiect de modificare a Legii 
privind partidele politice. 

Preşedintele Comisiei 
Electorale Centrale, Iurie 
Ciocan, a menţionat că R. 
Moldova are nevoie de legi 
foarte exacte la aspectul de 
procedură şi termen de apli-
care. Proiectul propus obligă 
partidele politice să prezin-
te rapoartele financiare cu 
toate datele despre venituri, 
inclusiv donaţiile din partea 
persoanelor juridice şi fizice. 
În proiect se stabileşte exact 
termenul cînd urmeazã  ra-
poartele în cauză să fie pre-
zentate. „Toate detaliile noi 

Sancţiuni în valoare de 20 de salarii medii pentru partidele 
care nu-şi prezintă rapoartele financiare

le-am descris în proiect. Este 
foarte important din punctul 
nostru de vedere, deoarece 
anume aceste rapoarte ser-
vesc temei în iniţierea unor 
eventuale verificări”, a men-
ţionat preşedintele CEC. 

Managerul de proiect de 
la Fundaţia Internaţională 
pentru Sisteme Electorale, 
Natalia Iuraş, a menţionat 
că unul din amendamente-
le la lege este ca rapoartele 
financiare să cuprindă cel 
puţin bunurile şi obligaţiile 
partidului, veniturile, toate 
donaţiile obţinute de partid, 
dar şi cheltuielile. În proiect 
se propune ca rapoartele 
financiare să fie transmise 
CEC-ului pentru verificare. 

Dacă partidele nu vor 
respecta termenele de pre-
zentare a rapoartelor, vor 

introduce date incorecte sau 
vor utiliza alocaţiile de la 
bugetul de stat contrar des-
tinaţiilor, vor fi sancţionate. 
Sancţiunile vor fi graduale: 
avertisment, amenda de la 5 
salarii medii lunare, suspen-
darea alocaţiilor de la buge-
tul de stat, amenda de 20 de 
salarii medii lunare şi ultima 

– sesizarea de către CEC a 
Ministerului Justiţiei pentru 
iniţierea procedurii de dizol-
vare a partidului politic. 

În cazul încălcării arti-
colului „Donaţii”, în termen 
de 10 zile, partidele politice 
vor trebui să returneze su-
mele care le-au fost donate. 
În caz contrar, CEC-ul  va 
cere înlăturarea încălcărilor 
în termen de 3 zile. Dacă 
nici atunci partidele nu se 
vor conforma, li se va aplica 

o amendă în mărimea dublă 
a sumei respective. 

Persoanele juridice care 
au o datorie mai veche de 60 
de zile nu vor putea să do-
neze bani partidelor politice. 
Deocamdată, nu a fost găsit 
mecanismul de reglementare 
a donaţiilor din remitenţe.  

Cît priveşte cotizaţiile, 
informaţia despre mărimea 
acestora şi modul de achita-
re va fi disponibilă pe pagina 
web a CEC-ului şi a partidu-
lui politic. 

La capitolul finanţarea 
publică, se propune ca 0,2% 
din bugetul de stat (42,7 mi-
lioane de lei pentru 2012) să 
fie alocate partidelor politice. 

Proiectul este supus dez-
baterilor şi urmează să fie 
votat de Parlament pînă la 1 
octombrie curent.

Amendamente 
la Codul 

muncii: Cine 
lucrează şi 

cine se 
odihneşte în 

zilele declarate 
lucrătoare

Potrivit unui proiect de 
lege, plasat pe site-ul 

oficial al Ministerului Mun-
cii, Protecţiei Sociale şi Fa-
miliei, Codul muncii ar urma 
să fie modificat şi completat. 
Una dintre completări se re-
feră la categoriile de salari-
aţi ce nu sînt obligaţi să se 
prezinte la serviciu în zilele 
declarate lucrătoare.

Astfel, dacă proiectul de 
lege va fi aprobat, salariaţii 
care în ziua declarată zi de 
odihnă nu se aflau încă în 
raporturi de muncă cu an-
gajatorul, salariaţii ale căror 
contracte individuale erau 
suspendate, precum şi sala-
riaţii care în ziua respectivă 
se aflau în concediu medi-
cal, în concediu de odihnă 
anual, în concediu neplătit 
şi în concediu de studii, nu 
vor avea obligaţia de a se 
prezenta la serviciu în ziua 
declarată zi lucrătoare. 

Menţionăm că, potrivit 
Hotărîrii Cabinetului de Mi-
niştri, din 22 februarie 2012, 
9 martie a fost declarată zi 
de odihnă  şi 3 martie - zi lu-
crătoare. Angajatorii, avînd 
în vedere actuala redacţie 
a Codului muncii, ar urma 
să impună salariaţii care se 
află în concediu pe data de 9 
martie să iasă la serviciu pe 
3 martie ca toţi ceilalţi an-
gajaţi. Este de menţionat că 
această obligaţie apare dacă 
ziua de 3 martie nu este o zi 
din perioada concediului. 

P restarea serviciilor poştale de tipul 
păstrării, colectării şi transportării in-

ternaţionale a coletelor ar putea să se desfă-
şoare numai în baza unei licenţe. Un proiect 
de lege în acest sens a fost elaborat de Minis-
terul Finanţelor şi publicat pe 27 februarie, 
pe site-ul oficial al instituţiei.

Proiectul a fost elaborat în scopul com-
baterii infracţiunilor în ceea ce priveşte 
transportarea coletelor internaţionale însoţi-
te de către persoane neautorizate, a legaliză-

rii acestui gen de activitate, precum şi moni-
torizarea livrărilor de mărfuri şi perceperea 
drepturilor de import/export.

În nota informativă se mai menţionează 
că proiectul respectiv va contribui direct la 
suplinirea bugetului de stat şi va diminua 
schemele frauduloase de transportare pe 
cale rutieră a bagajului internaţional neîn-
soţit.

Proiectul de lege urmează a fi discutat şi 
aprobat de Guvern.

Transportarea coletelor peste hotare 
se va efectua în bază de licenţă

V om plăti mai mult 
pentru agentul ter-

mic consumat în luna februa-
rie. Responsabilii preconi-
zează că factrurile la căldură 
vor fi mai scumpe cu cel pu-
ţin 20 la sută faţă de luna ia-
nuarie. Şi asta pentru că, în 
această perioadă, complexul 
termoenergetic a livrat mai 
mult agent termic din cauza 
temperaturilor scăzute.

Consumatorii din Capita-
lă vor achita suplimentar cîte 
30 de lei pentru fiecare metru 
pătrat din locuinţă. Asta în-
seamnă o scumpire a facturi-

lor cu cel puţin 20 la sută faţă 
de luna trecută. În condiţiile 
în care, în luna ianuarie 85 
la sută din apartamentele din 
Chişinău au fost facturate cu 
pînă la 1500 de lei, pentru 
ferbuarie vor achita în me-
die cu 300 de lei mai mult. 
În aceste condiţii, rata de 
achitare a facturilor pentru 
luna ianuarie este de 62 
la sută. În ceea ce priveşte 
apa caldă, responsabilii din 
Primărie dau asigurări că 
odată cu reducerea costului 
nu va avea de suferit calita-
tea acestui serviciu. Tempe-

ratura apei calde va rămîne 
neschimbată - 55 de grade. 
Chiar dacă a fost modificată 
formula de calcul prin redu-
cerea temperaturii de la 55 la 
50 de grade.

Precizăm, că săptămîna 
trecută Consiliul municipal 
Chişinău a redus preţul apei 
calde cu circa 10 lei. Acum 
un metru cub de apă caldă 
costă 39 de lei faţă de 48 lei, 
cît costa anterior. Autorităţi-
le locale mai vin şi cu pro-
punerea de a stabili un tarif 
diferenţiat pentru perioada 
de primăvară-toamnă.

Agentul termic calculat pentru februarie 
mai scump cu 20%

D ouă străzi din Capitală se cufundă în 
beznă în fiecare noapte. Felinarele 

s-au stins pe strada Alba Iulia din sectorul 
Buiucani, în perimetrul Ion Creangă şi Ion 
Pelivan, şi pe bulevardul Decebal de la Bota-
nica, între străzile Valea Crucii şi Burebista. 

Compania „Gas Natural Fenosa” a între-
rupt alimentarea cu energie electrică pe cele 
două artere din cauza datoriilor de circa 6 
milioane de lei acumulate de întreprinderea 
municipală „Lumteh”. 

„Sînt cheltuieli planificate, însă deocam-
dată nu a fost aprobat bugetul municipal şi 
nu am putut face transferul”, a explicat şeful 
întreprinderii, Nicolae Vereşco. 

După negocierile cu reprezentanţii „Gas 
Natural Fenosa”, autorităţile municipale 
au obţinut un răgaz pînă la 15 martie. Pînă 

atunci urmează să achite datoriile sau va fi 
deconectat iluminatul stradal şi de pe alte 
străzi.

Primarul Capitalei Dorin Chirtoacă a pre-
cizat că această situaţie este cauzată de faptul 
că în 2011 bugetul municipal a fost „micşorat 
artificial” cu aproape 100 de milioane de lei. 

„Această problemă nu poate fi rezolvată ime-
diat. Avem nevoie de jumătate de an pentru 
a atenua consecinţele datoriilor formate anul 
trecut. Din păcate, din această cauză au de 
suferit mai multe subdiviziuni”, a menţionat 
edilul. 

Luna aceasta au rămas fără curent electric 
din cauza datoriilor şi cîteva blocuri ce apar-
ţin Regiei Transport Electric. Întreprinderea 
nu a putut să plătească facturile pentru că de 
mai multe luni are conturile blocate.

Felinare stinse pe străzi din cauza 
datoriilor
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Democratizarea  vie-
ţii publice, inclusiv 

respectarea drepturilor şi li-
bertăţilor  fundamentale ale 
omului, constituie obiective 
primordiale în contextul de 
integrare a Republicii Mol-
dova în comunitatea interna-
ţională. Astăzi, mai pregnant 
decît oricînd este necesară 
această democratizare, ast-
fel încît cetăţenii să fie liberi    
să-şi expună opiniile vizavi 
de cineva sau ceva, să ia ati-
tudine faţă de o anumită situ-
aţie,  ţinînd cont de limita le-
gislaţiei în vigoare. Evident 
că în acest caz nu putem să 
nu vorbim despre Legea în-
trunirilor. Aşadar, dacă ante-
rior libertatea întrunirilor era 
cumva mai restricţionată, as-
tăzi putem afirma că situaţia 
s-a schimbat la acest capitol 
în sens pozitiv. Prin urmare, 
a crescut numărul întrunirilor 
paşnice, în timp ce manifes-
tările problematice s-au mic-
şorat.

  Potrivit Ministerului Afa-
cerilor Interne al Republicii 
Moldova, anul trecut în ţara 
noastră au avut loc 14 275 de 
întruniri în masă cu caracter 
social-politic, cultural, de 
divertisment, sportiv şi reli-
gios, desfăşurate pe teritoriul 
Republicii Moldova, cu par-
ticiparea a circa    5 918 400 
persoane.

Ţinînd cont de situaţia în 
cauză, Ministerul Afacerilor 
Interne reiterează prevede-
rile Legii privind întrunirile 
nr.26 din 22.02.2008, care 
reglementează modul de or-
ganizare şi de desfăşurare a 
întrunirilor în afara clădiri-
lor.

Astfel, conform articolu-

MAI reiterează reglementările legislative ale întrunirilor în masă
lui 6, organizatori ai întruniri-
lor pot fi persoane fizice cu ca-
pacitate deplină de exerciţiu, 
grupuri de persoane, precum 
şi persoane juridice. Minorii 
care au împlinit vîrsta de 14 
ani, precum şi persoanele de-
clarate incapabile, pot orga-

niza întruniri doar împreună 
cu o persoană cu capacitate 
deplină de exerciţiu.

Organizatorul este obli-
gat, conform art.18, să asigu-
re desfăşurarea întrunirii în 
condiţii legale, doar în forma, 
în locul şi în termenul indi-
cate în declaraţia prealabilă şi 
să nu admită abateri semnifi-
cative de la acestea. În acest 
scop el trebuie să desemneze 
un coordonator şi să anunţe 
administraţiei publice locale 
numele acestuia, de aseme-
nea, este în drept să creeze un 
aparat propriu de menţinere 

a ordinii, membrii căruia 
vor purta semne distinctive, 
despre care vor fi informate 
autorităţile.

Participanţii la întrunire 
sînt obligaţi, conform art.19, 
să respecte legislaţia, ordi-
nea publică şi cererile legiti-

me ale organizatorului, să se 
abţină de la acţiuni care pot 
împiedica desfăşurarea întru-
nirii şi de la incitarea la astfel 
de acţiuni şi să părăsească în-
trunirea la cererea organiza-
torului şi/sau a reprezentan-
tului autorităţii administraţiei 
publice locale ori a organului 
de poliţie.

Crearea condiţiilor nece-
sare pentru desfăşurarea paş-
nică a întrunirii, în conformi-
tate cu art.20, este atribuită 
în sarcina autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale. În 
acest scop, autoritatea locală 

va desemna un reprezentant, 
despre care va informa orga-
nizatorul şi organul de poliţie, 
care va fi responsabil de des-
făşurarea legală a întrunirii.

Sarcinile de bază ale or-
ganelor de poliţie în timpul 
desfăşurării întrunirilor con-

stau în asigurarea securităţii 
persoanelor, respectarea 
drepturilor şi intereselor lor, 
menţinerea ordinii publice 
şi asigurarea securităţii cir-
culaţiei rutiere în locurile de 
desfăşurare a acestora.

Reprezentantul autorităţii 
publice locale este în drept să 
atragă atenţia organizatorilor 
asupra cazurilor de încălcare 
a prevederilor legii sau a con-
diţiilor din declaraţia preala-
bilă. Dacă se constată cazuri 
de încălcare a ordinii publice, 
sau a prevederilor art.8 din 
Legea nr.26, reprezentantul 

administraţiei locale, con-
form art.21, va solicita orga-
nizatorilor şi poliţiei să inter-
vină pentru a îndepărta de la 
întrunire participanţii con-
creţi care s-au făcut vinovaţi 
de comiterea actelor ilegale. 
În cazul constatării încălcării 
grave a prevederilor art.8, iar 
alte acţiuni nu sînt eficiente 
pentru desfăşurarea întrunirii 
în mod legal, reprezentantul 
autorităţii publice locale va 
cere organizatorului sistarea 
întrunirii. În cazul în care 
organizatorul nu se supune 
cerinţelor reprezentantului 
local sau nu reuşeşte sistarea 
întrunirii, reprezentantul va 
cere nemijlocit participan-
ţilor să părăsească locul în-
trunirii, după care va solicita 
ajutorul poliţiei.

Dispersarea forţată a în-
trunirii va avea loc doar în 
condiţiile respectării proce-
durii prevăzute în art.22 al 
Legii nr.26, care cuprind în 
ordine consecutivă:

- solicitarea organizatoru-
lui şi/sau a reprezentantului 
administraţiei locale partici-
panţilor să părăsească locul 
întrunirii;

- avertizarea adresată 
participanţilor deja de către 
poliţie, că se va recurge la 
dispersare forţată, inclusiv 
despre posibilitatea aplicării 
mijloacelor speciale;

- acordarea unui termen 
rezonabil participanţilor să 
părăsească locul întrunirii 
(durata termenului se va 
stabili în funcţie de numă-
rul participanţilor, pentru ca 
aceştia să poată părăsi fără 
îmbulzeală locul întrunirii);

- avertizarea repetată a po-
liţiei, după ce s-a acordat par-

ticipanţilor termen rezonabil 
pentru a părăsi locul întruni-
rii (avertizarea repetată poate 
fi sonorizată şi pînă la expira-
rea termenului acordat, dacă 
se constată că participanţii nu 
intenţionează să părăsească 
benevol locul întrunirii);

- chiar şi după avertiza-
rea repetată, poliţia nu va 
întreprinde măsuri active de 
dispersare a întrunirii, decît 
după ce va fi solicitarea re-
prezentantului administraţiei 
publice locale. Organul poli-
ţiei va întocmi proces-verbal 
pe faptul dispersării forţate a 
întrunirii, indicînd motivul 
şi temeiul.

Conform art.23 al Legii 
nr.26, participanţii răspund, 
după caz, civil, contravenţi-
onal, sau penal pentru acţi-
unile lor, în conformitate cu 
legea.

Organizatorul poate fi 
tras la răspundere adminis-
trativă pentru desfăşurarea 
întrunirii fără depunerea de-
claraţiei prealabile în modul 
stabilit de prezenta lege sau 
pentru desfăşurarea întrunirii 
contrar prevederilor decla-
raţiei. De asemenea, poartă 
răspundere pentru acţiunile 
participanţilor doar dacă în 
instanţa de judecată se dove-
deşte că participanţii au acţio-
nat la chemarea sau instigarea 
organizatorului.

Ministerul Afacerilor 
Interne reiterează că este 
transparent în acţiunile sale 
şi are ca prioritate apărarea 
drepturilor fundamentale ale 
omului, prevăzute de legis-
laţia naţională şi actele inter-
naţionale la care Republica 
Moldova este parte.

Cor. DREPTUL

Evenimentul a întrunit repre-
zentanţi ai instituţiilor naţi-

onale şi internaţionale din statele 
membre ale Uniunii Europene şi 
ţările Parteneriatului Estic, orga-
nizaţii internaţionale, misiuni di-
plomatice ale statelor membre ale 
UE în Republica Moldova, experţi 
internaţionali şi reprezentanţi ai 
societăţii civile.

În cadrul mesei rotunde, partici-
panţii au discutat despre necesităţi-
le şi perspectivele de implementare 
a reformelor în ţările Parteneriatu-
lui Estic, axîndu-se pe identificarea 
noilor priorităţi de cooperare cu 
UE în domeniile justiţie şi afaceri 
interne. De asemenea, au fost for-
mulate o serie de recomandări în 
vederea intensificării colaborării 
între statele partenere şi ţările co-
munitare. 

Republica Moldova, considera-

Moldova, la un pas de regimul liberalizat de vize cu UE?

tă ţara cea mai avansată din regiune 
în implementarea programelor şi 
politicilor de gestionare a migraţi-
ei, a împărtăşit cu statele din Parte-
neriatul Estic experienţa acumulată 
în acest sens. 

Viceministrul Afacerilor Ex-
terne şi Integrării Europene, Nata-
lia Gherman, a prezentat ultimele 
evoluţii înregistrate de Republica 
Moldova în direcţia liberalizării 
regimului de vize, adoptarea cu 
succes a cadrului legislativ necesar, 
în special în domeniul securităţii 
documentelor şi gestionării fronti-
erelor şi migraţiei, inclusiv readmi-
sia. Natalia Gherman a accentuat 
necesitatea continuării reformelor 
prevăzute în Planul naţional de ac-
ţiuni privind liberalizarea vizelor. 
Mai mult ca atît, potrivit vicemi-
nistrului de Externe, ţara noastră a 
început deja implementarea obiec-

tivelor din faza a 
II-a a Planului ce 
vizează Blocurile 
I (securitatea do-
cumentelor) şi II 
(migraţia, mana-
gementul frontie-
rei şi readmisia).

 La rîndul său, 
Directorul gene-
ral al Serviciului 
pentru Afaceri 
Interne al Co-
misiei Europene,                     
Stefano Manser-
visi, a apreciat progresele realizate, 
menţionînd că Republica Moldova 
are toate şansele să obţină un re-

gim liberalizat de 
vize, mai devreme 
sau mai tîrziu. Ofi-
cialul european a 
atenţionat, însă, că 
acest lucru se va înt-
împla doar dacă ţara 
noastră va îndeplini 
toate cerinţele nece-
sare şi va merge în 
continuare pe calea 
reformării. 

În cadrul vi-
zitei în Republica 
Moldova, Stefano 
Manservisi a avut 

o serie de întrevederi bilaterale 
cu reprezentanţi ai Ministerului 
de Interne, Serviciului Grăniceri, 
CCCEC şi Centrului Comun de 

Republica Moldova ar putea trece, în următoarele luni, ofi-
cial la cea de-a doua fază de negocieri a Planului de Acţiuni 
RM-UE în domeniul liberalizării regimului de vize. Asta dacă, 
Uniunea Europeană va constata că ţara noastră a îndeplinit 
toate condiţiile necesare în acest sens. Declaraţiile au fost făcu-
te de viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 
Natalia Gherman, şi Directorul general al Serviciului pentru 
Afaceri Interne al Comisiei Europene,  Stefano Manservisi, 
care au participat, recent, la deschiderea lucrărilor mesei ro-
tunde internaţionale cu genericul „Contribuţia partenerilor 
estici la programul de la Stockholm”.

Vize. Oficialul a participat şi la re-
uniunea Înalţilor Oficiali RM-UE 
ai dialogului privind liberalizarea 
regimului de vize. La reuniune au 
fost puse în discuţie ultimele evo-
luţii în implementarea Planului de 
Acţiuni RM-UE privind liberaliza-
rea regimului de vize în rezultatul 
celui de-al II Raport de Progres al 
Comisiei Europene, priorităţile în 
implementarea fazei II şi anume 
Măsurile Adiţionale ale Programu-
lui Naţional de Implementare a Pla-
nului de Acţiuni, adoptate recent de 
către Guvern. În cadrul aceluiaşi 
eveniment s-a convenit asupra ur-

mătorilor paşi în direcţia dialogului 
RM-UE privind liberalizarea regi-
mului de vize.

Lilia DUMINICA



Dreptul4 VINerI, 2 martIe 2012 Accente

Sesiunea parlamenta-
ră din toamna-iarna 

anului trecut a fost marcată 
de dezbateri încinse privind 
alegerea preşedintelui Re-
publicii Moldova, fapt ce, în 
opinia experţilor, a perturbat 
procesul legislativ. Cu toate 
acestea, comparativ cu sesiu-
nea precedentă, aleşii poporu-
lui au manifestat, totuşi, mai 
multă disciplină şi implicare. 

Potrivit raportului, în 
perioada vizată, deputaţii au 
dus la bun sfîrşit trei pătrimi 
din volumul de lucru prevă-
zut, faţă de 45% din sesiunea 
precedentă. Expertul politic 
Veaceslav Berbeca precizea-
ză, însă, că deşi activismul a 
crescut, unii aleşi ai poporu-
lui par să fie total deconec-
taţi de la procesul legislativ: 

„16 deputaţi nu au participat 
niciodată la dezbateri parla-
mentare, 12 - nu au adresat 
niciodată o întrebare sau pro-
punere, ceea ce denotă lipsă 
de interes”.

O altă problemă ţine 
de cunoaşterea iniţiativelor 
legislative. Astfel, modifică-
rile şi completările la ordinea 

Aprecierile experţilor privind eficienţa Parlamentului 
în sesiunea septembrie-decembrie 2011

Parlamentarii moldoveni au devenit mai dis-
ciplinaţi şi mai implicaţi în procesul decizional la 
şedinţele în plen. Constatarea nu se referă, însă, la 
toţi cei 101 deputaţi, unii dintre care nu au înaintat 
nici un proiect de lege şi nu au participat nicioda-
tă, în decursul a patru luni, la dezbateri. Remarca 
aparţine  experţilor de la IDIS ,,Viitorul”, care au 
prezentat, recent, raportul de evaluare a eficienţei 
activităţii Legislativului  în sesiunea septembrie-
decembrie 2011.

de zi au constituit o treime 
din numărul punctelor in-
cluse iniţial. „Marea majori-
tate a deputaţilor, cu excep-
ţia celor din comisia care a 
venit cu propunerea de in-
cludere, nu cunoştea în pre-
alabil care este conţinutul şi 
logica proiectului de lege”, 
afirmă Veaceslav Berbeca. 
Pe de altă parte, un deputat 
din cinci nu a venit nicioda-
tă cu o iniţiativă legislativă, 
ceea ce pune sub semnul 
îndoielii competenţa per-
soanei respective.

Conform constatărilor 
experţilor, comisiile perma-
nente, chiar dacă s-au întru-
nit uneori mai des decît a fost 
planificat, nu au fost la fel de 
generoase în a oferi publi-
cului informaţii despre cele 
discutate. Astfel, pe site-ul 
Parlamentului nu sînt plasate 
stenogramele de la şedinţe. 

Autorii raportului califi-
că drept lipsit de orice trans-
parenţă modul de formare 
şi gestionare a bugetului 
Parlamentului, care este 
în creştere. Bugetul Parla-
mentului pentru anul 2012 a 

fost majorat cu 20 de milioa-
ne de lei în comparaţie cu cel 
din 2011. Potrivit experţilor 
IDIS ,,Viitorul”, alarmant 
este faptul că acest lucru 
se întîmplă în condiţii de 
austeritate, iar societatea nu 
ştie ce se face cu aceşti bani. 

„Bugetul Legislativului pen-
tru 2012 a fost majorat cu 

peste o cincime faţă de anul 
precedent, de la 71 de mili-
oane de lei la 91. Însă modul 
de formare şi gestionare a 
acestuia este lipsit de orice 
transparenţă”, se menţionea-
ză în raport.

„Ne-ar interesa să ştim în 
ce măsură cheltuielile pentru 
deplasările în teritoriu sînt 
justificate. Or, nu avem o 
evidenţă a acestor activităţi, 
care sînt prevăzute de Regu-
lamentul Parlamentului”, a 

declarat politologul Eduard 
Ţugui. Experţii atenţionea-
ză că lipsa unor date despre 
cheltuielile efectuate erodea-
ză imaginea instituţiei legisla-
tive. Pentru anul trecut, buge-
tul Parlamentului a constituit 
71 000 000 lei.

Încă o problemă ţine de 
faptul că nu există o inven-

tariere a petiţiilor venite de 
la cetăţeni care au devenit 
proiecte de lege, fapt ce ar 
arăta în ce măsură procesul 
legislativ este conectat la 
necesităţile şi aşteptările oa-
menilor: „Pînă la urmă, rolul 
deputaţilor este de a comuni-
ca permanent cu cei cărora le 
datorează mandatul şi nu se 
rezumă la declaraţii politice 
în plen”, este de părere poli-
tologul Eduard Ţugui. Pentru 
a creşte eficienţa instituţiei 

parlamentare, IDIS „Viito-
rul” recomandă adoptarea 
unui sistem electoral mixt, 
în care jumătate din deputaţi 
să fie aleşi pe circumscripţii 
uninominale.

În altă ordine de idei, 
nu doar Parlamentul are re-
stanţe la capitolul eficienţă. 
Astfel, activitatea deputaţilor 

nu este 
luată de 
fiecare 
d a t ă 
în se-
rios de 
alte ra-
muri ale 
puterii. 
Experţii 
I D I S 
s u s ţ i n 
că une-
le hotă-
rîri ale 
P a r l a -
mentu-
lui sînt 
t r a t a -
te ca 

fiind „de unică folosinţă” de 
către cei care ar trebui să le 
execute. Or, aceasta denotă 
serioase dezechilibre de or-
din instituţional, provocate în 
mare parte de lupta politică. 
Autorii raportului vin şi cu 
soluţii pentru a evita astfel 
de cazuri pe viitor: Pentru 
a ocoli inclusiv situaţiile 
în care nici miniştrii nu iau 
în serios faptul că sînt scoşi 
la rampă pentru a da expli-
caţii, e nevoie de a adopta 

o lege privind răspunderea 
ministerială. Experţii nu dau 
vina, însă, doar pe membrii 
Cabinetului de Miniştri: 

„Şi deputaţii au manifestat o 
înţelegere denaturată a noţi-
unii de „control parlamentar”, 
interpelările lor vizînd doar 
instituţii controlate de alte 
formaţiuni decît cele din care 
ei înşişi fac parte”.

Menţionăm că raportul 
privind eficienţa activităţii 
Parlamentului reprezintă 
un exerciţiu metodologic 
de evaluare a eficienţei in-
stituţiei legislative, în baza 
unor indicatori calitativi şi 
cantitativi, colectaţi şi inter-
pretaţi de un grup de experţi 
ai IDIS „Viitorul”: Eduard 
Ţugui, Veaceslav Berbeca, 
Ion Tăbîrţă. Cercetarea este 
coordonată de vicedirecto-
rul IDIS,      Leonid Litra, şi 
apare cu sprijinul financiar al 
The Balkan Trust for Demo-
cracy.

IDIS „Viitorul” a monito-
rizat, în baza aceleiaşi meto-
dologii, şi sesiunea februarie-
iulie 2011. La 8 aprilie 2011, 
institutul a semnat un acord 
de colaborare cu Secretari-
atul Parlamentului, care ga-
rantează accesul experţilor la 
şedinţe. În continuare, exper-
ţii politici ai IDIS se vor con-
centra şi pe analiza calitativă 
a proiectelor de lege adop-
tate, pe lîngă monitorizarea 
cantitativă a activismului Le-
gislativului.

Lilia DUMINICA

Traficul de fiinţe umane rămî-
ne a fi o problemă destul de 

gravă a societăţii noastre, ca rezul-
tat al numărului mare de emigranţi 
moldoveni. Lipsa locurilor de mun-
că, încălcarea constatntă a drep-
turilor omului, acestea sînt doar 
cîteva dintre motivele pentru care 
cetăţenii moldoveni iau decizia de 
a pleca peste hotarele ţării, iar nein-
formarea face ca această problemă 
să devină mult mai gravă, generînd 
fenomenul traficului de fiinţe uma-
ne. Astfel, prevenirea şi combaterea 
acestui flagel antiuman a fost şi ră-
mîne a fi una din direcţiile prioritare 
atît pentru autorităţile publice, cît 
şi pentru societatea civilă, la nivel 
naţional, regional şi internaţional. 
Prin urmare, Procuratura nu este o 
excepţie în acest sens. 

Evaluînd activitatea de urmă-
rire penală a cazurilor de trafic de 
persoane s-a constatat, că în anul 
2011 au fost înregistrate în total pe 
ţară  - 372 infracţiuni ce se referă 
la categoria respectivă, dintre care:  
 - 111 cazuri trafic de fiinţe umane; 

 - 24 cazuri trafic de copii; 
- 14 cazuri de scoatere ilegală a 

copiilor din ţară;
 - 105 cazuri de proxenetism; 
 - 118 cazuri de organizare a mi-

graţiunii ilegale.
În decursul anului 2011 a fost fi-

nalizată urmărirea penală pe 208 ca-
uze penale, dintre care -  174 cauze 

penale au fost expediate în instan-
ţele de judecată pentru examinare 
în fond, iar pe 34 cauze - urmărirea 
penală a fost încetată.

În perioada de referinţă instanţe-
le de judecată au finalizat examina-
rea a 141 cauze penale din categoria 
traficului de persoane, în privinţa a 
166 inculpaţi, inclusiv: 

- 17 cauze penale privind traficul 
de fiinţe umane în privinţa a 20 in-
culpaţi;

- 2 cauze privind traficul de copii 
în privinţa a 2 persoane;

- 8 cauze privind scoaterea ilega-
lă a copiilor din ţară în privinţa a 8 
persoane;

- 66 cauze penale de proxenetism 
în privinţa a 76 inculpaţi;

- 47 cauze de organizare a migra-
ţiei ilegale în privinţa a 59 persoa-
ne;

- 1 cauză de organizare a cerşeto-
riei în privinţa unei persoane.

Pedeapsa închisorii a fost apli-
cată faţă de 15 persoane, dintre care 
7 persoane au fost condamnate 
pentru comiterea traficului de fiinţe 
umane, 1 persoană pentru comite-
rea traficului de copii, 2 persoane 
pentru scoaterea ilegală a copiilor 
din ţară, alte 2 persoane pentru pro-
xenetism şi 3 persoane pentru orga-
nizarea migraţiei ilegale. 

Totodată, faţă de 40 persoane a 
fost aplicată pedeapsa închisorii cu 
suspendarea condiţionată a execu-

tării pedepsei. Amenda a fost aplica-
tă ca pedeapsă pentru 94 persoane 
condamnate.

Nefiind de acord cu soluţiile 
adoptate de judecători, 16 sentinţe, 
în privinţa a 18 persoane au fost 
contestate de procurori la Curtea de 
Apel.

Activînd în conformitate cu 
obiectivele stabilite de combatere a 
cazurilor de implicare a persoanelor 
juridice în comiterea infracţiunilor 
de trafic de persoane (în special or-
ganizarea migraţiei ilegale), în peri-
oada de raport organele de drept au 
început urmărirea penală în 9 cazuri 
în privinţa unor astfel de subiecte 
ale infracţiunii. 

De asemenea, au fost trimise în 
judecată 9 cauze penale în privinţa 
persoanelor juridice, fiind pronun-
ţate 6 sentinţe de condamnare, in-
clusiv în 4 cazuri persoanele juridi-
ce au fost lichidate. 

În activitatea de prevenire şi 
combatere a traficului de fiinţe 
umane, procurorii au colaborat cu 
reprezentanţii sectorului neguver-
namental, precum şi cu organizaţi-
ile internaţionale: Centrul Interna-
ţional „La strada”, Centrul pentru 
Combaterea Traficului de Femei, 
Ambasada SUA în Republica Mol-
dova, Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie, Misiunea OSCE 
în Republica Moldova şi altele.

Cor. DREPTUL

Bilanţul activităţii procurorilor întru prevenirea 
şi combaterea traficului de fiinţe umane

V iolenţa în familie va fi 
subiectul unui spectacol 
ce urmează a fi difuzat în 

5 localităţi din raioanele Leova şi 
Orhei. La finele spectacolului, oa-
menii vor avea posibilitatea să dis-
cute cu asistenţi sociali, psihologi, 
care îi vor îndemna să promoveze 
non-violenţa în localitatea lor. Ac-
tivitatea este organizată în cadrul 
proiectului „Liber, puternic şi pro-
tejat - spre un sistem mai bun de 
protecţie a copilului în Moldova” 
şi urmăreşte scopul sensibilizării 
publicului larg faţă de problema 
violenţei vizavi de copii şi femei.

Astfel, cca 1600 de persoane 
din oraşele Leova, Orhei, satele 
Tomai, Ciocîlteni şi Bieşti sînt 
invitaţi să urmărească piesa „Casa 
M” în perioada 28 februarie - 15 
martie, în casele de cultură sau 
liceele din localitate. Spectacolul 
este realizat de Centrul de Arte 

„Coliseum”, fiind inspirat din isto-
rii reale şi reflectă viaţa unor femei 
şi copii care au suferit în urma vi-
olenţei în familie.

„Piesa vine să transmită un 
mesaj ferm ce îndeamnă publicul 
să acţioneze în favoarea stopării 
violenţei faţă de copii şi femei şi 
să dezgolească adevăruri despre 
societate, oameni, relaţii”, potrivit 

unui comunicat al Centrului Naţi-
onal de Prevenire a Abuzului faţă 
de Copii. 

La sfîrşitul fiecărui spectacol 
vor avea loc discuţii publice re-
feritor la fenomenul violenţei faţă 
de femei şi copii, cu participarea 
psihologilor, specialiştilor în do-
meniul protecţiei sociale, repre-
zentanţilor administraţiilor publice 
locale, ai altor instituţii relevante 
în domeniu. Publicul larg va fi 
încurajat să se implice în campa-
nia împotriva violenţei „Copilărie 
fără violenţă” şi să transmită acest 
mesaj în comunităţile sale.

Proiectul „Liber, puternic şi 
protejat - spre un sistem mai bun 
de protecţie a copilului în Mol-
dova” are scopul de a elabora şi 
pilota în raioanele Leova şi Orhei 
modelul de monitorizare, preve-
nire şi asistenţă multidisciplinară 
a copiilor victime ale abuzului, 
neglijării, exploatării, precum şi 
ai celor în situaţii de risc. El este 
implementat în perioada 2011-
2013 în raioanele Leova si Orhei 
de către CNPAC şi Centrul de In-
formare şi Documentare privind 
Drepturile Copilului (CIDDC) în 
parteneriat cu mai multe ministere 
şi cu suportul UNICEF. 

Spectacol împotriva 
violenţei în familie difuzat în 

5 localităţi din ţară
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N u credeţi în tot ceea ce vi se arată la televizor. Ne referim în acest caz la produsele 
prezentate în cadrul teleshopping-urilor. Informaţi-vă bine înainte de a efectua 

astfel de achiziţii, mai cu seamă a celor care sînt utilizate în scopuri medicale. Ele pot 
deveni destul de periculoase pentru sănătatea dumneavoastră.

Recent, Secţia investigaţii financiar-economice a Procuraturii Generale a declanşat o 
cauză penală pe faptul abuzului în serviciu comis de persoane care gestionează activitatea 
a doi agenţi economici (art.335 alin.(1) Cod penal).

Temei pentru pornirea procesului penal a servit sesizarea Inspectoratului Principal de 
Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor (IPSSPMPC), 
care invoca faptul că pe parcursul anilor 2010-2011 ar fi primit reclamaţii de la mai mulţi 
consumatori, care s-au plîns pe produsele fizioterapeutice necalitative plasate pe piaţă de 
întreprinderile „Pradamirex” SRL şi „Tectonica-Med” SRL.

Potrivit reclamanţilor, întreprinderile respective ar fi făcut publicitate la produse de te-
leshopping, care nu doar că nu le-ar fi adus beneficii sănătăţii, ci, în unele cazuri, le-ar fi 
agravat-o.

Potrivit Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă şi de utiliza-
re a dispozitivelor 
medicale, aprobat 
prin Hotărîrea Gu-
vernului nr.96  din  
29.01.2007 „se per-
mite plasarea pe pia-
ţă şi utilizarea dis-
pozitivelor medicale 
numai cu condiţia 
dacă a fost aplicată 
pe ele marca naţio-
nală de conformitate 

„SM”, fapt ignorat de 
agenţii economici 
menţionaţi.

Aparatele pla-
sate pe piaţă de în-
treprinderile ,,Pra-

damirex” SRL şi „Tectonica-Med” SRL, urmează a fi calificate ca dispozitive medicale,  
reieşind din definiţiile expuse în Regulamentul menţionat. În conformitate cu prevederile 
legale, responsabilii acestor întreprinderi urmau să se conformeze acestor prevederi pen-
tru evitarea fraudelor, apărării drepturilor, protecţiei vieţii, eredităţii, sănătăţii şi bunurilor 
consumatorilor.

Dispozitivele reclamate, urmau să deţină declaraţii de conformitate, care se emit în baza 
certificatelor de conformitate, eliberate în rezultatul încercărilor de laborator acreditat con-
form legislaţiei în vigoare. 

Toate aceste rigori au fost ignorate de către factorii de decizie ai întreprinderilor „Pra-
damirex” SRL şi „Tectonica-Med” SRL, plasînd neautorizat pe piaţă produse care trebuiau 
supuse controlului de stat, condiţii în care se asigură protecţia consumatorului din partea 
statului.

Pentru exercitarea urmăririi penale în continuare, Procuratura Generală a expediat 
această cauză penală Procuraturii Anticorupţie.

Cor. DREPTUL

Procurorii investighează 
cazul produselor de teleshopping

S ecţia investigaţii financiar-economice a 
Procuraturii Generale a pornit o cauză 

penală pe faptul escrocheriei comise de factorii 
de decizie ai Asociaţiei Obşteşti „Centrul Dez-
voltării Sociale”.

La baza procesului penal a stat sesizarea In-
spectoratului Fiscal Principal de Stat.

În rezultatul controlului fiscal efectuat s-a 
stabilit că, sub pretextul de a fi incluşi în lista 
doritorilor de a achiziţiona apartamente la pre-
ţuri avantajoase pentru păturile social vulnera-
bile, asociaţia colecta prin înşelăciune „donaţii” 
a cite 53 lei de la fiecare persoană fizică care 
completa o anchetă socială.

Astfel, începînd cu anul 2010, prin interme-
diul mass-media au fost difuzate informaţii des-
pre iniţierea proiectului construcţiei locuinţelor 
sociale şi comercializarea acestora la preţuri 
reduse. 

Pentru a determina solicitanţii, reprezen-
tanţii asociaţiei prezentau acestora o anchetă 
socială care urma a fi completată, în temeiul 
căreia persoanele se includeau în lista potenţi-
alilor beneficiari de locuinţe. Pentru formularul 
anchetei de la cetăţeni se solicitau mijloace bă-
neşti sub formă de donaţii în beneficiul Asocia-
ţiei Obşteşti în sumă de 53 lei.

Potrivit investigaţiilor efectuate, s-a stabilit 
că AO „Centrul Dezvoltării Sociale” nu dispu-
ne de proiecte imobiliare şi terenuri pentru con-
strucţii şi, respectiv, ilegal a colectat 30 104 lei 
de la 568 persoane.

Respectiva cauză penală a fost expediată 
pentru organizarea exercitării urmăririi penale, 
conform competenţei Procuraturii sectorului 
Buiucani.

Cor. DREPTUL

 În cadrul Direcţiei poliţiei rutiere a Mi-
nisterului Afacerilor Interne, a fost desfăşu-
rată şedinţa tematică „Asigurarea securităţii 
rutiere şi prevenirea tamponărilor de pietoni”, 
avînd drept scop sensibilizarea opiniei publi-
ce privind starea actuală la capitolul accidente 
rutiere cu tamponări de pietoni,

Potrivit raportorilor, în 78,5% pietonii au 
suferit din culpa conducătorilor auto şi 21,5% 
din propria culpă. În context, expertul în re-
forma Ministerului Afacerilor Interne, Mihail 
Beregoi, a adus la cunoştinţă practica Lituani-
ei, unde utilizarea elementelor fluoriscent-re-
flectorizante în rîndul pietonilor este o normă 
respectată cu stricteţe, iar în cazul nerespec-
tării acestei prevederi, la căderea nopţii şi în 
perioada cu o vizibilitate redusă, pietonii sînt 
penalizați.

Această practică a fost confirmată de către 
Painius Zelinskas, consultat din partea Litua-
niei în cadrul Reformei MAI, care a subliniat 
că utilizarea elementelor fluoriscent-reflec-
torizante a dus la o reducere semnificativă al 
numărului accidentelor rutiere cu implicarea 
pietonilor, menţionînd că prezenţa acestora, 
sporeşte pîna la 5 ori distanţa la care poate fi 
identificat un pieton, pe timp de noapte.

Conducerea Direcţiei poliţiei rutiere a 
prezentat invitaţilor un model de element flu-
oriscent-reflectorizant, pe larg utilizat în mai 

multe ţări europene, exprimînd intenţia distri-
buirii gratuite a acestuia în cadrul unei cam-
panii sociale de amploare, pe întreg teritoriul 
ţării. Scopul propus este de a informa pietonii 
despre existenţa şi utilitatea acestor elemente 
în cadrul deplasărilor pe timp de noapte.

Iniţiativa a fost salutată şi de partenerii 
poliţiei rutiere, precum Forul Organizaţiilor 
de Femei din Moldova, Automobil Club din 
Moldova, Uniunea Conducătorilor Auto etc.

Reprezentanții Primăriei mun. Chişinău 
au asigurat participarea preturilor de sector, 
unde situaţia accidentară are un nivel sporit, 
prin acordarea suportului la amenajarea spa-
ţiilor de trecere pentru pietoni. De asemenea, 
vorbitorii au menţionat importanţa educaţiei 
rutiere nu doar în cadrul orelor opţionale, dar 
şi în cercul de familie, accentuînd că societa-
tea are un impact semnificativ asupra formării 
conduitei copiilor şi ulterioara percepţie a ris-
curilor din traficul rutier.

În finalul şedinţei, reprezentanţii Direcţiei 
poliţiei rutiere au reiterat importanţa întruni-
rii reprezentanţilor instituţiilor de resort şi ai 
societăţii civile, accentuînd că o schimbare 
semnificativă pe dimensiunea siguranţei ruti-
ere poate fi obţinută doar prin efort comun şi 
acţiuni concrete.

Direcţia informare 
şi relaţii cu publicul a MAI

Î n scopul prevenirii jafurilor şi atacu-
rilor tîlhăreşti, Ministerul Afacerilor 

Interne înaintează un set de recomandări, 
respectarea cărora, va asigura protecţia bu-
nurilor patrimoniale şi integritatea corporală, 
atît a agenţilor economici, cît şi a cetăţeni-
lor.

În locurile publice:
- evitaţi deplasările pe traseele situate în 

zonele mai puţin circulate;
- nu afişaţi ostentativ obiecte de valoare 

(lănţişoare, brăţări, telefoane mobile etc.);
- ţineţi-vă poşeta sau servieta sub braţul 

din partea opusă traficului, în această manie-
ră hoţii nu vor putea acţiona prin smulgere;

- evitaţi (ca pieton sau conducător auto) 
situaţiile violente de pe stradă;

- cînd observaţi că sînteţi urmărit/urmărită, 
deplasaţi-vă prin zone intens populate, chiar 
dacă acest lucru presupune schimbarea trase-
ului şi adresaţi-vă primului poliţist întîlnit.

În spaţiile comune ale imobilelor:
- la intrarea în imobil (bloc locativ, insti-

tuţie, organizaţie, întreprindere etc.) fiţi foar-
te atenţi pentru a observa dacă în hol sau în 
zonele întunecate se află persoane dubioase;

- folosiţi orice motivaţie pentru a evita să 
urcaţi în lift cu persoane necunoscute, in-
struiţi-vă în acest sens şi membrii familiei;

- cînd liftul nu lucrează, fiţi atenţi la cei 
care urcă odată cu dumneavoastră, păstraţi 
distanţa în timpul deplasării pentru a vă crea 
siguranţă;

- evitaţi transportarea unor sume mari de 
bani fără măsuri corespunzătoare de sigu-
ranţă.

În zona instituţiilor de învăţămînt:
- instruiţi-vă copiii să nu deţină asupra lor 

obiecte de valoare cînd merg la şcoală;
- dacă aceştia sesizează persoane dubioa-

se în vecinătatea instituţiei de învăţămînt, să 
anunţe imediat cadrele didactice sau perso-
nalul de pază;

- în cazul în care copilul dumneavoastră 
a fost agresat sau a fost martor la comiterea 
unei infracţiuni, sesizaţi imediat poliţia.

ATENŢIE !
În cazul în care integritatea corporală 

sau viaţa vă sînt puse în pericol, renunţaţi la 
bunurile vizate de agresor.

Concomitent, reţineţi cît mai multe sem-
nalmente ale acestuia, şi anume:

• ÎNĂLŢIMEA;
• TRĂSĂTURI CARACTERISTICE 

ALE FEŢEI;
• SEMNE PARTICULARE;
• VESTIMENTAŢIA;
• PARTICULARITĂŢI ÎN VORBIRE 

SAU COMPORTAMENT.
În mod de urgenţă anunţaţi telefonic po-

liţia la numărul de telefon: 902 şi depuneţi o 
sesizare, în care să descrieţi cele întîmplate, 
la cea mai apropiată secţie, sector sau post 
de poliţie.

Direcţia informare 
şi relaţii cu publicul a MAI

SIGURANŢA TA CONTEAZĂ! 
Prevenirea jafurilor şi atacurilor tîlhăreşti

Asigurarea securităţii rutiere şi 
prevenirea tamponărilor de pietoni – în 
vizorul serviciilor specializate ale MAI

Escrocherie cu ,,donaţii” 
pentru apartamente la preţuri avantajoase 

Sindicatele din Moldova au organizat o 
conferinţă axată pe problemele angajării tine-
retului în republică, potrivit Serviciului de pre-
să al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din 
Moldova (CNSM).

 După cum a menţionat Stela Strătilă-Sîrbu, 
preşedintele Organizaţiei de Tineret a CNSM, 

„rata şomajului în rîndurile tinerilor depăşeşte 
de două ori media pe republică şi la moment, 
şomer este aproximativ fiecare al doilea repre-
zentant al generaţiei tinere în ţară”.

 În acelaşi timp, a continuat ea, datele Agen-
ţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
denotă că numai 27 la sută din cetăţenii tineri 
ai ţării sînt şomeri.

 „Situaţia însă nu este chiar aşa. Noi ştim că 
mulţi tineri nu se înregistrează la Bursa Forţei 
de Muncă, iar rata şomajului în rîndurile tine-
retului atinge 50 de procente. Mulţi tineri lu-
crează fără contract de muncă, adică ilegal, fără 
protecţie socială sau economică. De aceea, sin-
dicatele vin în ajutor angajatului, pot interveni, 
dacă lucrătorul este privat de unele drepturi”, a 
specificat S. Strătilă-Sîrbu.

 În cadrul conferinţei, preşedintele CNSM 
Oleg Budza a menţionat că problema princi-
pală a tinerilor angajaţi constă în faptul că ei 
lucrează în principal fără contract de muncă şi 
primesc salariul „în plic”.

 Ca rezultat, angajatorii nu plătesc statu-
lui impozite şi nu transferă bani la bugetul de 
stat”, a menţionat O. Budza. Potrivit spuselor 
lui, deoarece în sectorul „economiei tenebre” 
sînt puse în circulaţie circa 3 miliarde de lei, 
statul nu are mijloace pentru implementarea 
diferitelor proiecte întru susţinerea tineretului. 

„Această situaţie trebuie modificată cardinal”, a 
specificat preşedintele CNSM.

 El a anunţat, de asemenea, că în viitorul 
apropiat sindicatele vor semna o convenţie cu 
Confederaţia Patronatelor din Moldova, în care 
vor fi promovate interesele tineretului privind 
angajarea lor în cîmpul muncii.

 „Cu patronatele vom susţine negocieri des-
pre condiţiile de muncă, salarizare şi asigurarea 
cu locuri de muncă. Vom promova proiectul 
Convenţiei colective cu privire la protecţia so-
cială a tinerilor la nivel naţional”, a declarat O. 
Budza.

Sindicatele din Moldova sînt îngrijorate 
de rata înaltă a şomajului în rîndurile 

tineretului
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform art.48 din Co-
dul familiei, casa de copii 
de tip familial este o institu-
ţie particulară creată pe baza 
unei familii, ţinîndu-se cont 
de situaţia materială şi ni-
velul spiritual al acesteia, în 
scopul întreţinerii parţiale şi 
educaţiei copiilor orfani şi 
a celor rămaşi fără ocrotire 
părintească. Potrivit art.149 
al aceleeaşi legi, casa de co-
pii de tip familial se creează 
conform hotărîrii autorităţii 
administraţiei publice locale, 
adoptate în baza avizului au-
torităţii tutelare, a cererii pă-
rinţilor educatori şi a actelor 
anexate la aceasta.  În casa de 
copii de tip familial pot fi cel 
mult 7 copii, inclusiv copiii 
proprii ai părinţilor educatori, 
dar nu mai puţin de 3 copii 
plasaţi. 

Articolul 150 prevede că 
pot fi părinţi educatori per-
soanele cu domiciliul pe te-
ritoriul Republicii Moldova, 
care au atins vîrsta de 25 de 
ani şi ale căror calităţi morale 
şi stare a sănătăţii permit în-
deplinirea obligaţiilor respec-
tive. 

 Nu pot fi părinţi educatori 
persoanele: 

a) decăzute din drepturile 
părinteşti; 

b) declarate incapabile 
sau cu capacitate limitată de 
exerciţiu; 

c) eliberate de obligaţiile 
de tutore (curator) din culpa 
lor; 

d) care au fost adoptatori, 
dar adopţia a fost desfăcută 
din culpa lor; 

e) care suferă de boli cro-
nice grave sau contagioase. 

Educaţie juridică

? Dacă o familie intenţionează să formeze o 
casă de copii de tip familial de care reguli genera-
le ar putea să se conducă? Adică cîți copii ar pu-
tea să întreţină şi cine poate fi în calitate de parte 
ai acestor copii? 

Victoria PripA,
r-n. Drochia  

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:

(martie 2012,  nr. 8(411)

&

L egea securităţii şi 
sănătăţii în muncă 

nr.186 din 10.07.2008 regle-
mentează raporturile juridice 
ce ţin de instituirea de mă-
suri privind asigurarea secu-
rităţii şi sănătăţii lucrătorilor 
la locul de muncă. Această 
lege stabileşte principiile 
generale privind prevenirea 
riscurilor profesionale, pro-
tecţia lucrătorilor la locul de 
muncă, eliminarea factorilor 
de risc şi de accidentare, in-
formarea, consultarea, parti-
ciparea echilibrată, instruirea 
lucrătorilor şi a 
reprezentanţilor 
acestora, precum 
şi liniile directoa-
re generale privind 
aplicarea princi-
piilor menţionate. 
Dispoziţiile legii 
se aplică în toate 
domeniile de acti-
vitate atît publice, 
cît şi private şi 
anume:

a) angajatori-
lor; 

b) lucrătorilor; 
c) reprezentan-

ţilor lucrătorilor; 
d) persoanelor 

care solicită an-
gajarea în cîmpul 
muncii, aflate în 
unitate cu permi-
siunea angajatoru-
lui, în perioada de 
verificare prealabilă a aptitu-
dinilor profesionale; 

e) persoanelor care des-
făşoară muncă neremunerată 
în folosul comunităţii sau 
activităţi în regim de volun-
tariat; 

f) persoanelor care nu au 
contract individual de mun-
că încheiat în formă scrisă şi 
pentru care dovada clauzelor 
contractuale şi a prestaţiilor 
efectuate se poate face prin 
orice alt mijloc de probă; 

g) persoanelor care, pe 
durata ispăşirii pedepsei în 
locuri de detenţie, lucrează 
în atelierele instituţiilor pe-
nitenciare sau la alte locuri 
de muncă; 

Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor pentru 
asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă

h) şomerilor, pe durata 
participării acestora la o for-
mă de pregătire profesională. 

Articolul 19 şi 20 al aces-
tei legi conţine reglementări 
referitoare la drepturile şi 
obligaţiile lucrătorilor. Ast-
fel, conform acestora, fieca-
re lucrător îşi va desfăşura 
activitatea în corespundere 
cu pregătirea profesională şi 
instruirea sa, precum şi cu 
instrucţiunile de securitate 
şi sănătate în muncă primi-
te din partea angajatorului, 
astfel încît să nu expună la 

pericol de accidentare sau 
de îmbolnăvire profesională 
nici propria persoană şi nici 
alte persoane care ar putea 
fi afectate de acţiunile sau 
de omisiunile lui în timpul 
lucrului. 

 Pentru realizarea celor 
expuse  lucrătorii sînt obli-
gaţi: 

a) să utilizeze corect 
maşinile, aparatele, uneltele, 
substanţele periculoase, echi-
pamentele de transport şi alte 
mijloace de producţie; 

b) să utilizeze corect 
echipamentul individual de 
protecţie pus la dispoziţie şi, 
după utilizare, să îl înapoie-
ze sau să îl pună la locul des-

tinat pentru păstrare; 
c) să excludă deconecta-

rea, schimbarea sau mutarea 
arbitrară a dispozitivelor de 
protecţie ale maşinilor, apa-
ratelor, uneltelor, instalaţiilor, 
clădirilor şi altor construcţii, 
precum şi să utilizeze corect 
aceste dispozitive; 

d) să comunice imediat 
angajatorului şi/sau lucrăto-
rilor desemnaţi orice situaţie 
de muncă pe care au motive 
întemeiate să o considere un 
pericol grav pentru securita-
te şi sănătate, precum şi orice 

defecţiuni ale sistemelor de 
protecţie; 

e) să aducă la cunoştinţă 
conducătorului locului de 
muncă şi/sau angajatorului 
orice caz de îmbolnăvire a 
lor la locul de muncă sau 
orice accident de muncă su-
ferit de ei; 

f) să coopereze cu an-
gajatorul şi/sau cu lucrătorii 
desemnaţi, atîta timp cît este 
necesar, pentru a face posibi-
lă realizarea oricăror măsuri 
sau cerinţe dispuse de inspec-
torii de muncă sau pentru a da 
posibilitate angajatorului să 
se asigure că mediul de lucru 
este în siguranţă şi nu prezin-
tă riscuri profesionale în acti-

vitatea lucrătorului; 
g) să însuşească şi să res-

pecte instrucţiunile de securi-
tate şi sănătate în muncă. 

Fiecare lucrător este în 
drept: 

a) să aibă un post de lucru 
corespunzător actelor norma-
tive de securitate şi sănătate 
în muncă; 

b) să obţină de la angaja-
tor informaţii veridice despre 
condiţiile de lucru, despre 
existenţa riscului profesional, 
precum şi despre măsurile de 
protecţie împotriva influenţei 

factorilor de risc pro-
fesional; 

c) să refuze efec-
tuarea de lucrări în ca-
zul apariţiei unui pe-
ricol pentru viaţa ori 
sănătatea sa, pînă la 
înlăturarea acestuia; 

d) să fie asigurat, 
din contul angajatoru-
lui, cu echipament in-
dividual de protecţie; 

e) să fie instruit şi 
să beneficieze de reci-
clare profesională în 
domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă 
din contul angajato-
rului; 

f) să se adreseze 
angajatorului, sindi-
catelor, autorităţilor 
administraţiei publice 
centrale şi locale, in-
stanţelor judecătoreşti 

pentru soluţionarea proble-
melor ce ţin de securitatea şi 
sănătatea în muncă; 

g) să participe personal 
sau prin intermediul repre-
zentanţilor săi la examinarea 
problemelor legate de asigu-
rarea unor condiţii de lucru 
nepericuloase la postul său 
de lucru, la cercetarea acci-
dentului de muncă sau a bolii 
profesionale contractate de 
el; 

h) să fie supus unui exa-
men medical extraordinar, 
potrivit recomandărilor me-
dicale, cu menţinerea postului 
de lucru şi a salariului mediu 
pe durata efectuării acestui 
examen.

Citaţii în judecată
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea obligatorie a reprezentanţilor: SRL „Prezent Desig”, ÎI 
„Bunescu Serghei” şi cet. Burlea Angela, pentru data de 29 
februarie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrîţi unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de  SRL ,,Tuna Plastic” pri-
vind anularea actului juridic.

Judecător I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului ÎI „Cucoş Maria Comerţ”, 
mun. Bălţi, pentru data de 5 martie 2012, ora 13.00, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 221) în calitate de 
pîrît unde va avea loc examinarea cauzei civile a SA ,,Interme-
diar” privind declararea nulităţii contractului.

Judecător A. Us 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Moraru Maria, pentru data de 7 martie 2012, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea lui Moraru Anton privind pierderea 
dreptului la spaţiul locativ şi radierea vizei de reşedinţă.

Judecător Ştefan Niţă

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Moraru Tatiana, pentru data de 7 martie 2012, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea lui Moraru Anton privind pierderea 
dreptului la spaţiul locativ şi radierea vizei de reşedinţă.

Judecător Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Malac Valentin, pentru data de 19 martie 2012, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Sotnicov Serghei vs Execu-
torul judecătoresc Oleg Ungureanu.

Judecător Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SA „Hotelul Chişinău”, pentru data de 21 mar-
tie 2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 46) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
„Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

Judecător V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bostan Nicolae, pentru data de 23 martie 2012, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 42) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
Bostan Elena privind desfacerea căsătoriei, determinarea do-
miciliului copilului minor şi încasarea pensiei alimentare .

Judecător M. Pitic

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului ÎI „Calova Falear”, pentru data de 26 martie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
45) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL „Hendrix 
Bail” privind încasarea datoriei.

Judecător Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Guţu Eugenia, pentru data de 27 martie 2012, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea lui Guţu Iurie privind desfacerea 
căsătoriei şi stabilirea locului de trai al copilului minor.

Judecător Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Glavaţchii Nicolaie, Glavaţcaia Alla, pentru data de 28 
martie 2012, ora 15.45, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 48) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată 
de ÎMGFL-8 privind încasarea datoriei.

Judecător Ecaterina Palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Craveţchii Lilia, pentru data de 28 martie 2012, ora 16.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 48) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de ÎMGFL-8 privind în-
casarea datoriei.

Judecător Ecaterina Palanciuc
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Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Grajdian Vasile, pentru data de 28 martie 2012, ora 16.15, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 48) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de ÎMGFL-8 privind în-
casarea datoriei.

Judecător Ecaterina Palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zalevschi Tamara Fiodor, domiciliată: Chişinău, str. Ismail nr. 
98/2, apt. 86, pentru data de 30 martie 2012, ora 15.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Zalevschi Nicolai privind 
rezoluţionarea contractului de donaţie.

Judecător A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Elena Cepraga&Co”, cu ultimul sediu 
cunoscut: or. Floreşti, str. 31 August 1989, nr. 57, pentru data 
de 3 aprilie 2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 67) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile intentată de „Hendrix Bail” SRL privind încasa-
rea datoriei.

Judecător V. Braşoveanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
ÎI „Nanu Betak Rodica”, pentru data de 21 martie 2012, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) 
în calitate de pîrît unde va avea loc examinarea cauzei civi-
le nr. 2-1641/2012 intentată de reclamanţii: Bejenari Rodica,         
Rotari Svetlana, Cazarean Irina, Balica Angela, Făurean Tatia-
na, Echim Natalia privind încasarea salariului. 

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

Judecător Elena Cojocari 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ujevco Veaceslav 
Stepan, născut la 08.09.1972, cu ultimul domiciliu cunoscut: 
mun. Chişinău, str. Călăraşi nr. 60, pentru data de 27 martie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 605) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Ujevco 
Svetlana privind decăderea din drepturile părinteşti. 

Judecător Natalia Simciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Mocanu         
Vitalie şi Mocanu Maria, pentru data de 2 aprilie 2012, ora 
11.40, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă nr. 2-1075/2012 la cererea lui 
Mocanu Alexei privind retragerea vizei.

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ursu Anatol, cu 
ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. Studenţilor nr. 
7/3, apt. 27, pentru data de 21 martie 2012, ora 8.30, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de ÎMGFL 20 privind încasarea datoriei.

Judecător Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Corjov Victor şi reprezentantului SRL „Pietrişul”, pentru data 
de 2 aprilie 2012, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 
3, bir. 20) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea cet-lor: 
Manziuc Marina şi Ermiş Svetlana privind anularea contractu-
lui individual de muncă.

Judecător V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cerlincă Sergiu, pentru data de 10 aprilie 2012, ora 8.45, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Cerlincă Victoria privind desfacerea 
căsătoriei şi încasarea pensiei alimentare.

Judecător Veronica Negru 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Fadeev Iurie     
Boreslav, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. 
Florilor nr. 12/3, apt. 38, pentru data de 12 aprilie 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea reclamantului Curtev Igor 
privind restituirea împrumutului.

Judecător Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Contact Cel Plus”, pentru data de 11 mai 2012, ora 13.15, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea lui Şapoval Gleb privind apărarea 
drepturilor consumatorului şi încasarea prejudiciului moral.

Judecător Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Cara Stepan, 
Cara Tatiana, Cara Maxim, pentru data de 17 mai 2012, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate 
de pîrîţi în cauza civilă intentată de ÎM „Direcţia Gospodăriei 
Locativ Comunală Stăuceni”, intervenient accesoriu SA „Ter-
mocom” privind încasarea datoriei.

Judecător Iurie Potînga 

Citaţii în judecată www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-

lor: Grajdean Nelea şi Grajdean Valeriu, cu domiciliul: mun. 
Chişinău, str. Studenţilor nr. 19/1, apt. 8, pentru data de 22 mai 
2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) 
în calitate de pîrîţi în cauza civilă nr. 2-6902/2011, la acţiunea 
cet. Emelianov Alexandr privind încasarea sumei.

Judecător Gh. V. Bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Malac Valentin, pentru data de 12 iunie 2012, ora 14.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Sotnicov Sergiu privind evacu-
area.

Judecător V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.299 CPC al RM, comunică despre pornirea procesului pri-
vind declararea lui Vulpe Alexei Ion, născut pe 01.01.1950, în 
satul Orehovici, regiunea Pscovsc, Federaţia Rusă, cu ultimul 
domiciliu: satul Orehovici, regiunea Pscovsc, Federaţia Rusă, 
ca dispărut fără urmă la cererea petiţionarei Vulpe Ana, domi-
ciliată în mun. Chişinău, str. Hipodromului nr. 5. În legătură 
cu pornirea procesului dat, solicităm persoanelor care deţin in-
formaţii privind locul aflării persoanei dispărute (Vulpe Alexei 
Ion) să comunice instanţei, Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău 
de pe str. Kiev nr. 3, bir. 14, pînă pe data de 12 aprilie 2012.

Judecător Nina Arabadji
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ursu Ina, pentru 
data de 12 martie 2012, ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
cererea cet-lor: Ursu Tatiana, Ursu Oleg privind constatarea 
pierderii dreptului la spaţiul locativ.

Judecător S.Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Rangu Alexei, în calitate de pîrît, pentru data de 16 martie 
2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir.12) unde va avea loc examunarea cauzei civile la acţiunea 
cet. Rangu Alexandra privind decăderea din drepturile părin-
teşti. 

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Căpăţînă Petru, 
pentru data de 30 martie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît în cauza ci-
vilă la cererea cet. Pîrgari Anastasia către Consiliul municipal 
Sîngera şi alţii privind restituirea averii sau recuperarea valorii 
acesteia.

Judecător S.Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Pasat Lilia, a.n. 30.04.1976, domiciliată: mun. Chişinău, 
bdul Dacia nr. 47, apt. 204, pentru data de 30 martie 2012, 
ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 
15) unde va avea loc examunarea cauzei civile la acţiunea cet. 
Peticaru Luminiţa privind încasarea datoriei.

Judecător Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bulgacov Ion, în 
calitate de pîrît, pentru data de 5 aprilie 2012, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 17) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea BC „Euro Credit Bank” 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Maria Ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„ALEXPLAST GRUP”, în calitate de pîrît, pentru data de 10 
aprilie 2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 17) unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea cet. Barba Daria privind apărarea drepturilor consu-
matorului.

Judecător  Maria Ţurcan
 www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Tertea Nicolae, 
pentru data de 16 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în calitate de pîrît în cau-
za civilă intentată de Tertea Maria privind partajarea averii.

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-lor: Poiată Vitalie 
Gheorghe, Cozma Anatolie Trofim, Isacenco Miroslav Victor, 
pentru data de 21 martie 2012, ora 15.00, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în calitate de pîrîţi 
în cauza civilă intentată de OM „Invest Credit” SRL privind 
încasarea 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. Nahaba Alexan-
dr Aurel, a.n. 07.10. 1979, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. 
Chişinău, Şos. Munceşti nr. 162, apt. 121, pentru data de 20 mar-
tie 2012, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 313) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. 
Pleşco Feodor către Gorceac Natalia privind recuperarea preju-
diciului cauzat în urma accidentului.

Judecător Ludmila Ouş
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Barba Diana, a.n. 
01.07.1988, pentru data de 22 martie 2012, ora 14.15, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 308) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Direcţia pentru Protecţia Drep-
turilor Copilului privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător S. Daguţa
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Voiţehovscaia 
(Cernăuţan) Natalia, a.n. 12.05.1969 şi Bolocan (Slănină)  Eca-
terina, a.n. 11.08.1988, pentru data de 3 mai 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 308) în cali-
tate de pîrîţi în cauza civilă intentată de Cernăuţan Vasile privind 
încasarea datoriei.

Judecător S. Daguţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Pruteanu (Gheorghişenco) Tatiana, cu 
ultimul domiciliu: or. Orhei, str. 1 Mai nr. 1, apt. 3, pentru data 
de 12 martie 2012, ora 13.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
Vasile Mahu nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea cet. Dercaci Tatiana şi intervenienţilor: Gherţescu Sta-
nislava, ÎM „SCI Orhei” privind evacuarea din apartament şi 
înlăturarea împedimentelor în folosirea spaţiului locativ.

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

Judecător Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Сălăraşi solicită prezentarea cet. Boţ Ion, cu ul-
timul domiciliu cunoscut: or. Călăraşi, stradela a II-a Bojole nr. 
9, pentru data de 16 martie 2012, ora 13.00, la şedinţa de jude-
cată (Călăraşi, str. Alexandru cel Bun nr. 153, bir. 3) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Compania Internaţională de 
Asigurări „ASITO” SA privind încasarea sumei.

 Judecător Marcel Juganari
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Griciniuc    Ale-
xandru din satul Sadîc, Cntemir, pentru data de 19 martie 2012, 
ora 15.00, la şedinţa de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 
5, bir. 3) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
cet. Griciniuc Alina privind desfacerea căsătoriei. 

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

Judecător N. Chirtoagă 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Pascari Irina, cu ultimul domiciliu: satul 
Mitoc, Orhei, pentru data de 22 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Pascari Alexei privind desfacerea că-
sătoriei.

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

Judecător Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Floreşti solicită prezentarea cet. Catan Andrei 
Grigore, cu viza de reşedinţă în satul Rubleniţa, Soroca, şi ul-
timul domiciliu: satul Roşieticii Vechi, Floreşti, pentru data de 
26 martie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Floreşti, str. 
M. Eminescu nr. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Cenuşa Rodica privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

 Judecător A. Tuhari
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SC „Velios-V.B.” SRL, cu sediul: mun. Chişinău, 
bdul Moscova nr. 7/2, apt. (of.) 35, în calitate de pîrît, pentru 
data de 21 martie 2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară nr. 43, bir. 55) unde va avea loc examinarea cauzei eco-
nomice la cererea depusă de SRL „Microsif Auto” privind înca-
sarea sumei.

Judecător   Maria Avornic

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

Procuratură şi al Regulamentului privind modul de pro-
movare în serviciu a procurorilor, Consiliul Superior al 
Procurorilor  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei va-
cante de procuror, şef-adjunct al Secţiei exercitare şi con-
ducere a urmăririi penale în Procuratura mun.Chişinău.

Candidaţii care întrunesc condiţiile art.36 alin.(3) din 
Legea cu privire la Procuratură, pot depune dosarele de 
participare la concurs  la secretariatul Consiliului Supe-
rior al Procurorilor (mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bă-
nulescu-Bodoni, nr.26)  pînă la 23 martie 2012.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64
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Vladimir CRAVEŢ, 
judecător, Drochia – 50 de ani

Mult stimate domnule Vladimir Craveţ,
Aniversarea frumoasei dumneavoastre vîrste este un 

minunat prilej pentru a vă adresa cele mai calde felici-
tări însoţite de cuvinte alese şi sentimente de apreciere.

Avînd în suflet devotament şi dragoste faţă de oa-
meni, aţi decis să vă dedicaţi nobilei munci de jurist. Şi 
aceasta nu a fost o întîmplare, a fost un destin pe care îl 
urmaţi cu tenacitate, pentru care este cazul să vă cople-
şească sentimentul de mîndrie în cel mai pozitiv sens.

Şi pe bună dreptate este justificat gestul nostru de 
a vă dori în această frumoasă zi sănătate cît mai multă, 
perseverenţă, noi realizări în activitatea de promovare a 
idealurilor dreptăţii.

La mulţi ani!

(NOTĂ: În numărul precedent al publicaţiei Dreptul, 
în mesajul de felicitare adresat judecătorului Vladimir 
CRAVEŢ a fost comisă o eroare privind vîrsta omagiatu-
lui. Prin urmare, Vladimir CRAVEŢ, judecător, Drochia, 
şi-a sărbătorit, recent, jubileul de 50 de ani. 

Redacţia Dreptul cere scuze judecătorului Vladimir 
CRAVEŢ, şi tuturor celor care îl cunosc, urîndu-i omagi-
atului, încă odată, tradiţionalul  dar şi semnificativul – La 
mulţi ani!)

* * *
Teodor CÂRNAŢ, 

doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, 
Facultatea de drept, USM

Mult stimate domnule Teodor Cârnaţ, 
Popasul aniversar la care aţi ajuns evidenţiază tot 

mai mult deosebitele calităţi care conferă personalită-
ţii dumneavoastră alura unui om demn de admirat, care 
prin asiduitate, cinste, perseverenţă, profesionalism, a 
atins culmi înalte.

Şi pentru că una din aceste zile a fost cu totul şi cu 
totul specială pentru dumneavoastră, vă adresăm şi noi 
sublime cuvinte de felicitare.

Vă urăm multă sănătate, fericire, viaţă lungă şi îm-
belşugată, bunăstare şi prosperare în familia dumnea-
voastră. Să vă bucuraţi şi în continuare de respectul co-
legilor, de aprecierea criticilor obiectivi, de afecţiunea şi 
dragostea celor dragi.

Vă dorim şi pe viitor noi forţe creative, energie şi 
succese mari.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:                   
Tudor Gujuman, lector universitar, Facultatea de drept, 
USM; Valentin Mărgineanu, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de drept, USM; Serghei Şcolinic, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea de drept, 
USM: Marina Anton, judecător, CA, Chişinău; Aure-
lia Cazacliu, judecător, Criuleni; Ana Panov, judecător, 
CA, Chişinău; Maria Muruianu, judecător, Buiucani; 
Victor Micu, judecător, Rîşcani mun. Chişinău;  Valen-
tin Verejan, ex-judecător, Judecătoria Militară; Victor 
Orîndaş, vicepreşedintele JEC; Xenofon Ulianovschi, 
vicepreşedintele CA, Chişinău; Constantin Stănilă, ju-
decător, Glodeni; Ghenadie Bîrnaz, judecător, Rîşcani 
mun. Chişinău; Igor Botezatu, judecător, Vulcăneşti; 
Andrei Pîntea, prim-adjunct al Procurorului General; 
Aurel Burlacu, procuror Hînceşti. 

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

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar de 
împliniri şi realizări care să vă întregească deplin feri-
cirea.

La mulţi ani!
membrii Consiliului de administraţie   

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul şi 

revista Naţională  de Drept

T e lupţi zi de zi cu iar-
na asta: să răzbeşti 

ca să ajungi la staţie, să nu 
degeri de tot în aşteptarea 
transportului public, să nu 
aluneci pe gheaţă. Nu-i de 
mirare că te simţi sfîrşit. 
Şi iarna, chiar dacă calen-
daristic a plecat, realmente  
încă mai ţine. Prin urmare, 
ai nevoie de cîteva ponturi 
ca să îţi reîncarci bateriile. 

1. Consumă alimen-
te care îţi dau energie. În 
această perioadă, ai nevoie 
de mai multe proteine decît 
în restul anului. Aşa că să 
nu-ţi lipsească de la masă 
carnea, lactatele mai grase 
şi cerealele integrale - pas-
te şi orez. Respectă regula 
celor cinci porţii zilnice de 
fructe şi legume – vitami-
nele pe care ţi le furnizează 
aceste alimente combat cel 
mai bine oboseala.

2. Lasă ţigările sau mă-
car redu numărul lor. Ai im-
presia că fumînd te relaxezi, 
însă lucrurile stau pe dos: 
substanţele toxice din nico-
tină provoacă în timp mul-
te boli care au ca simptom 
oboseala ce te sîcîie.

3. Odihneşte-te bine 
noaptea. Zici că televizo-
rul şi computerul te rela-
xează după încă o zi grea? 
Greşeşti. Ele îţi încarcă, de 
fapt, creierul cu imagini 
şi gînduri care îţi perturbă 
somnul.

4. Scoate aparatura 
electronică din dormitor. 
Televizorul şi calculato-
rul, combina stereo, chiar 
şi radioul sînt nocive dacă 
stau aproape de patul tău: 
undele electromagnetice pe 
care le emit îţi accentuează 
oboseala. 

5. Îmbracă-te comod la 
serviciu. Hainele strîmte nu 
te lasă să te mişti în voie şi 
te fac să transpiri mai mult. 
Cele prea groase îţi limi-
tează mişcările şi transpiri 
abundent. Costumul ,,la 
patru ace”, purtat zi de zi, 
poate fi un coşmar: cravata 
îţi strînge gîtul şi trebuie să 
o verifici des, ca să nu stea 
strîmb (un stres în plus pen-
tru tine), iar sacoul devine 
incomod după nişte ore de 
muncă. 

6. Apa şi sucurile na-
turale te ajută. Bea 1,5 - 2 
litri de lichide zilnic – apă 
şi sucuri din fructe proaspe-
te. Organismul tău consumă 
multă energie şi se deshi-
dratează. Urmarea: reţine 
toxinele, care îţi dau dureri 
de cap, stări de slăbiciune 
şi îţi taie pofta de mîncare. 

7. Înconjoară-te de cu-
lori energizante. Roşul îţi 
dă energie, portocaliul şi 
albastrul te relaxează, gal-
benul combate stresul, ver-
dele îţi odihneşte privirea, 
violetul ajută creierului să 
lucreze, albul îţi dă o stare 

de bună-dispoziţie. Alege 
culoarea care îţi place şi 

ţine lîngă tine un obiect în 
nuanţa respectivă: poate fi 
rama tabloului de pe perete 

sau rama pozei de familie 
de pe birou. Ori dosarul cu 

documente la zi, cureaua de 
la ceas sau eşarfa pe care o 
porţi azi.

Cel puţin aceasta este concluzia care a reieşit în urma 
unui studiu demarat de o echipă de cercetători americani, 
care a investigat legăturile dintre mîncatul excesiv şi accele-
rarea procesului de pierdere a memoriei la vîrste înaintate.

În primă instanţă, cercetătorii au descoperit că persoane-
le care consumă mai mult de 2100 calorii zilnic ajung, în cele 
din urmă, să aibă o memorie mai slabă decît cele care au avut 
o dietă mai cumpătată.

Conform rezultatelor studiului, persoanele care au avut o 
dietă săracă în calorii, chiar şi numai pe perioada bătrîneţii, 
şi-au păstrat mintea limpede şi au întîrziat considerabil de-
clanşarea maladiei Alzheimer.

Cercetătorii americani au analizat obiceiurile alimentare 
ale unui eşantion de 1200 subiecţi cu vîrste cuprinse între 
70-89 ani, care nu sufereau încă de demenţă senilă. Pe baza 
testelor de memorie, a reieşit că 163 de persoane prezentau 
probleme de memorie, iar riscul acestei afecţiuni era de două 
ori mai mare pentru cei care consumau frecvent alimente bo-
gate în calorii.

Oamenii de ştiinţă au împărţit subiecţii în trei grupuri: 
într-unul au inclus persoanele care consumau între 600-1500 

calorii zilnic, în al doilea pe cele care consumau 1500-2100 
calorii, iar în ultimul grup, bătrînii care consumau între 
2100-6000 calorii pe zi.

Între primele două grupuri nu s-au observat diferenţe 
majore în privinţa testelor de memorie, dar persoanele din 
ultimul grup prezentau deja dificultăţi notabile în a ţine min-
te diverse lucruri.

Rezultatele studiului nu au fost încă publicate oficial, dar 
vor fi prezentate în cadrul conferinţei anuale din aprilie a 
Academiei Naţionale Americane de Neurologie.

Dr. Marie Janson din cadrul oraganizaţiei Alzheimer’s 
Research UK, declară că este imperios necesar să se efec-
tueze cît mai multe studii pentru depistarea tuturor factori-
lor responsabili de apariţia demenţei senile, pentru identi-
ficarea unor posibile legături între aceşti factori şi maladia                
Alzheimer.

Un studiu de anvergură mai mică, efectuat în urmă cu doi 
ani, denotă că persoanele care au gene ce predispun la obezita-
te tind să dezvolte la maturitate creiere mai mici, iar la bătrîne-
ţe au un risc crescut de demenţă, comparativ cu persoanele cu 
o greutate corporală situată între limitele normale.

Vreţi o memorie bună la bătrîneţe? Mîncaţi mai puţin

Cei care gîndesc pozitiv au şanse să trăiască 
mai mult

Cei care gîndesc pozitiv au şanse să trăiască mai 
mult, potrivit unui studiu realizat de un grup de oameni 
de ştiinţă din Elveţia. În cadrul cercetării au fost luaţi 
în calcul şi factorii de risc, precum fumatul, alcoolis-
mul, bolile cronice sau hipertensiunea arterială, care 
influenţează speranţa de viaţă. 

La experimentul început în anii 70 au participat 
peste 8000 de oameni. Treizeci de ani mai tîrziu, toţi 

au fost diagnosticaţi, iar cercetătorii au descoperit că oa-
menii care au gîndit pozitiv în pri-
vinţa stării lor generale de sănătate 
au trăit mai mult decît pesimiştii. 
Bărbaţii pesimişti aveau de 3,3 ori 
mai puţine şanse de supravieţuire 
decît cei care gîndeau pozitiv. 

În cazul femeilor, cele cu o 
gîndire negativă prezentau un risc 
de 1,9 ori mai mare de a muri decît 
cele care se autoevaluau pozitiv. 
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel 
de unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători 
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  

Noi avem nevoie de acest ajutor şi vom  
rămîne alături de Dvs.

Aniversări

Caleidoscop

Divert is

7 ponturi ca să învingi oboseala


