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Ombudsmanul Anatolie 
Munteanu s-a întîlnit cu 
reprezentanţii Fundaţiei 
germane pentru Cooperare 
Juridică Internaţională

Republica Moldova a 
participat la cel de-al 16-lea 
Congres European al Poliției

Dezvoltarea oraşelor 
din Republica 
Moldova stagnează. 
Ce e de făcut? 

Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Farit      
Muhametşin, a examinat cu ministrul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor, Pavel Filip, perspectivele co-
operării bilaterale în sfera telecomunicaţiilor, potrivit Servi-
ciului de presă al reprezentanţei diplomatice. 

În cadrul dialogului a fost confirmată disponibilitatea comu-
nă de a conlucra constructiv în scopul consolidării cooperării bi-
laterale în sfera telecomunicaţiilor, inclusiv în ceea ce privește 
schimbul de experienţă. În particular, a fost relevat interesul 
părţii ruse faţă de familiarizarea cu realizările Republicii Mol-
dova în domeniul implementării listelor electronice de evidenţă 
a populaţiei în contextul implementării în Rusia a documentului 
unic de identificare – fişa electronică universală. 

La rîndul ei, partea moldovenească manifestă interes faţă 
de experienţa Rusiei pe segmentul monitorizării transportu-
lui auto. De asemenea, a avut loc un schimb aprofundat de 

opinii în problema posibilităţii implementării, cu suportul 
Rusiei, în şcolile, instituţiile de studii profesionale medii, 
universităţi moldoveneşti, a instruirii la distanţă, ca unul din 
formatul cu perspectivă de obţinere a cunoştinţelor în condi-
ţiile societăţii informaţionale în curs de formare.

 În cadrul întrevederii, ministrul tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor a invitat reprezentanţii Federaţiei Ruse să 
participe la lucrările Summitului „Moldova ICT 2013”, pre-
conizat a fi desfăşurat la Chişinău, pe 16-17 aprilie. Părţile au 
convenit să vină în viitorul apropiat  cu propuneri concrete 
în acest sens.

Totodată, a fost expusă susţinerea activizării cooperării 
nu numai la nivel bilateral, dar şi în format multilateral, în 
particular, cooperarea regională în domeniul comunicaţiilor 
statelor membre ale CSI, precum şi a Uniunii Internaţionale 
a Telecomunicaţiilor.

E xperţii Fondului Monetar Inter-
naţional nu mai vin în Republica 

Moldova. Misiunea FMI, planificată pen-
tru 27 februarie a fost amînată, anunţă un 
comunicat al FMI.

„Aducem la cunoştinţă că misiunea a 
fost amînată, de comun acord cu autori-
tăţile. Între timp, îndemnăm autorităţile 
să asigure realizarea măsurilor necesare 
pentru finalizarea ultimei – celei de-a şa-
sea evaluări a programului, inclusiv stabi-
lizarea situaţiei la „Banca de Economii” şi 
adoptarea politicilor bugetar-fiscale nece-
sare, menite să vină în susţinerea bugetu-
lui, după cum s-a discutat în cadrul vizitei 
misiunii FMI la Chişinău în luna noiem-
brie a anului 2012”, se arată în comunica-
tul organizaţiei.

Misiunea FMI îşi amînă vizita la Chi-
şinău deja a doua oară. Autorităţile din 
ţara noastră au solicitat atunci prelungire 
pentru a reuşi adoptarea modificărilor le-
gislative legate de sporirea transparenţei 
sistemului bancar.

Finalizarea revizuirii a şasea a progra-
mului îi va permite Republicii Moldova să 
primească încă circa 76 milioane de do-
lari SUA. Aceşti bani vor fi utilizaţi pentru 
consolidarea rezervelor valutare.

Programul Moldovei cu FMI a fost 
aprobat la 29 ianuarie 2010 şi urma să fie 
încheiat la sfîrşitul acestui an. El este sus-
ţinut de un credit în valoare totală de 574,4 
milioane dolari SUA şi este cel mai mare 
împrumut acordat Chişinăului.

Fondul Monetar 
Internaţional şi-a 
amînat din nou 

vizita la Chişinău

V iceministrul Afacerilor Externe şi In-
tegrării Europene, Andrei Popov, a 

participat, recent, la segmentul de nivel înalt 
al celei de-a 22-a sesiuni a Consiliului ONU 
pentru Drepturile Omului (CDO), la Geneva, 
potrivit unui comunicat al Direcţiei Mass-
media şi Relaţii cu Publicul de la MAEIE. 

Cu prilejul vizitei sale, diplomatul mol-
dovean a susţinut un discurs în faţa CDO şi 
a avut întrevederi cu Înaltul Comisar ONU 
pentru Drepturile Omului, Navanethem 
Pillay, Secretarul General al Consiliului 
Europei, Thorbjorn Jagland, Reprezentant 
Special al UE pentru Drepturile Omului, 
Stavros Lambrinidis, precum şi cu şefi de 
delegaţii, participanţi la lucrările sesiunii 
CDO. Discuţiile au vizat cooperarea bila-
terală şi politicile promovate de Republica 
Moldova în vederea asigurării drepturilor 
omului. 

În cadrul discursului său, diplomatul 
moldovean a relevat importanţa acordată de 
Republica Moldova calităţii sale de membru 
al CDO, constituit din 47 de state membre 
ONU, care oferă o poziţie responsabilă şi po-
sibilitatea unică de a contribui la elaborarea şi 
adoptarea deciziilor relevante libertăţilor fun-
damentale la nivel global. 

Viceministrul Andrei Popov a prezentat 
progresele întreprinse în ultima perioadă de 
Republica Moldova în domeniul drepturilor 

omului, evidenţiind faptul că apartenenţa ţării 
noastre la acest grup select (CDO) facilitea-
ză sinergia şi complementaritatea acţiunilor 

care vin sa asigure consolidarea unei viziuni 
structurate privind drepturile omului. Progre-
sele înregistrate în acest domeniu constituie o 
condiţie esenţială în avansarea aspiraţiilor de 
integrare europeană. Referindu-se la intrarea 
în vigoare a Legii privind egalitatea șanselor, 
oficialul moldovean a subliniat importanţa pe 

care autorităţile moldoveneşti o acordă pro-
movării şi respectări drepturilor omului, inclu-
siv celor ce fac parte din diferite categorii de 

minorităţi. 
Exprimînd ataşamentul 

Republicii Moldova faţă de 
ameliorarea continuă a situaţi-
ei drepturilor omului din ţară, 
viceministrul Andrei Popov a 
făcut referire, în mod special, 
la regiunea transnistreană a 
Republicii Moldova, salutînd, 
în acest context, evaluarea Ex-
pertului Superior ONU, Tho-
mas Hammarberg. Raportul 
publicat, recent, privind situa-
ţia drepturilor omului în regiu-
nea transnistreană a Republicii 
Moldova oferă pentru prima 
dată o imagine credibilă a rea-
lităţilor din regiune la acest ca-
pitol şi o platformă de acţiune 
comună în vederea îmbunătăţi-
rii situaţiei. 

De asemenea, viceministrul moldovean a 
accentuat necesitatea intensificării cooperării 
în plan internaţional pentru asigurarea respec-
tării drepturilor tuturor persoanelor, relevînd 
legătura intrinsecă dintre problematica drep-
turilor omului şi cea a securităţii şi stabilităţii 
internaţionale.

Este drept ca ceea ce-i just să fie urmat… 

Începe ziua cu DREPTUL!
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Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova a 
examinat cu ministrul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor perspectivele cooperării bilaterale

Viceministrul Andrei Popov a 
participat la o reuniune a Consiliului 

ONU pentru Drepturile Omului
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Condiţiile inumane de detenţie în 
penitenciarele din Moldova dis-

trug vieţi omeneşti. Cel puţin asta susţin 
avocaţii Amnesty International Moldo-
va (AIM) care au semnalat două cazuri 
de încălcare flagrantă a drepturilor deţi-
nuţilor.

Primul caz este al 
unui deţinut preventiv 
din Penitenciarul nr. 13, 
care timp de ani de zile, 
fiind bolnav de maladii 
cronice, este ţinut în 
condiţii inumane şi de-
gradante, şi în repetate 
rînduri, plasat în carce-
rul penitenciarului, care 
nu corespunde niciunui 
standard UE. ,,Cauza 
la care ne referim a fost 
deja comunicată Guver-
nului de către CEDO, iar 
Procuratura a luat act de 
acest caz şi s-a autose-
sizat. Totuşi, pe marginea acestei cauze, 
nu au fost investigate prompt şi eficient 
toate plîngerile victimei şi nu a fost se-
sizat organul specializat în examinarea 
cauzelor de tortură şi rele tratamente”, a 
menţionat avocata Natalia Moloşag.

Potrivit aceleiaşi surse, o altă încăl-
care gravă a drepturilor omului, a fost co-
municată avocatelor de către rudele unui 
fost deţinut din Penitenciarul        nr. 13. 
Această persoană, fiind în stare extrem 
de gravă, a fost deţinută în penitenciar 
în perioada 23.07.2012 - 12.12.2012. 

Neacordîndu-i-se asistenţă medicală 
adecvată, acesta a decedat.

„Viaţa şi demnitatea deţinuţilor este 
pusă în pericol de condiţiile neadecvate 
de escortare şi deţinere a inculpaţilor în 
comisariate de sector, instanţele de jude-

cată, condiţii care în mod direct afectea-
ză grav starea fizică şi psihică a acestora, 
de lipsa unor cadre medicale specializa-
te, calificate, independente, de condiţiile 
inumane în care au loc întrevederile şi 
consultaţiile deţinuţilor cu avocaţii”, a 
menţionat N. Moloşag.

Potrivit Amnesty International Mol-
dova, cele mai multe condamnări ale 
Moldovei la CEDO ţin de încălcarea 
art.3 al Convenţiei Europene pentru 
Drepturile Omului care se referă la in-
terzicerea torturii.

,,Pînă în prezent, avem circa 14 ca-
zuri, în care Moldova a fost condamnată 
pentru condiţii proaste de detenţie. Şi 
aici mă refer, în special, la Penitenciarul 
nr.13 din municipiul Chişinău, pentru 
condiţiile inumane şi degradante în care 

se află deţinuţii şi pentru 
care Guvernul Republicii 
Moldova a fost obligat să 
plătească mai mult de 180 
de mii de euro”, a men-
ţionat avocata Veronica       
Mihailov.

Totodată, un raport 
al ,,Promo-LEX” privind 
situaţia din penitenciare, 
denotă că celulele sînt su-
praaglomerate, nu au ven-
tilaţie şi lumină naturală. 
În camerele îmbibate cu 
fum de ţigară este frig şi 
umezeală, iar acest lucru 
sporeşte riscul de apariţie 
a multor boli.

Asta, deoarece deţinuţii au acces re-
dus la servicii medicale, iar alimentele 
sînt preparate în condiţii neadecvate. Și 

,,Promo-LEX” constată că cel mai prost 
stau lucrurile în Penitenciarul nr.13 din 
Chişinău. Recent, Departamentul Insti-
tuţii Penitenciare a decis lichidarea aces-
tuia şi construcţia unei alte case de arest 
cu finanţare străină. Instituţia, cu o capa-
citate de peste o mie de celule, va avea 
statut de izolator de urmărire penală. În 
prezent, în penitenciarele din Moldova 
sînt deţinute peste 6000 de persoane.

Chioşcurile pentru vînzarea 
abonamentelor pentru troleibuz ar 
putea fi demontate
Chioşcurile pentru vînzarea abonamentelor pentru trolei-

buz ar putea fi demontate. În cadrul şedinţei operative de la 
Primărie, edilul Capitalei, Dorin Chirtoacă, a propus ca abo-
namentele pentru călătoria cu troleibuzul să fie comercializate 
la chioşcurile de presă din oraş, iar gheretele care aparţin Re-
giei Transport Electric să fie evacuate.

Astfel, potrivit lui D. Chirtoacă, ar fi mai comod pentru 
chișinăuieni să cumpere abonamente de la chioşcurile de pre-
să, iar RTEC ar suporta mai puţine cheltuieli.

,,Chioşcurile de presă din oraş vînd şi cartele pentru telefon, 
birotică, tot ce doriţi, de ce nu ar putea comercializa şi abo-
namente pentru troleibuz şi autobuz? Aşa veţi avea mai multe 
puncte de distribuţie. Aţi evaluat cît ar costa taxa de prestări 
servicii? Poate e mai ieftin decît să asamblaţi chioşcuri şi să 
le întreţineţi”, s-a adresat D. Chirtoacă către Directorul Regiei 
Transport Electric, Gheorghe Morgoci.

La rîndul său, Gh. Morgoci a declarat că această versiune 
a fost luată în calcul anterior: ,,Procentele care ni le-au propus 
la chioşcurile de presă nu ne-au convenit”. 

Pragul de vîrstă pentru acordarea 
ajutorului social a fost micşorat
Modul de stabilire şi de plată a ajutorului social a suportat 

modificări. Astfel, a fost micşorat pragul de vîrstă, de la 75 de 
ani la 62, pentru acordarea ajutorului pe perioada rece a anu-
lui, iar la calcularea veniturilor vor fi ignorate cele obţinute din 
activitatea agricolă în gospodăriile casnice auxiliare.

Cabinetul de miniştri a aprobat, în acest sens, Proiectul 
Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea şi modificarea 
Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului 
social.

Mai mult, proiectul mai prevede majorarea de la 60 la 120 
de lei, a ignorării din veniturile salariale pentru fiecare mem-
bru al familiei.

Premierul Vlad Filat a mai propus ca pe viitor să fie exclu-
se bunuri, ca televizorul şi frigiderul, să nu fie luate în calcul 
atunci cînd se stabileşte dreptul de a beneficia de ajutorul soci-
al pentru perioada rece a anului.

Pentru plăţile ajutorului social au fost prevăzute 448 mi-
lioane de lei, iar pentru acordarea ajutorului pentru perioada 
rece a anului - 136 mil. lei.

Traseul rutei de microbuz nr. 110 se 
modifică substanţial
Traseul rutei de microbuz nr. 110 se propune a fi modificat 

începînd cu 1 martie. Regia Transport Electric va suplimenta 
numărul de troleibuze pe această rută cu 6 unităţi, astfel că ele 
vor circula la un interval de două minute şi jumătate. 

Potrivit şefului Direcţiei Transport Public şi Căi de Comu-
nicaţie, Adrian Boldurescu, modificarea rutei de microbuz nr. 
110 este propusă, întrucît, actualmente, coincide cu cea a rutei 
de troleibuz nr. 10 în proporţie de 97%. Modificările au loc 
pentru a reduce ambuteiajele. 

Începînd cu staţia terminus, de pe strada Studenţilor, mi-
crobuzele nr. 110 vor circula spre Poşta Veche, apoi spre sec-
torul Botanica, către strada Varniţa. Acestea sînt, deocamdată, 
propuneri, a precizat Adrian Boldurescu. 

Mihai Reus, administratorul rutei nr. 110, a spus că a con-
venit cu direcţia că va pregăti propuneri în acest sens. „Noi 
lucrăm în interesul călătorului, iar călătorul trebuie să fie în-
trebat dacă solicită să schimbăm acest traseu. Trebuie îndepli-
nită legea concurenţei, iar călătorul trebuie să aibă transport de 
alternativă”, a mai spus Mihai Reus. 

Administratorul rutei spune că a investit în fiecare unitate 
de transport între 20 şi 45 de mii de euro. Pe ruta 110 activează 
44 de microbuze. 

Baze de date electronice pentru 
transplanturi
Baza de date electronică permite identificarea rapidă a or-

ganelor compatibile pentru efectuarea transplanturilor.
Noua platformă electronică sincronizează listele de aştep-

tare pentru organe, ceea ce permite căutarea personalizată a 
transplanturilor posibile, într-un timp foarte scurt.

Agenţia de Transplant şi Ministerul Sănătăţii au lansat o 
platformă electronică destinată bolnavilor care au nevoie de 
un organ. În această bază de date sînt introduse coordonatele 
medicale ale beneficiarului, iar atunci cînd apare cîte un dona-
tor, gradul de compatibilitate pentru transplant e stabilit rapid, 
prin calculator.

Potrivit ministrului Sănătăţii Andrei Usatâi, platforma sin-
cronizează listele de aşteptare pentru organe, ceea ce permite 
căutarea personalizată a grefelor posibile, în cel mai scurt timp.

Implementarea acestei baze de date a costat 860 000 de lei. 
O treime din sumă a fost subvenţionată de Agenţia Elveţiană 
pentru Dezvoltare şi Cooperare, iar restul a fost alocat din bu-
getul ministerului.

Cazurile de violenţă 
asupra copiilor, 
monitorizate de 

Ministerul Educaţiei

M inisterul Educaţiei pune în aplicare 
Procedura de identificare şi referire 

de către angajaţii instituţiilor preuniversitare 
a cazurilor de abuz asupra copiilor. Decizia a 
fost luată după ce în cadrul Monitorizării de 
către angajaţii ministerului a cazurilor de vio-
lenţă faţă de copii în instituţiile de învăţămînt 
a demonstrat că directorii instituţiilor educa-
ţionale nu raportează cazurile de abuz faţă de 
copil, profesioniştii din sistem nu sînt pregătiţi 
să identifice şi să raporteze cazurile de abuz, 
inclusiv să ofere protecţia şi asistenţa necesară 
copilului abuzat. 

Potrivit unui comunicat al Ministerului Edu-
caţiei, angajaţii instituţiilor de învăţămînt sînt 
obligaţi să comunice imediat serviciilor sociale, 
autorităţilor tutelare, organelor de ordine publi-
că, inspecţiei muncii, cazurile suspecte sau con-
firmate de pericol iminent pentru copil. Totoda-
tă, instituţia de învăţămînt se face responsabilă 
pentru prevenirea şi soluţionarea, cu eforturile 
profesioniştilor din instituţie şi a serviciilor din 
comunitate, a cazurilor de îmbrînciri, neglijare, 
abuz psihologic depistate.

În acelaşi context, directorii instituţiilor de 
învăţămînt preuniversitar trebuie să desemneze 
prin ordin coordonatorul acţiunilor de prevenire, 
să raporteze trimestrial direcţiilor raionale/muni-
cipale de învăţămînt, tineret şi sport şi Ministeru-
lui Educaţiei situaţia privind cazurile de violenţă. 

În baza ordinului au fost aprobate instrumen-
tele necesare pentru monitorizarea, documenta-
rea şi evidenţa situaţiei: Fişa de sesizare a cazului, 
Registrul şi Raportul de evidenţă a sesizărilor în 
cazurile de abuz şi neglijare a copiilor. 

Ministerul Educaţiei îşi propune, ca în pe-
rioada următoare, să instruiască specialiştii 
responsabili de prevenirea violenţei din cadrul 
direcţiilor raionale de învăţămînt, să ofere asis-
tenţă metodologică acestora în instruirea coor-
donatorilor din instituţii, să elaboreze suport 
didactic pentru educatori, diriginţi, psihologi 
şcolari, profesori. 

Amnesty International Moldova dă un semnal de 
alarmă. Deţinuţii mor în penitenciare

M ajoritatea moldovenilor 
cred că ţara merge într-o 

direcţie greşită, din cauza scanda-
lurilor politice din ultima perioadă, 
iar încrederea oamenilor în institu-
ţiile statului este serios zdruncinată. 
O arată un sondaj de opinie, reali-
zat de IMAS, la comanda unui post 
de televiziune autohton. 

84 la sută dintre cei intervievaţi 

sînt de părere că, în ţara noastră, lu-
crurile merg într-o direcţie greşită. 
Doar 11 la sută dintre participanţii 
la sondaj consideră că Moldova 
este pe calea cea bună. 

Şi încrederea în instituţiile sta-
tului este serios afectată. Potrivit 
rezultatelor cercetării, 78 la sută 
dintre moldoveni au încredere în 
biserică. 68 la sută dintre cei in-
tervievaţi au declarat că au multă 
şi foarte multă încredere în mass-
media. Pe locul trei în top se află 

armata, urmată de primărie.
Surprinzător este faptul că, în 

ciuda discuţiilor pe marginea situ-
aţiei Băncii de Economii, 34 la sută 
dintre cei intervievaţi au declarat 
că au multă şi foarte multă încre-
dere în această instituţie bancară, 
care este urmată de poliţie.

Locurile 7 şi 8 sînt disputate de 
Centrul Naţional Anticorupţie şi 

Procuratură, cu 
26 şi, respectiv, 
25 la sută. Ur-
mează, în ordi-
ne, pe ultimele 
locuri, Preşe-
dinţia, partidele 
politice, justiţia, 
Guvernul şi Par-
lamentul.

În privinţa do-
sarelor de urmă-
rire penală, des-
chise pe numele 
unor miniştri şi 
înalţi funcţionari 
de stat, 48 la sută 
dintre cei inter-
vievaţi consideră 
că au la bază în-

călcări ale legii de către cei vizaţi, 
în timp ce 44 la sută dintre parti-
cipanţi consideră că sînt rezultatul 
unor răfuieli politice între partidele 
sau liderii din AIE. 

Sondajul a fost realizat de 
IMAS, la comanda unui post TV, 
în intervalul 22-24 februarie. Cer-
cetarea a fost realizată pe un eşan-
tion de 756 de persoane, cu vîrsta 
de peste 18 ani, prin metoda inter-
viului telefonic, şi are o marjă de 
eroare de plus-minus 3,6 la sută. 

Sondaj IMAS: 84% dintre moldoveni 
cred că ţara merge într-o direcţie greşită, 

din cauza scandalurilor politice
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William Moser, ambasa-
dorul Statelor Unite ale 

Americii în Moldova, s-a arătat în-
grijorat că procesul de constituire 
a Consiliului nediscriminare este 
tergiversat. 

În acest context, el a relevat că 
,,pînă la moment, acest consiliu încă 
nu a fost creat. Odată ce acesta va fi 
funcționabil, va putea să ia poziții 
decisive pentru a proteja drepturile 
tuturor grupurilor minoritare”, a de-

clarat diplomatul american pentru 
un portal de știri autohton. 

Totodată, William Moser și-a ex-
primat speranța că Legea egalității 
va aduce rezultatele scontate, de-
oarece partenerii internaționali sînt 
foarte îngrijorați de statutul pe care-
l au minoritățile naționale din Repu-
blica Moldova. ,,Drepturile omului 
sînt esențiale pentru orice societate 
democratică, iar discriminarea nu 
este altceva decît o degradare a 
acestor valori”, a subliniat ambasa-
dorul american.

Recent, mai mulți experți din 
cadrul societății civile au avut o în-
trevedere cu dimplomații americani, 
care s-au arătat interesați cum de-
curge procesul de selecție a viitori-
lor membri în cadrul Consiliului ne-
discriminare. După întrevedre, Wil-
liam Moser a declarat că își dorește 

ca oricare cetățean american care 
va veni în Republica Moldova, in-
diferent dacă este de culoare, asia-
tic, de altă etnie sau altă orientare, 
să fie tratat în mod egal ca oricare 
cetățean moldovean.

Amintim că cinci din opt 
candidați au fost preselectați pen-
tru funcția de membru în Consiliul 
pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității. 
Următoarea etapă de interviuri a 

fost planificată de 
către Comisia par-
lamentară specială, 
a fi desfășurată în 
viitorul apropiat.

De menționat 
că Nicolae Rădiță, 
Doina Ioana Stră-
isteanu, Sergiu 
Ostaf, Veronica 
Mihailov-Moraru 
și Oxana Gumenna-
ya, candidații care 
vor concura pentru 
funcția de membru 
în Consiliul anti-
discriminare, au 
șanse să fie numiți 

de Parlament, doar dacă vor trece 
cu brio următoarea etapă a intervi-
ului.

Potrivit președintei Comisi-
ei parlamentare, Stella Jantuan, 
ceilalți trei candidați nu au demon-
strat experiența necesară de cinci ani 
în domeniul drepturilor omului. Pe 
lîngă avizele pozitive recepționate 
de comisie, au fost înaintate și plîn-
geri din partea Asociației Creștine 

,,Pro Familia”. 
Amintim că mai multe asociații 

creștine s-au opus votării în Parla-
ment a Legii cu privire la asigura-
rea egalității. Cadrul legislativ era o 
condiție pentru țara noastră impusă 
de Uniunea Europeană pentru a 
obține un regim liberalizat de vize.

Cor. DReptul

Posibilitatea realizării unei co-
operări în domeniul combate-

rii discriminării și protecției datelor 
cu caracter personal – asupra acestui 
subiect s-au axat discuțiile ce au avut 
loc, recent, între Anatolie Munteanu, 
directorul Centrului pentru Drepturi-
le Omului din Moldova (CpDOM), 
Dirk Mirow, directorul  Fundaţiei 
germane pentru Cooperare Juridică 
Internaţională (IRZ), și Stefan Hul-
shorster, vicedirectorul IRZ, potrivit 
unui comunicat al CpDOM.

În aria acestor preocupări, IRZ a 
lansat un proiect ce presupune cola-
borare trilaterală, pe acest segment, 
cu antrenarea instituției ombudsma-
nului din Ucraina, în frunte cu  Vale-
ria Lutkovskaia, cu care CpDOM a 
semnat în octombrie anul trecut un 
acord de cooperare.

Astfel, reprezentanţii Fundaţiei 
germane au subliniat că, urmare a 

vizitelor de documentare la Kiev şi 
Chişinău, IRZ va stabili priorităţile 
şi posibilităţile de finanţare, după 
care va prezenta CpDOM şi împu-
ternicitului pentru drepturile omului 
din Ucraina propuneri privind acţi-
uni concrete de colaborare. 

La rîndul său, directorul Cp-
DOM, Anatolie Munteanu, a salutat 
iniţiativa IRZ, anunţînd disponibi-
litatea Instituţiei Naţionale pentru 
Drepturile Omului de a se alătura la 
acest proiect. Avocatul parlamentar 
a mai relevat că domeniile de cola-
borare propuse sînt actuale pentru 
Republica Moldova. Asta chiar 
dacă în anul trecut Parlamentul 
moldovean a adoptat Legea cu pri-
vire la asigurarea egalităţii, iar din 
2008, în ţara noastră funcţionează 
Centrul pentru Protecţia Datelor cu 
Caracter Personal. 

Totodată, Anatolie Munteanu 

a înaintat propunerea antrenării 
reprezentanţilor acestui centru în 
realizarea activităţilor din cadrul 
proiectului iniţiat de IRZ. De aseme-
nea, directorul CpDOM a menţionat 
că printre domeniile prioritare de 
colaborare cu împuternicitul Radei 
Supreme pentru drepturile omului, 
Valeria Lutkovskaia, sînt protecţia  
ecologică a rîului Nistru, protecţia 
şi promovarea drepturilor copiilor 
şi a persoanelor cu dizabilităţi. Avo-
catul parlamentar  a mai relevat că 
domeniile vizate ar putea prezenta 
interes şi pentru partenerii de dia-
log ai CpDOM din stînga Nistrului.  
Dirk Mirow şi Stefan Hulshorster au 
salutat propunerile lui Anatolie Mun-
teanu, apreciind că abordarea în ase-
menea cadru a problemelor enunţate 
ar putea fi una eficientă şi cu impact 
pozitiv.   

Cor. DReptul

Ombudsmanul Anatolie Munteanu s-a întîlnit cu reprezentanţii 
Fundaţiei germane pentru Cooperare Juridică Internaţională

Ambasadorul SuA, 
îngrijorat că nu avem 

încă un Consiliu 
nediscriminare

Catedra Drept Internaţio-
nal şi Drept al Relaţiilor 

Economice Externe a Facultăţii 
de Drept a Universităţii de Stat 
din Moldova a marcat, recent, 20 
de ani de activitate prodigioasă în 
domeniul  didactic şi ştiinţific. Cu 
acest prilej, a fost organizată o şe-
dinţă festivă. 

Astfel, invitaţii, printre care: 
primii şefi de Catedră, profeso-
rul universitar, Victor Volcinschi, 
profesorul Nicolae Osmochescu, 
vicepreşedintele Parlamentului 
Republicii Moldova, Liliana Pali-
hovici, preşedintele Curţii Supre-
me de Justiţie, doctor 
în drept, Mihai Poa-
lelungi, prorectorul 
Universităţii de Stat 
din Moldova, doctor 
în drept, conferenţiar 
universitar, Nicolae 
Sadovei, decanul 
Facultăţii de Drept a 
USM, doctor în drept, 
conferenţiar universi-
tar, Sergiu Băieşu, co-
legi de la alte catedre 
ale Facultăţii de Drept, 
reprezentanţii altor in-
stituţii de învăţămînt 
superior din Republi-
ca Moldova, au apreci-
at înalt activitatea Ca-
tedrei Drept Internaţional şi Drept 
al Relaţiilor Economice Externe, 
subliniind rolul său de promotor 
al valorilor democratice esenţiale 
pentru un stat de drept, contribuţia 
la dezvoltarea relaţiilor de drept 
internaţional ale Republicii Mol-
dova la evoluţia comerţului exte-
rior, precum şi la formarea unei 
noi generaţii de jurişti şi de cadre 
didactice înalt calificate.

Catedra Drept Internaţional 
şi Drept al Relaţiilor Economice 
Externe se bucură de succese re-
marcabile, dispunînd de un corp 
didactic format din 25 de titulari, 
dintre care 4 doctori habilitaţi, 
profesori, 9 doctori în drept, con-
ferenţiari universitari, majoritatea 

dintre ei au urmat studii şi stagii 
de perfecţionare în universitățile 
occidentale. Această Catedră a 
fost calificată de către decanul 
Facultăţii de Drept, Sergiu Băieşu, 
ca fiind drept una dintre cele mai 
progresiste. În context, domnia 
sa a evocat numeroasele progra-
me la care a participat Catedra şi 
membrii săi, proiectele complexe 
implementate de aceasta, printre 
care Filiera Francofonă, Masterul 

„Dreptul şi gestiunea viţei de vie şi 
a vinului”, programul OSI Acade-
mic Fellowship Project, aflat actu-
almente în derulare etc.

În cadrul şedinţei festive, mem-
brii Catedrei Drept Internaţional 
şi Drept al Relaţiilor Economice 
Externe au optat să expună obiec-
tivele şi planurile de viitor, în loc 
să enumere succesele înregistrate. 
Prin urmare, a fost prezentat un 
nou proiect de anvergură – crearea 
unui program de Master „Drepturi-
le Omului”, care este elaborat con-
form celor mai bune practici străine 
ale universităţilor occidentale, în 
coordonare cu profesori internaţi-
onali recunoscuţi, printre care prof. 
David McQuoid Mason (preşedin-
tele Asociaţiei de Învăţămînt Juri-
dic din Commonwealth, profesor al 
Universităţii KwaZulu-Natal, din 
Republica Sud-Africană). Deschi-

derea noului program de master a 
fost salutată de preşedintele CSJ, 
Mihai Poalelungi, fost judecător 
al Curţii Europene a  Drepturilor 
Omului, care a opinat că acest 
proiect va avea un impact asupra 
descreşterii numărului de plîngeri 
adresate la CEDO, precum şi la 
sporirea protecţiei drepturilor omu-
lui în Republica Moldova. Noul 
program de master va fi accesibil 
nu doar juriştilor, dar şi absolvenţi-
lor de profil socio-umanist, şi va în-
cepe în toamna anului 2013. Prin-
tre obiectivele imediate se numără 
formarea  competențelor în dome-

niul protecţiei drepturilor 
omului, crearea unui nu-
cleu de cercetare în dome-
niul drepturilor omului, şi 
obiectivul pe termen lung 
vizează contribuirea la 
îmbunătățirea protecției 
drepturilor omului în 
Republica Moldova prin 
formarea specialiștilor în 
domeniu. 

O bibliotecă specia-
lizată în drepturile omu-
lui va fi creată în cadrul 
bibliotecii Facultăţii de 
Drept, cu suportul Pro-
gramului OSI AFP, vor 
fi implementate metode 
interactive de predare şi 

evaluare, cursurile fiind adaptate 
atît pentru predare în limba româ-
nă, cît şi în limba engleză, confe-
rind noului program de master o 
dimensiune internaţională.

Prof. dr. hab. Violeta Cojocaru, 
şefa Catedrei Drept Internaţional 
şi Drept al Relaţiilor Economice 
Externe şi-a exprimat încrederea 
în succesele viitoare ale Catedrei, 
unitate indispensabilă a unei Fa-
cultăţi de Drept moderne, şi a fe-
licitat întregul colectiv profesoral, 
cel actual, dar şi foştii colabora-
tori, cu ocazia acestei aniversări, 
urîndu-le realizări frumoase în 
promovarea ştiinţei şi discipline-
lor de drept internaţional în Repu-
blica Moldova şi peste hotarele ei.

Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor 
Economice Externe din cadrul Facultăţii de Drept a  

USM a marcat recent 20 de ani de activitate
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Cel de-al 16-lea Congres 
European al Poliției 

(European Police Congress) 
– cea mai importantă întruni-
re privind securitatea internă 
din Europa, și-a desfășurat, 
recent, lucrările la Berlin, Re-
publica Federală Germania. 
La eveniment au fost prezenți 
înalți oficiali din domeniul 
afacerilor interne, precum și 
reprezentanți ai structurilor 
internaționale din domeniul 
polițienesc.

,,Siguranță și securitate în 
spațiul cibernetic” – acesta este genericul congresului la care 
a participat și o delegație a Ministerului Afacerilor Interne al 
Republicii Moldova, condusă de Ion Bodrug, viceministru al 
MAI.

Potrivit Direcției Informare 
și Relații cu Publicul a MAI, 
delegația din țara noastră, pe 
lîngă faptul că a participat la 
lucrările Congresului, a folo-
sit această oportunitate pentru 
a avea un șir de întrevederi cu 
omologii din Europa, la care au 
fost discutate subiecte de interes 
comun în vederea impulsionării 
cooperarării polițienești  

De precizat că, întrunirea 
a fost organizată de Ministerul 
Federal de Interne al Germaniei, 
Oficiul Federal al Poliției Crimi-

nale (BKA) și Poliția Federală Germană. Totodată, în cadrul 
ei, a fost desfășurată o expoziție specializată a companiilor cu 
renume mondial, producătoare de echipament pentru poliție. 

L.D.

La Chişinău a avut loc 
Forumul Internațional 

al Tehnologiilor în 
domeniul securității

R ecent, la Chișinău, pe parcursul a două zile, a avut loc 
cel de-al treilea Forum Internaţional al Tehnologiilor 

în domeniul securităţii: ,,International Forum of  Security Te-
chnologies 2013” (IFST-2013). 

Potrivit Direcției Informare și Relații cu Publicul a MAI, 
evenimentul a fost organizat de Asociaţia Patronală a Societă-
ţilor Particulare de Detectivi şi de Pază din Republica Moldo-
va în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova și Grupul de Companii ,,ALLAS”. 

La deschiderea oficială a acestui forum internațional a par-
ticipat Dorin Recean, ministrul Afacerilor Interne, șefi de sub-
diviziuni ale MAI, Igor Bobrov, directorul general al Grupului 
de companii ,,ALLAS”, reprezentanți ai societăților particu-
lare de detectivi, precum și manageri ai companiilor străine, 
producătoare de mijloace tehnice ce garantează asigurarea 
securității, protecția informației etc.

În alocuțiunea sa, ministrul Dorin Recean, a precizat că 
securitatea cetăţenilor necesită un management permanent 
al  riscurilor, vulnerabilităţilor şi ameninţărilor, precum şi 
proiecte de dezvoltare şi protecţie a  infrastructurii necesare 
pentru funcţionarea în siguranţă şi la un nivel bine definit de 
cerinţele societăţii, iar evenimentul în cauză vine să sporească 
încrederea cetățenilor în asigurarea securității lor. 

În același timp, în cadrul forumului, de către reprezentan-
ţii companiilor producătoare de  echipament de profil, au fost 
organizate seminare, prezentări, cursuri de studii în domeniul 
tehnologiilor moderne ale securităţii. 

 Precizăm că ,,IFST-2013” este cel mai mare eveniment 
specializat în domeniul tehnologiilor securităţii desfășurat 
în Republica Moldova. Conform estimărilor organizatorilor, 
companiile participante au realizat investiții în economia Re-
publicii Moldova în valoare de cca 2 mil. euro, și anume în in-
frastructură, tehnologie și instruirea personalului. Pentru anul 
2013 sînt planificate investiții de cca 3 mil. euro. 

L.D.

Republica Moldova a participat la cel de-al 
16-lea Congres European al Poliției

Pe parcursul săptămînii trecute au 
fost expediate scrisori de inten-

ţie către autorităţile în domeniul audiovi-
zualului din 13 state cu o prezenţă mare 
a diasporei din R. Moldova. Menirea de 
bază a corespondenţei iniţiate de Consi-
liul Coordonator al Audiovizualului este 
de a lansa negocierile privind asigurarea 
recepţionării serviciilor de pro-
grame audiovizuale autohtone de 
către membrii diasporei moldove-
neşti, potrivit unui comunicat de 
presă al Biroului pentru Relaţii cu 
Diaspora. 

Astfel, a fost pornit procesul 
de implementare a deciziei, din 
15 februarie, a Consiliului Coor-
donator al Audiovizualului, care 
vizează ţările cu cel mai mare 
număr de moldoveni şi anume: 
Italia, Franţa, Grecia, Cipru, Spa-
nia, Portugalia, Turcia, Israel, Ru-
sia, Ucraina, Germania, Marea Britanie, 
Statele Unite ale Americii şi Canada. 
Această iniţiativă este implementată în 
strînsă colaborare cu Biroul pentru Re-
laţii cu Diaspora (BRD), fiind orientată 
spre asigurarea multiplelor punţi de le-
gătură între Republica Moldova şi mem-
brii diasporei. 

Decizia va permite crearea unui 

mediu propice pentru stabilirea relaţi-
ilor bilaterale şi promovarea unei co-
municări continue cu autorităţile din 
domeniul audiovizualului din cele mai 
populare destinaţii pentru emigranţii 
moldoveni. Prin urmare, se va asigu-
ra accesul mai facil, rapid şi comod al 
diasporei moldoveneşti la sursele de 

informaţii în masă, la produsele tele-
vizate autohtone difuzate în spaţiul 
internaţional. Acest proiect prevede in-
cluderea posturilor TV autohtone în ţă-
rile-gazdă, reprezentînd un instrument 
în plus de informare despre aspectele 
sociale, economice, culturale şi politi-
ce din patrie. 

În paralel, instituţia publică a au-

diovizualului, în cadrul procesului său 
de reformare, explorează mai multe 
oportunităţi de valorificare a dialogu-
lui cu diaspora. În planul de activităţi 
pentru anul 2013, în conceptul general 
de dezvoltare a TRM a fost aprobată 
includerea şi valorificarea Internet-ului 
ca platformă de difuzare a programe-

lor TV Moldova Internaţional. De 
asemenea, ţinînd cont de interesele 
publicului aflat peste hotarele ţării, 
Departamentul TVMI va continua 
realizarea, într-o formulă renovată, 
a emisiunilor: ,,Moldovenii de pre-
tutindeni”, ,,Vectorul European”, 

,,Descoperă Moldova”, realizînd 
şi un proiect special ,,Un mărţişor 
pentru cei dragi”. 

Decizia prevede şi crearea unui 
grup de lucru din care vor face parte 
membrii CCA, Nicolae Damaschin, 
Cristina Mîţu, şi Secţia relaţii exter-

ne care va studia şi implementa soluţii 
pentru informarea diasporei. Victor Lu-
tenco, şeful Biroului pentru Relaţii cu 
Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat 
va avea rolul de observator în acest grup 
şi mizează pe faptul că aceste schimbări 
în domeniul audiovizualului vor facilita 
accesul la un număr cît mai reprezenta-
tiv de emigranţi.

Diaspora va avea mai mult acces la 
posturile tV autohtone

Atenţie! Gheaţa subţire de 
pe lacuri – un pericol sporit 

pentru viaţă

Odată cu creşterea temperaturii aerului, în perioada 20-
28 februarie, în rîurile şi lacurile de acumulare a fost 

prevăzută distrugerea treptată a formaţiunilor de gheaţă.
Ministerul Afacerilor Interne solicită cetăţenilor să respec-

te măsurile de siguranţă şi vine cu următoarele recomandări:
- Pentru a nu vă expune riscului de a cădea sub gheaţă, e 

nevoie să fie evitate plimbările pe gheaţă, mai ales în grup;
- Dacă sînt observate crăpături, păstraţi calmul fără a risca 

mersul în continuare şi cereţi ajutorul;
- Este importantă monitorizarea copiilor, pentru a nu se 

aventura să se joace pe gheaţa bazinelor acvatice;
- Pentru 

aflarea fără 
risc pe gheaţă, 
grosimea ei 
trebuie să fie 
de minim 7 
cm;

- Atenţio-
năm părinţii 
care au copii 
minori, pre-
cum şi amato-
rii pescuitului 
de iarnă să fie deosebit de prudenţi.

Aceste măsuri de siguranţă pot minimaliza producerea si-
tuaţiilor excepţionale, cu urmări fatale. 

În caz de situaţii de urgenţă, observate sau în care vă po-
meniţi, e important să fie apelat numărul de telefon 901.

REŢINEŢI:
- Dacă s-a rupt gheaţa şi v-aţi prăbuşit în apă, chemaţi ime-

diat în ajutor şi străduiţi-vă să vă păstraţi calmul;
- Nu vă bălăciţi, încercaţi să urcaţi cu pieptul pe marginea 

gheţii, cu mîinile aruncate înainte;
- Străduiţi-vă să vă ridicaţi de sine stătător pe gheaţă, iar 

mai apoi, mişcaţi-vă tîrîş spre mal;
- Cei care acordă ajutor accidentatului trebuie să fie foarte 

atenţi pentru a nu cădea înșişi în primejdie.

Direcţia Informare şi Relaţii Publice, MAI

L egislaţia în domeniul protejării persoanelor cu dizabi-
lităţi fizice şi mintale trebuie modificată. În special se 

cer modificări în ceea ce priveşte  instituirea tutelei asupra 
persoanelor cu dizabilităţi pentru ca aceasta să nu le limiteze 
drepturile. De această părere este Centrul de Asistenţă Juri-
dică pentru Persoane cu Dizabilităţi (CAJPD) care a realizat 
studiul de analiză a legislaţiei naţionale „Dreptul la capacitate 
juridică al persoanelor cu dizabilităţi”. 

Directorul executiv al CAJPD, Vitalie Meşter, a declarat 
în cadrul unei mese rotunde, că potrivit rezultatelor cercetării, 
este necesară reformarea legislaţiei în domeniu şi aceasta tre-
buie să prevadă necesitatea evaluării capacităţilor funcţionale 
ale unei persoane. „De asemenea, trebuie prevăzute domenii-
le în care o persoană cu dizabilităţi are nevoie de asistenţă. La 
fel, noua legislaţie ar trebui să conţină o varietate de mecanis-
me care să permită furnizarea de sprijin necesar pentru exerci-
tarea capacităţii juridice”, a specificat directorul CAJPD. 

Vitalie Meşter a mai spus că experţii care au realizat stu-
diul atrag atenţia asupra necesităţii modificărilor legislative, 
astfel încît stabilirea tutelei unei persoane să nu fie însoţită 
automat de limitarea drepturilor precum cel de a vota, de a-şi 
alege singur domiciliul, de a se căsători sau de a se adresa în 
judecată. 

Natalia Ciobanu, preşedintele Asociaţiei „Dor”, a declarat 
că părinţii se confruntă cu multe probleme atunci cînd trebuie 
să instituie tutelă asupra copiilor lor cu dizabilităţi care au 
depăşit vîrsta majoratului. Astfel, spune ea, un părinte trebuie 

să cheltuie peste o mie de lei pentru obţinerea documentelor 
şi adresarea în judecată ca să primească dreptul de a fi tutorele 
propriului copil. Dacă unii nu au bani şi nu instituie tutelă, 
mai apoi au probleme privind ridicarea pensiei de invaliditate 
a copilului. 

Natalia Ciobanu a mai spus că o persoană care doreşte 
să devină tutore trebuie să nu aibă probleme de sănătate, din 
această cauză, părinţii deseori renunţă la gradul de invalidi-
tate, deşi au deficienţe, ca să poată deveni tutorele copilului. 
Femeia solicită ca legislaţia să fie îmbunătăţită, să dispară bi-
rocraţia, iar persoanele cu dizabilităţi să fie protejate în special 
în cazurile cînd părinţii decedează şi se găsesc alţi oameni 
care doresc să profite de ei şi îi alungă din propriile case. 

Experţii prezenţi la masa rotundă au remarcat că tutela dese-
ori substituie dreptul persoanei cu dizabilităţi de a face singură 
alegeri. În practică, tutorele ajunge să trăiască viaţa celui tutelat, 
îi administrează sursele financiare, decide dacă are nevoie de 
intervenţii medicale, îi interzice să aibă viaţă intimă etc. 

Republica Moldova urmează să-şi ajusteze pînă în luna 
iulie curent legislaţia la prevederile Convenţiei ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată în 2010. Arti-
colul 12 al Convenţiei prevede dreptul persoanelor cu diza-
bilităţi de a beneficia de aceeaşi capacitate juridică în egală 
măsură cu alte persoane, în toate aspectele vieţii. Experţii 
susţin că Moldova trebuie să urgenteze modificarea legislaţiei 
naţionale pentru a evita posibilele condamnări la Curtea Eu-
ropeană pentru Drepturile Omului.

Experţi: În Moldova se limitează drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi prin tutelarea lor
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D ezvoltarea orașelor 
din Republica Mol-

dova stagnează, iar multe din 
localitățile urbane se află în 
pericol de dezurbanizare. Ce 
este de făcut? Asupra acestor 
probleme,  Grupul de lucru 
Dezvoltare Regională al 
Convenţiei Naţionale pentru 
Integrarea Europeană s-a în-
trunit, recent, pentru a discuta 
și pentru a analiza politicile 
publice de dezvoltare urba-
nă. În cadrul mesei rotunde 
au participat funcționari ai 
administrației publice cen-
trale, experți independenți, 
reprezentanți ai mediului de 
afaceri, precum și membri 
din cadrul firmelor din Trans-
nistria, conduși de Alexandr 
Ciumac, expert la Societatea 
pe Acţiuni ,,Aral”.

În context, Veaces-
lav Guțuțui, viceministrul 
Dezvoltării Regionale și 
Copnstrucțiilor a afirmat că 

,,după declararea independen-
ţei, odată cu falimentul sau re-
organizarea întreprinderilor 
mari, oraşele au rămas fără o 
structură de suport, ceea ce a 
dus la o stagnare”.

Totodată, în Republica 
Moldova putem vorbi despre 
două urbe mari – Chişinău şi 
Bălţi. Însă, în comparaţie cu 
Iaşi, Constanţa, Odesa, dez-
voltarea acestor oraşe este în 

mare întîrziere. Doar 41,6% 
din populaţia ţării locuieşte 
în oraşe, ceea ce reprezintă 
un nivel alarmant de dezur-
banizare.  O altă problemă 
ţine de o excesivă concentra-
re economică în Chişinău şi 
Bălţi, în detrimentul oraşelor 
mici şi medii. În majoritatea 
acestor oraşe mici şi medii se 
atestă subdezvoltare şi mi-
graţie masivă.

Ținînd cont de situația în 
cauză, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor a 
purces în 2012 la elaborarea 
unui Plan naţional de dezvol-
tare urbană, prin studierea ex-
perienţei altor state, precum 
Letonia, Estonia, Slovenia, 
România etc. La momentul 
actual, documentul este îna-
intat la Cancelaria de Stat şi 
urmează să treacă prin pro-
cedurile de aprobare politică, 
proces care ar putea să fie 
destul de anevoios.

În urma analizelor efec-
tuate, reprezentanţii Ministe-
rului Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor au identificat 
şase oraşe (cîte două din fi-
ecare regiune de dezvoltare), 
care ar putea să servească în 
continuare drept motoare de 
dezvoltare economică. Prin-
trea acestea se numără: Cahul, 
Comrat, Soroca, Ungheni, 
Orhei şi Edineţ. Aceste orașe 

au fost considerate drept cele 
mai promiţătoare, reieşind 
dintr-o evaluare complexă 
efectuată în baza a 7 indica-
tori. În continuare, finanţarea 
dezvoltării regionale va fi 
operată, în funcție de această 
prioritizare, în care cele şase 
oraşe vor fi avantajate în ra-

port cu alte localităţi. Cu toa-
te că raza de influenţă a aces-
tora este mai mică decît cea 
a Chisinăului sau Bălţiului, 
oricum acestea vor avea mi-
siunea de a servi drept poli de 
creştere, stimulînd activita-
tea economică în localităţile 
din împrejurimi. Pentru a pu-
tea dezvolta aceste localităţi, 
este nevoie de o cooperare 
între Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construncţiilor, 
agenţiile de dezvoltare şi au-
torităţile publice locale. 

În același timp, partici-
panţii la discuţie, cu precăde-
re reprezentanţi ai societăţii 
civile şi ai administraţiei 
publice locale, au evidenţiat 
problemele acestei propuneri 

de politici publice. În acest 
sens, ei au subliniat că în pri-
mul rînd, trezeşte suspiciuni 
disponibilitatea politică de 
a susţine o asemenea propu-
nere, în condiţiile în care s-ar 
putea să se întîmple ca admi-
nistraţia oraşelor mai mici să 
nu fie de acord cu o aseme-
nea ierarhizare. În al doilea 
rînd, ar putea să apară pro-
bleme între tendinţa de dez-

voltare urbană, promovată de 
Ministerul Dezvoltării Regi-
onale şi Construcţiilor şi cea 
de dezvoltare rurală, agreată 
de Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare. În al 
treilea rînd, unii experţi au 
sugerat extinderea listei ora-
şelor pînă la 9, luînd în calcul 
centrele judeţene anterioare.   

   Grupul de lucru Dez-
voltarea Regională al  Con-
venţiei Naţionale pentru 
Integrarea Europeană vine 
și cu un șir de recoman-
dări privind ameliorarea 
situației în ceea ce privește 
problema abordată, care au 
fost susținute de toți cei 25 
de participanți. Acestea vi-
zează: 

• Modificarea Legii 438/-
XVI din 28.12.2006 privind 
dezvoltarea regională;

• Elaborarea unei HG 
pentru nominalizarea cen-
trelor urbane respective ca 

poli de creştere economică;
• Aprobarea Strategiei Na-

ţionale de Dezvoltare Regio-
nală 2013-2015, în care este 
specificat  Obiectivul 2 dedi-
cat dezvoltării policentrice a 
oraşelor. Adoptarea actelor 
normative subsecvente; 

• Elaborarea şi aprobarea 
Programului naţional de dez-
voltare urbană; 

• Stabilirea unor partene-

riate viabile între localităţile 
care intră în raza de influen-
ţă a oraşelor poli de creştere 
economică. 

Amintim că, pe lîngă 
Grupul de lucru Dezvoltare 
Regională, Convenţia Naţi-
onală pentru Integrarea Euro-
peană mai include altele trei: 
vize, frontiere şi Transnistria; 
agricultură, comerţ, servicii, 
concurenţă. Mecanismul de 
adoptare a deciziilor este si-
milar şi şi-a demonstrat deja 
eficienţa în Republica Slo-
vacă, Serbia şi Macedonia. 
Paralel, un asemenea proiect 
este desfăşurat şi în Ucraina.

De precizart că proiectul 
„Convenţia Naţională pentru 

Integrarea Europeană” este 
implementat de Institutul 
pentru Dezvoltare şi Iniţiati-
ve Sociale „Viitorul”, Asoci-
aţia pentru Politică Externă şi 
Centrul Analitic Independent 

,,Expert-Grup”, cu susţinerea 
financiară a Ministerului 
Afacerilor Externe al Slova-
ciei. Scopul iniţiativei este 
de a stimula dezbateri ample 
şi de a formula recomandări 
pentru structurile  guverna-
mentale, cu participarea soci-
etăţii civile, în vederea adop-
tării şi implementării acquis-
ului comunitar în Republica 
Moldova.

L.D.

Dezvoltarea oraşelor din Republica Moldova stagnează. Ce e de făcut? 

O nouă ediţie a Buletinului de Politică Ex-
ternă, semnată de Angela Secrieru, cu 

genericul „Guvernanţa corporativă în băncile din 
Republica Moldova sub impactul reglementărilor 
Comitetului de la Basel”, a fost prezentată, recent, 
în cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative 
Sociale ,,Viitorul”. 

Autoarea consideră că 
recentele evenimente ne-
faste din sectorul bancar 
din Republica Moldova vi-
zînd încercările de a modi-
fica structura acţionariatu-
lui unor bănci, inclusiv prin 
preluări ostile, în cazul BC 

„Universalbank” SA, BC 
„Victoriabank” SA, BC 
„Moldova-Agroindbanc” 
SA, BC „Banca de Eco-
nomii” SA, pot fi explicate 
parţial prin mecanismele 
imperfecte de guvernanţă 
corporativă din băncile din 
Republica Moldova.

„În multe cazuri, consi-
liul băncii este mai mult o 
structură formală, nefunc-
ţională, iar mecanismele 
de guvernanţă corporativă 
nu numai că nu există, dar 
nici nu sînt bine înţelese 
în băncile din Republica 
Moldova. În acest context, se impune dezvoltarea 
de către BNM a unei concepţii consistente privind 
guvernanţa corporativă în băncile din Republica 
Moldova în conformitate cu recomandările Comi-
tetului de la Basel pentru supraveghere bancară de 
(CBSB)”, recomandă experta.

Organismele supreme de supraveghere bancară 
în economiile în dezvoltare, fiind aici şi cazul eco-
nomiei Republicii Moldova, nu dispun, de obicei, 
de independenţă politică, acest neajuns ducînd la 
subminarea capacităţii lor de a constrînge băncile 

să respecte cerinţele şi de a impune sancţiuni adec-
vate, se mai arată în lucrare.

Republica Moldova, deşi nu este membră a 
CBSB, participă la activităţile grupurilor de lucru 
ale acestuia şi prin autoritatea supremă naţională 
de supraveghere bancară, BNM, promovează prin-

cipiile CBSB în legislaţia şi 
practica bancară din ţară. În 
prezent, BNM este la etapa 
implementării prevederilor 
acordului Basel I şi iniţierii 
implementării acordului Ba-
sel II.

Conform statutului său, 
CBSB reprezintă autorul şi 
promotorul primar al stan-
dardelor globale în domeniul 
reglementării băncilor, asi-
gurînd un forum pentru co-
operare în materie de supra-
veghere bancară. Misiunea 
Comitetului de la Basel con-
stă în fortificarea reglemen-
tării, supravegherii şi prac-
ticilor băncilor din întreaga 
lume în scopul consolidării 
stabilităţii financiare.

Amintim că Buletinul de 
Politică Externă reprezintă 
o serie de analize, scrise de 
experţi locali şi străini, de-
dicate celor mai importante 

subiecte de politică externă, dezvoltărilor majore 
din Marea Neagră, cooperării cu organizaţiile in-
ternaţionale şi activităţilor de menţinere a păcii din 
regiune. Buletinul este distribuit în format electro-
nic oficialilor europeni, fiind destinat în primul rînd 
publicului extern. Asta pentru a oferi informaţii 
obiective despre progresele Republicii Moldova în 
eforturile sale de apropiere de Uniunea Europeană. 
Publicaţia apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei 
Soros-Moldova.

Cor. DReptul

,,Guvernanţa corporativă în băncile 
din Republica Moldova sub impactul 

reglementărilor Comitetului de la Basel” 

Un centru regional pentru persoanele infectate cu virusul HIV s-a des-
chis la Chişinău miercuri, 27 februarie. Centrul funcţionează zilnic 

şi oferă consultaţii, recomandări şi asistenţă psihologică celor infectaţi cu 
HIV. 

Şefa  Direcţiei municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Svetla-
na Chifa, a declarat că centrul este amplasat într-o aripă a Spitalului nr. 1 din 
Capitală, unde s-a efectuat reparaţie şi s-a procurat echipamentul necesar. 

Proiectul este finanţat de Fondul Global de Combatere a SIDA, Mala-
riei şi Tuberculozei şi de Fundaţia Soros. Specialiştii care oferă  asistenţă 
au fost selectaţi în urma unui concurs. În cadrul centrului activează şi 
voluntari, care au fost instruiţi anterior. 

În Republica Moldova sînt deschise 3 centre regionale de acest fel – în 
Bălţi, Tiraspol şi Comrat. 

La Chişinău s-a deschis un 
centru regional pentru persoanele 

infectate cu HIV 

Boxerul Octavian Ţâcu a fost de-
semnat oficial în funcţia de ministru al 
Tineretului şi Sportului. Potrivit ser-
viciului de presă al Guvernului, pre-
mierul Vlad 
Filat a pro-
pus preşe-
dintelui ţării, 
Nicolae Ti-
mofti, numi-
rea lui Ţâcu 
în această 
funcţie.

Octavi -
an Ţâcu a 
fost propus 
de către Par-
tidul  Libe-
ral, căruia, conform acordului Alianţei 
de guvernare iar reveni şefia acestui 
minister.

Anterior, liderul PL, Mihai Ghim-
pu, a spus că dacă premierul nu va ac-
cepta această candidatură, va merge 
personal  la Guvern, asta pentru că 

premierul declarase că va accepta în 
funcţie doar persoane profesioniste.

Ocravian Ţâcu s-a născut pe 21 
august, 1972, în satul Costuleni, raio-

nul Ungheni.  
Din septem-
brie 2005 şi 
pînă în pre-
zent, este 
șeful Cate-
drei Relaţii 
I n t e r n a -
ţionale şi 
Politologie, 
Facultatea 
Istorie şi 
Relaţii In-
ternaţionale, 

Universitatea Liberă Internaţională 
din Moldova, iar din 2001 pînă în 
prezent - conferenţiar universitar la 
Masteratul de Studii Sud-Est Europe-
ne a Catedrei UNESCO, Facultatea de 
Istorie şi Psihologie, Universitatea de 
Stat din Moldova.

Octavian Ţâcu, noul ministru al 
Tineretului şi Sportului
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎnGĂ

Algerea numelui de fami-
lie pentru soţi este prevăzu-
tă de  articolul 17 din Codul 
familiei,  conform căruia, la 
încheierea căsătoriei, soţii, 
la dorinţă, îşi aleg numele de 
familie al unuia dintre ei sau 
cel format prin conexarea nu-
melor ambilor drept nume de 
familie comun ori fiecare din-
tre ei îşi păstrează numele de 
familie pe care l-a purtat pînă 
la căsătorie, ori conexează 
numele de familie al celuilalt 

soţ la numele de familie pro-
priu. Conexarea numelor de 
familie nu se admite cînd cel 
puţin unul dintre ele este du-
blu. Schimbarea numelui de 
familie al unuia dintre soţi nu 
implică schimbarea numelui 
de familie al celuilalt soţ.  În 
momentul înregistrării divor-
ţului, soţii pot păstra numele 
de familie ales la încheierea 
căsătoriei sau pot reveni la 
numele de familie purtat pînă 
la încheierea acestei căsătorii.

? Care sînt condiţiile legale de alegere sau re-
nunţare la numele soţilor? 

Eleonora Balan,
mun. Chişinău

Educaţie juridică

Încheiat între: S.C. XXXXX, cu sediul în……………….. 
str. …………………, nr…….. tel./fax …………….. 
CF……………………………………RC………………cont 
nr………………deschis la Banca …………….., denumi-
tă în prezentul contract VÎNZĂTOR şi S.C.xxxx cu sediul 
în ……………….. str.  …………………, nr. …….. tel./
fax …………….. CF …………………………………… 
RC ……………… cont nr. ……………… deschis la Banca 

…………….., denumită în prezentul contract CUMPĂRĂ-
TOR.

1. OBIECTUL COnTRACTULUI 
1. 1.Obiectul contractului este vînzarea-cumpărarea de …

……………………………………….......................................

1.2. Părţile contractante sînt de acord ca VÎNZĂTO-
RUL să vîndă şi CUMPĂRĂTORUL să cumpere produsele 
xxxxxxxxxxxxx conform celor specificate în ANEXA nr.1, la 
prețurile, cantităţile, condiţiile de livrare şi de plata convenite 
prin prezentul contract. 

1.3.Prețurile din ANEXA nr. 1 sînt exprimate în EURO, 
iar plata se face în lei la cursul de referinţă al BNM din data 
emiterii facturii. La aceste prețuri se aplică TVA.

1.4. Marfa care face obiectul prezentului contract rămîne 
proprietatea VÎNZĂTORULUI pînă la achitarea ei integrală 
de către CUMPĂRĂTOR.

2. COnDIȚII DE LIVRARE 
2.1.Marfa se livrează în următoarele condiţii 

xxxxxxxxxxxxx 
2.2.Termenul de livrare este de xxxxxx zile calendaristice 

de la data achitării avansului prevăzut la pct.4.1.

3. VALOAREA COnTRACTULUI 
3.1.Valoarea totală a contractului este de _____________ 

EURO, fără TVA, preţ ferm. 

4. COnDIȚII DE PLATĂ 
4.1. CUMPĂRĂTORUL va achita în contul VÎNZĂ-

TORULUI prin Ordin de Plată sau Fila CEC un avans de 
_________ EURO, fără TVA, în termen de 3 zile lucrătoare de 

la data semnării contractului. 
4.2. Diferenţa de _________ EURO, fără TVA, va fi achi-

tată de CUMPĂRĂTOR la data livrării mărfii cu Fila CEC sau 

Ordin de Plată vizat de bancă. 
4.3. Toate plăţile vor fi efectuate de CUMPĂRĂTOR în 

lei, la cursul zilei. 
4.4. VÎNZĂTORUL şi CUMPĂRĂTORUL sînt de acord 

cu facturarea separată a eventualelor diferențe de curs valutar 
în plus sau minus de la data emiterii facturii şi pînă la data 
efectuării plății. 

4.5. Dacă CUMPĂRĂTORUL renunţă la contract din moti-
ve imputabile lui, atunci el va renunţa la marfa care face obiec-
tul prezentului contract şi la suma achitată VÎNZĂTORULUI. 

5.OBLIGAȚIILE VÎnZĂTORULUI 
5.1. Să anunţe CUMPĂRĂTORUL cu cel puţin 3 zile lu-

crătoare înainte de sosirea mărfii.
5.2. Să asigure CUMPĂRĂTORULUI livrarea mărfii con-

form specificaţiei din ANEXA nr.1. 
5.3.Să asigure la cererea CUMPĂRĂTORULUI transpor-

tul produselor, pentru suma de ________ EURO, fără TVA. 
5.4.Să certifice şi să asigure pentru produsele vîndute 

(CUMPĂRĂTORULUI)  termenul de valabilitate  de ………
zile/luni de la data fabricării, dar nu mai mult de ……………. 
de la data livrării.

5.5.Să furnizeze  CUMPĂRĂTORULUI următoarele do-
cumente de certificare a calităţii 
produselor livrate: Buletin de ana-
liză/certificat de caltate şi/sau spe-
cificaţia tehnică pentru produsul/
produsele livrate (după caz).

6. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂ-
tORuluI 

6.1. Să achite VÎNZĂTORU-
LUI contravaloarea mărfii în con-
diţiile prevăzute la pct.4.

6.2. Să asigure depozitarea, 
manipularea produselor în condiţi-
ile prevăzute în specificaţia tehnică 
primită de la VÎNZĂTOR.

8. FORȚA MAJORĂ 
8.1. Forţa majoră exonerează 

de răspundere partea care o invocă 
în condiţiile legii, cu cerinţa notifi-
cării scrise prealabil în termen de 7 

zile de la apariţia cazului de forţă majoră. 

9.LITIGII 
9.1. Eventualele litigii în derularea prezentului contract 

vor fi rezolvate pe cale amiabilă.
În situaţia în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi 

supus arbitrajului Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova sau va fi soluţionat potrivit normelor de drept comun. 

10. DISPOZIȚII FInALE 
10.1. Modificarea termenilor prezentului contract de către 

ambele părţi este posibilă numai prin act adiţional. 
10.2. ANEXA nr.1 face parte din prezentul contract de vîn-

zare-cumpărare.
10.3. Contractul poate fi reziliat numai cu acordul scris al 

ambelor părţi.
10.4. Contractul intră în vigoare de la data semnării sale de 

către VÎNZĂTOR şi CUMPĂRĂTOR.
10.5. Prezentul contract s-a încheiat azi _____________ , 

în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă, 
ambele cu valoare de original.

MODEL  DE COnTRACT  DE  VÎnZARE-
CUMPĂRARE nr. ____ / ____________

VÎNZĂTOR      CUMPĂRĂTOR,
S.C. _____________________________   S.C. _____________________________ 
Director/Administrator _________________  Director/Administrator _______________________
Semnătura :      Semnătura
Data semnării: ____________     Data semnării: ____________ 

AnEXA nR.1 LA COnTRACTUL DE VÎnZARE-CUMPĂRARE nR. _____ / ___________ 

1. SPECIFICAȚIA CONTRACTULUI  XXXXXXXXXXX 
2.CANTITATEA  ___ buc/kg. ________________________ 
3.PREȚ UNITAR  ______________ EURO, fără TVA pentru _________________________. 
4.VALOAREA CONTRACTULUI _______________ EURO, fără TVA. 
5. SPECIFICAŢIA TEHNICĂ  DE PRODUS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VÎNZĂTOR      CUMPĂRĂTOR,
S.C. _____________________________   S.C. _____________________________ 
Director  __________________________  Director, _________________________
Data semnării: ____________     Data semnării: ____________ 

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

lor: Zbanţ Victor şi Traistar Natalia, cu ultimul domiciliu: mun. 
Chişinău, str. Grenoble, nr. 159/2, apt. 21, pentru data de 15 mar-
tie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
61), unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui 
Istrati Igor către: Zbanţ Victor, Zbanţ Alexandr şi Traistar Nata-
lia privind determinarea cotelor-părţi.

Judecător   Djeta Chistol
www

 Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Aleinic Serghei, pentru data de 1 aprilie 2013, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Aleinic Irina privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător    A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SRL ,,Galinurida”, pentru data de 15 aprilie 2013, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel 
Mare, nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SC ,,Auromex Prim” SRL.

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

 Judecător     S. namaşco
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Divimex Grup”, pentru data de 8 aprilie 2013, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate 
de pîrît  în cauza civilă nr. 2E-401/13, la acţiunea SC ,,Prodline-
com” SRL privind încasarea prejudiciului.

Judecător     Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Drăgănel Ion, 
Drăgănel Gabriela, mun. Chişinău, str. Albişoara, nr.68/3, apt. 
30; Maruseac Nicu, mun. Chişinău, str. Independenţei, nr. 14/2, 
apt. 23, pentru data de 15 martie 2013, ora 15.00, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 221, 
et. 2) în calitate de pîrîţi la cererea lui Chicu Igor privind de-
clararea nulităţii tranzacţiei de împăcare.

Prezenţa cu referinţă este obligatorie. În caz de neprezenta-
re, cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător    Aurica Us

AnUnŢ
Universitatea de Studii Politice şi Eco-

nomice Europene „Constantin Stere” anunţă 
concursul pentru suplinirea funcţiilor de: 

conferenţiar universitar – 1 loc
profesor  - 1 loc

Date de contact: 
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.200
tel: (022)74-94-86, fax: (022) 35-84-27
uspeeconstantinstere@yahoo.com
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www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 

solicită  prezentarea cet. Doagă Emanuil, a.n. 07.05.1989, cu 
ultimul domiciliu: satul Ciocîlteni, Orhei, pentru data de 18 
martie 2013, ora 12.55, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de Doagă Nina privind desfacerea căsătoriei, stabilirea 
domiciliului copilului şi încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător    Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei  solicită  prezentarea cet. Tanasevici An-
drei, cu ultimul domiciliu: satul Ghetlova, Orhei, pentru data 
de 19 martie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135, et.2) în calitate de pîrît în cauza civilă intenta-
tă de Tanasevici Rodica privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător   Veronica Cupcea
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Pecica Natalia, cu ultimul domiciliu: 
or. Orhei, str. S. Lazo, nr. 4,,B”, apt. 11, pentru data de 19 mar-
tie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu, 
nr. 135, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Prozorov Claudia privind perceperea pagubei morale.

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

Judecător    Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită  prezentarea cet. Dimou Cristos, adresa: Grecia, 
provincia Volos, r. Magnisia, pentru data de 20 martie 2013, 
ora 14.30, la şedinţa de judecată (or. Drochia, str. 31 August 
1989, nr. 7, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Dolinţa Serghei către: Dolinţa Svetlana, Dimou Cristos privind 
tăgăduirea paternităţii.

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

Judecător    V. Zaporojan
www

 Judecătoria Orhei  solicită  prezentarea cet. Russu Eugeniu 
Veaceslav, cu ultimul domiciliu: satul Selişte, 1, Orhei, pen-
tru data de 25 martie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Purice Mariana privind încasarea pensiei de 
întreţinere.

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

Judecător   Veronica Cupcea
www

Judecătoria Făleşti  solicită  prezentarea cet. Ioniţa Roman, 
domiciliat: satul Bobeica, Hînceşti, pentru data de 26 martie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Făleşti, str. 1 Mai, 
nr. 14, bir. 1) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea  
cauzei civile intentată de Ioniţa Natalia privind desfacerea că-
sătoriei.

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

Judecător    Valentin Trişnevschi  
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea reprezentantului ÎM ,,Ecodrum Construct”, 
cu sediul: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, nr. 27, pentru data 
de 26 martie 2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Saharnean Ion privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea reprezentantului ÎM ,,Ecodrum Construct”, 
cu sediul: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, nr. 27, pentru data 
de 26 martie 2013, ora 13.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SC ,,Elvalion Trans” privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Străşeni  solicită  prezentarea cet. Dogotari Ne-
lea Gheorghe, a.n. 29.12.1968, adresa: or. Străşeni, str. Con-
stantin Stere, nr. 2, pentru data de 28 martie 2013, ora 13.30, la 
şedinţa de judecată (Străşeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 98, bir. 5) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Bordea Olga.

Judecător    Vasile Rusu
www  

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Tertiuc Petru Pavel, cu ultimul domi-
ciliu: satul Neculaieuca, Orhei, pentru data de 10 aprilie 2013, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît la cererea OM ,,Personal-Credit” SRL privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător   Tatiana Troianovschi

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Cronprint”,  pentru data de 16 aprilie 
2013, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea CRCT ,,Artico” 
privind încasarea datoriei.

Judecător    V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Iasinschi Valen-
tina, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Romană, nr. 4/1, apt. 
103, pentru data de 26 aprilie 2013, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît, unde va 
avea loc examinarea cererii lui Gulpar Vasile privind încasarea 
sumei.

Judecător    Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Godoroja Euge-
nia, Godoroja Anatolie, cu domiciliul: str. N. M. Spătaru, nr. 7, 
apt. 17, or. Cricova, pentru data de 7 mai 2013, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrîţi, unde 
va avea loc examinarea cererii ÎM ,,Regia Comunal Locativă 
Cricova” către: Godoroja Eugenia, Godoroja Anatolie, interve-
nient accesoriu SA ,,Termocom” privind încasarea datoriei.

Judecător    Aliona Miron
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Contact-Cel Plus”, pentru data de 20 
martie 2013, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, 
nr. 13, bir. 9) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea cet. Ojog Evdochia privind încasarea 
prejudiciului.

Judecător    V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Zubcu Ion, pentru data de 21 martie 2013, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. 
Banari Tamara privind decăderea din drepturile părinteşti.

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 reprezentantului SRL 
,,Emeligrup-Trans”, pentru data de 26 martie 2013, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 18), în cali-
tate de pîrît la cererea ,,Tri Truck Incomparation” SRL privind 
încasarea datoriei.

Judecător    Ecaterina Silivestru  
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Şevţova Alexandra, pentru data de 27 martie 2013, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea cet. Boiarchina Lidia privind încasarea datoriei.

Judecător    V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Popova Iryna, pentru data de 2 aprilie 2013, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui 
Dunichin Petru privind desfacerea căsătoriei.

Judecător    V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Autobat-Trans”, cu sediul: mun. Chişinău, Şos. Munceşti, nr. 
364, pentru data de 9 aprilie 2013, ora 16.00, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 1,,A”), unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea lui Struţu Leonid privind 
încasarea datoriei.

Judecător   nicolae Şova 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rotari Natalia, 
pentru data de 19 martie 2012, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în cauza civilă: Mo-
criţcaia Svetlana, Rotari Victor, Belughin Igor către: Stepanov 
Ludmila, Stepanov Elena, intervenient accesoriu Rotari Nata-
lia privind prelungirea termenului de acceptare a succesiunii 
şi recunoaşterea dreptului de proprietate asupra a 3/8 din bu-
nul imobil în ordine succesorală şi cererea reconvenţională a 
cet-lor: Stepanov Ludmila şi Stepanov Elena către: Mocriţcaia 
Svetlana, Rotari Victor, Belughin Igor, intervenient accesoriu 
Rotari Natalia privind declararea ca succesori nedemni şi în-
casarea datoriei.

Judecător    Oxana Robu 
www

Judecătoria Donduşeni solicită prezentarea cet. Ormanji 
Vasili, pentru data de 14 martie 2013, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (or. Donduşeni, str. 31 August 1989, nr. 19, bir. 11) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Ormanji Doina 
privind desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei alimentare.

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

Judecător    Oxana Banari 

Citaţii în judecată

www 
Curtea de Apel Chişinău solicită repetat prezentarea re-

prezentantului: SC ,,Dilen Art” SRL, pentru data de 21 martie 
2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Te-
ilor, nr. 4), unde va avea loc examinarea cauzei nr. 3-1750/12, 
la cererea: SRL ,,Leutes” şi ÎS ,,MoldData” privind recunoaş-
terea dreptului asupra mărcii ,,Jumbo”.

 Judecător      Eugeniu Clim  
www 

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,NGC Plus”, pentru data de 19 martie 
2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul 
Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de SRL ,,Avanti Cargo Trans”.

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

Judecător      Liliana Andriaş
www 

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Malu Int”, cu sediul cunoscut: mun. Chişinău, str. Calea Ieşi-
lor, nr. 12, pentru data de 11 aprilie 2013, ora 16.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 606) în calitate de pîrît  
în cauza civilă nr. 2E-166/13, la acţiunea SRL ,,Avanti Cargo 
Trans” privind încasarea datoriei.

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

Judecător      Ghenadie Plămădeală   
www 

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Şoiliţa Petru, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chi-
şinău, bdul Decebal, nr. 1, apt. 904, pentru data de 4 aprilie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 6) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile nr. 2-4504/12, la cererea cet. Bogdan Elena privind înca-
sarea prejudiciului moral.

Judecător     Svetlana Garştea-Bria
www 

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Rotari Ana, domiciliată: mun. Chişinău, bdul Decebal, nr. 
91/2, apt. 50, pentru data de 15 aprilie 2013, ora 16.00, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1,,A”), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea: Denisova Valen-
tina şi Ijboldina Valentina, intervenient accesoriu CCL - 223 
privind excluderea din membrii CCL.

Judecător     nicolae Şova   
www 

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cugurluianu Ana-
tolie Vasile, a.n. 07.10.1970, cu ultimul domiciliu cunoscut: 
mun. Chişinău, str. P. Zadnipru, nr. 7/4, apt. 92, pentru data de 
26 martie 2013, ora 9.45, la şedinţa de judecată (str. M. Sado-
veanu nr. 24/1, bir. 313) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
cererea cet. Marulea Lucia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător     Ludmila Ouş

AnUnŢ
 În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea 

cu privire la Procuratură, Consiliul Superi-
or al Procurorilor a anunţat la şedinţa  din 
26.02.2013 concurs pentru suplinirea funcţiei 
vacante de  procuror-şef al Secţiei judiciar-pe-
nale din cadrul Direcţiei Judiciare a Procuratu-
rii Generale.

Candidaţii care întrunesc condiţiile art.36 
alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură pot 
depune cereri de participare la concurs pînă la 
data de 27.03.2013. 

Dosarele de aplicare sînt înregistrate la se-
cretariatul Consiliului Superior al Procurorilor  
(mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-
Bodoni, nr. 26). 

Secretariatul 
Consiliului Superior al procurorilor

tel: 22-80-64

În aceste momente de nemărginită tristeţe, 
Procuratura Republicii Moldova exprimă sincere 
condoleanţe şi regrete profunde rudelor îndoliate 

şi tuturor celor îndureraţi, în legătură cu încetarea 
din viaţă a celui care a fost 

VASILE  GUŢU,
pensionar al organelor Procuraturii.

Dumnezeu să-i odihnească somnul de veci.
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Alexandru TĂnASE, 
preşedintele Curţii Constituţionale

Mult stimate domnule Alexandru 
Tănase, 

Cu totul şi cu totul specială este ziua 
dumneavoastră de naştere din acest an, 
care exprimă maturitatea înţelepciunii şi 
vîrsta frumoaselor împliniri.  

Sîntem onoraţi să vă adresăm, cu 
ocazia deosebitei dumneavoastră aniver-

sări, sublime cuvinte de felicitare. Popasul aniversar la 
care aţi ajuns constituie o oportunitate de a pune pe cîntar 
succesele. Astfel, avansarea prin muncă, responsabilitate, 
perseverenţă,  devotament pentru domeniul ce vi l-aţi ales 
ca destin – justiţia, vă determină inconfundabilitatea. 

Vă dorim viaţă îndelungată, plină de realizări şi bu-
curii, clipe cît mai durabile de satisfacţie şi înălţare su-
fletească. 

La Mulţi Ani!
* * *

Ana pANOV, 
judecător, CA Chişinău

Mult stimată doamnă Ana Panov, 
Fie ca această zi, de o semnificaţie aparte pentru 

dumneavoastră, să vă insufle şi mai mult dorinţa de a trăi 
frumos viaţa, de a crea lucruri deosebite, astfel încît să 
atingeţi cele mai înalte culmi de revelaţie sufletească.

Să vă păstraţi deosebitele calităţi cu care v-a înzestrat 
bunul Dumnezeu, iar anii care se vor perinda, de acum 
încolo, să vă aducă multă sănătate, clipe enorme de feri-
cire, şi bucurii nenumărate de la cei dragi inimii.

La Mulţi Ani!
* * *

Xenofon ulIANOVSCHI, 
vicepreşedintele CA Chişinău

Mult stimate domnule Xenofon Ulianovschi,
Aniversarea zilei dumneavoastră de naştere ne oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa un sincer şi cald mesaj de 
felicitare. 

Munca nobilă ce o desfăşuraţi cu cinste şi demnitate 
vă conferă o alură de om destoinic al acestui neam.

Să vă păstraţi aceste calităţi valoroase, căci de ele 
este nevoie ca dreptatea şi adevărul să triumfe.

Pentru tot ceea ce reprezentaţi, şi pentru tot ceea ce 
faceţi, vă dorim multă sănătate, putere continuă de mun-
că, noi realizări încununate cu succese remarcabile.

 La Mulţi Ani!
* * * 

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:  teo-
dor Cârnaţ, doctor habilitat în drept, conferenţiar uni-
versitar, Facultatea de Drept, USM; Tudor Gujuman, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Ion Jecev, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Marina Anton, judecător, 
CA Chişinău; Aurelia Cazacliu, judecător, Criuleni; 
Veaceslav Panfilii, judecător, Anenii Noi; Ion Rusu, ju-
decător, Drochia; Gheorghe Popa, judecător, Teleneşti; 
Victor Micu, judecător, Rîşcani mun. Chişinău; Victor 
Orîndaş, vicepreşedintele JEC; Constantin Stănilă, ju-
decător, Glodeni; Ghenadie Bîrnaz, judecător, Rîşcani 
mun. Chişinău;  Igor Botezatu, judecător, Vulcăneşti; 
Valentin Verejan, inspector, CSM.  

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să  vă 
adresăm sincere şi calde urări de sănătate. Apreciem strădu-
inţa, devotamentul, abnegaţia, responsabilitatea cu care vă 
îndepliniţi obligaţiile, întru bunăstarea societăţii noastre.

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

La Mulţi Ani!
 

membrii Consiliului  de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

echipa Dreptul 
şi Revista Naţională  de Drept

Soia este originară din 
Asia şi datorită valorii 

sale nutritive asemănătoare 
cu cea a produselor de origi-
ne animală, este considerată 
unul din alimentele cele mai 
importante.

Soia stabilizează insulina 
în sînge, reglează funcţiile 
intestinale şi scade riscul 
apariţiei afecţiunilor oncolo-
gice.

Soia are următorul con-
ţinut: proteine (40,4%), gră-
simi (19%), acizi (20,6%), 
apă (10%), celuloză (5%), 
reziduuri minerale (5%).

Alimente din soia cum ar 
fi: tofu (brînza din soia), tem-
peh (boabe de soia fermentate 
cu mucegaiuri) şi laptele de 
soia conţin compuşi chimici 
numiţi izoflavone, care par 
să diminueze cantitatea de 
colesterol produsă de ficat.

Persoanele care mănîncă 
zilnic aproximativ 30-40 g 
de proteină din soia pot să-
şi diminueze colesterolul cu 
aproximativ 16%. Soia se 
dovedeşte a fi cea mai efici-
entă la persoanele cu niveluri 
foarte crescute ale colestero-
lului.

Este un aliment ideal 
pentru vegetarieni şi conţine 
o serie de elemente esenţiale 
pentru buna funcţionare a 

organismului, printre care fo-
sfor, calciu, magneziu, sodiu. 
Soia conţine de şapte ori mai 
mult magneziu decît pîinea 
din grîu. Vitaminele B, D 

şi E împiedică procesul de 
îmbătrînire, în timp ce acizii 
graşi nesaturaţi stopează dez-
voltarea celulelor canceroase.

Produsele naturale din 
soia sînt recomandate de nu-
triţionişti şi medici pentru ur-
matoarele boli: ateroscleroza, 
hipertensiune, cardiopatie is-

chemică, colecistita cronică, 
constipaţie cronică pe fond 
alimentar, obezitate, patolo-
gia aparatului locomotor, pe-
rioada de recuperare în urma 

infarctului de miocard etc.
Totuşi, produsele din soia 

nu sînt recomandate femeilor 
însărcinate, deoarece izofla-
vonele, care în condiţii nor-
male au un efect pozitiv, pot 
influenţa negativ dezvoltarea 
creierului embrionului. De 
asemenea, pot inhiba dez-

voltarea sistemului endocrin. 
Din acest motiv, soia este 
interzisă în alimentaţia copii-
lor sub trei ani, întrucît poate 
avea efecte negative asupra 
dezvoltării glandei tiroide.

Iată cîteva sugestii pen-
tru a introduce mai multă 
soia în dietă:

• Mîncaţi boabe de soia 
întregi. Ele conţin mai mulţi 
compuşi benefici decît ali-
mentele din soia prelucrată. 
Muiaţi boabele de soia peste 
noapte, aruncaţi apa şi apoi 
fierbeţi-le 2-3 ore într-un vas 
acoperit.

• Adăugaţi tofu la reţete. 
Tofu, în sine, este insipid, dar 
are calitatea de a prelua gus-
tul altor ingrediente şi poate 
fi folosit în locul brînzei sau 
al cărnii.

• Încercaţi tempeh. Împre-
ună cu miso (pasta de soia, 
care se prepară în diverse 
varietăţi, de la foarte dulce la 
foarte sărată), este un produs 
din soia fermentat, cu un uşor 
gust de fum şi excepţional de 
bogat în izoflavone.

• Preparaţi un desert cu 
soia. O modalitate delicioa-
să de a introduce mai multă 
soia în dietă este amestecînd 
30-90 de grame de tofu cu di-
ferite fructe proaspete şi cu o 
ceaşcă de lapte din soia.

Î ncă de acum mult timp, oamenii de ştiinţă ajunseseră la 
concluzia că animalele cu sînge rece trăiesc mai mult, 

dar ei nu reuşiseră să explice şi de ce avea loc acest fenomen.
Acum, cercetătorii de la Universitatea din Michigan au 

identificat un „program” în genetică despre care cred că are 
potenţialul de a explica de ce oamenii expuşi la frig trăiesc 
mai mult. 

Programul genetic promovează longevitatea viermilor ci-
lindrici (nematode) în medii reci, dar cercetătorii susţin că el 
există şi în animalele cu sînge cald, inclusiv în oameni. 

De multă vreme, oamenii din lumea ştiinţei au presupus că 

animalele trăiesc mai mult în medii reci datorită unui proces 
termodinamic pasiv, considerînd că temperaturile scăzute re-
duc rata de apariţie a reacţiilor chimice, lucru care încetineşte 
îmbătrînirea.

Studii realizate cu mult timp în urmă au demonstrat că 
scăderea temperaturii corpului cu 0,5 grade Celsius, în cazul 
animalelor cu sînge cald, poate extinde durata de viaţă cu 20 
de procente. 

Acum, avînd în vedere că mecanismul identificat există şi 
la oameni, cercetătorul sugerează că efectul aerului rece asupra 
duratei de viaţă ar putea fi întîlnit şi la specia noastră.

Vrei să trăieşti mai mult? Nu te mai plînge de frigul de afară

Produsele fast-food pot afecta ficatul în 
aceeaşi măsură ca hepatita

Mîncarea de tip fast-food nu este periculoasă doar pen-
tru siluetă, ci poate distruge ficatul aşa cum o face şi hepatita. 
Astfel, persoanele care mănîncă regulat timp de o lună fast-
food pot înrăutăţi în mod semnificativ starea ficatului.

Potrivit unui nou studiu, cartofii pai sînt extrem de pe-
r i c u l o ş i 
din cauza 
aditivilor 
alimentari. 
P r i n t r e 
produsele 
fast-food 
care dău-
nează fica-
tului sînt 
cele din 
pui şi ine-
lele cocrante din ceapă.

După consumul unor asemenea alimente, enzimele fica-
tului pot suferi schimbări similare efectelor hepatitei. Nici 
salatele cumpărate din restaurantele fast-food nu sînt sută la 
sută sănătoase. Potrivit cercetărilor, acestea ar putea conţine 
conservanţi pentru a le menţine proaspete.

S-a inventat pixul care te atenţionează 
atunci cînd greşeşti în scris

O companie din Germania a inventat un pix special care 
corectează greşelile de scris, erorile fiind atenţionate prin 
intermediul unor vibraţii puternice în mîna utilizatorului.

Mergînd pe ideea că tinerii din ziua de astăzi se bazea-
ză pe calculator pentru a le fi corectate greşelile din scris, 
fie că e vorba de litere lipsă sau erori ortografice, compa-
nia ,,Lernstift” a conceput un prototip de pix care îşi atenţi-
onează utilizatorul atunci cînd greşeşte. 

Cei care folosesc pixul atunci cînd scriu au la dispozi-
ţie două opţiuni pentru setarea instrumentului de scris. Mo-
dul caligrafic va atenţiona cu privire la erori de formă, în 
timp ce modul ortografic va atenţiona posesorul pixului cu 
privire la greşelile de ortografie. 

Funcţionarea pixului celor de la ,,Lernstift” are o anali-
ză bazată pe senzori, care depistează felul în care sînt con-
struite literele, prin simpla mişcare a mîinii, notează ,,Daily 
Mail”. 

Administrația companiei în cauză susţine că va face o 
lansare oficială a pixului, producerea lui urmînd a fi spon-
sorizată din donaţii.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

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

Divert is
Aniversări Soia – adevărat cocteil de vitamine


