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Poliţiştii, nemulţumiţi 
de modificarea 
legislaţiei cu privire 
la pensionare

Miniştrii din Europa de 
Sud-Est îşi consolidează 
eforturile în lupta 
împotriva crimei 
organizate

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
(MAEIE) recomandă celor care intenţionează să plece în Si-
ria sau Yemen să evite călătoriile care nu sînt necesare, în 
legătură cu ample proteste de stradă şi ciocniri violente cu 
forţele de ordine. 

Potrivit Serviciului mass-media şi relaţii cu publicul al 
MAEIE, cetăţenii moldoveni care se află în Siria şi Yemen 
sînt rugaţi să evite mulţimile, să demonstreze prudenţă spo-
rită şi să respecte recomandările autorităţilor. 

MAEIE de asemenea recomandă cetăţenilor care se află 
în aceste ţări să transmită Ambasadei Republicii Moldova de 
la Ankara, Turcia, coordonatele unde pot fi contactaţi. 

rim-ministrul Vlad 
Filat a participat la 
întîlnirea Comitetului 
Director al Proiectului 

scop acordarea suportului 
consultativ ministerelor şi 
instituţiilor administraţiei 
publice centrale în elabora-
rea şi implementarea politi-
cilor publice, prin recrutarea 
consilierilor internaţionali 
care au activat nemijlocit în 

Dirk Schuebel, şeful De-
legaţiei Uniunii Europene 
în Republica Moldova, a re-
marcat că realizările Misiu-
nii au fost apreciate de către 
instituţiile beneficiare, fiind 
recunoscute drept relevante, 
eficiente şi durabile. Ofici-

Totodată, resortisanţilor moldoveni le este insistent reco-
mandat să părăsească statele indicate anterior şi zonele de 
conflict în general. În Yemen există riscuri sporite de atacuri 
teroriste, deturnări şi conflicte tribale, care pot izbucni în di-
ferite părţi ale ţării. 

Moldovenii din aceste ţări pot apela după asistenţă Amba-
sada Republicii Moldova de la Ankara la telefonul: +90312 446 
55 27 sau e-mail: ankara@mfa.md, ambmold@ttnet.net.tr 

Totodată, cetăţenii Republicii Moldova, în caz de nece-
sitate, pot contacta Centrul de apel din Republica Moldova:  
080090990 (apel gratuit) şi din străinătate:  +373 22 690 990.

economie şi finanţe, agricul-
tură, justiţie şi stat de drept, 
comunicare. Şeful Delegaţiei 
Uniunii Europene în Republi-
ca Moldova a spus că în toate 
domeniile au fost înregistrate 
progrese substanţiale. 

Coordonatorul Rezident 
al ONU în Republica Mol-
dova, Kaarina Immonen, de 
asemenea, a menţionat că 
modelul aplicat în Republi-
ca Moldova este apreciat de 
către partenerii internaţionali 
şi chiar solicitat pentru a fi 
aplicat în alte ţări. Kaarina 
Immonen a opinat că cheia 
succesului, în cazul dat, este 
sprijinul şi deschiderea din 
partea Guvernului RM. 

Prim-ministrul Vlad Filat 
a mulţumit Delegaţiei Uniu-
nii Europene, şi Programului 
Naţiunilor Unite pentru Dez-
voltare din Republica Moldo-
va pentru efortul pe care l-au 
depus ca această Misiune    
să-şi atingă obiectivele. 

Vlad Filat şi-a exprimat 
convingerea că, pe lîngă ide-
ile şi proiectele generate, este 
nevoie de capacitate de a le 
implementa, iar pentru asta e 
necesară expertiza unor pro-
fesionişti, care au trecut deja 
prin etape similare. 

,,Guvernul Republicii 
Moldova nu are nevoie doar 
de bani şi de voinţă pentru a 
derula procesul de reformă, ci 
şi de expertiză. Acesta a fost 
şi motivul pentru care am so-
licitat sprijinul partenerilor 
noştri externi, dar şi motivul 
pentru care am cerut prelun-

girea cu încă un an a Misiunii 
şi chiar extinderea ei cu noi 
consilieri care să activeze în 
diferite instituţii”, a declarat 
prim-ministrul. 

Premierul a menţionat, de 
asemenea, rolul important al 
experţilor în ceea ce ţine de 
pregătirea funcţionarilor din 
instituţiile ţării noastre pen-
tru a face faţă cerinţelor pe 
care le presupune activitatea        
într-o instituţie europeană, 
dar şi pentru a colabora cu in-
stituţiile Uniunii Europene. 

Managerul Proiectului 
Misiunii Uniunii Europene 
pentru Consiliere în Politici 
Publice, Dejan Mincic, a 
menţionat că, în scopul asi-
gurării unei monitorizări efi-
ciente a rezultatelor proiectu-
lui, au fost elaborate planuri 
individuale pentru fiecare 
compartiment, cu indicatori 
de performanţă măsurabili, 
care să demonstreze impac-
tul activităţii participanţilor. 
Printre priorităţile Misiu-
nii pentru anul 2011, Dejan  
Mincic a menţionat: promo-
varea agendei de integrare 
europeană a RM, promova-
rea principiilor statului de 
drept, sprijinirea reformelor 
economice, consolidarea şi 
dezvoltarea capacităţilor in-

stituţionale, precum şi asigu-
rarea consultanţei regulate şi 
ad-hoc a conducătorilor insti-
tuţiilor publice din Republica 
Moldova. 

În cadrul aceleiaşi între-
vederi, managerul proiectului 
a prezentat echipa de consi-
lieri internaţionali care vor 
activa în instituţiile publice 
din cadrul Guvernului RM. 
Potrivit oficialului, în 2011 
vor exista 15 posturi de con-
silieri internaţionali, dintre 
care: 9 consilieri vor conti-
nua activitatea în Cabinetul 
prim-ministrului, Inspectora-
tul Fiscal, Ministerele Justiţi-
ei, Finanţelor, Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, Biroul 
de Migraţie şi Azil, Serviciul 
Vamal şi CCCEC, 3 consili-
eri vor veni la începutul lunii 
aprilie la Ministerele Econo-
miei, Transporturilor, şi Pro-
curatura Generală, 3 consili-
eri urmează a fi recrutaţi în 
scurt timp pentru consiliere 
în domeniile: mediului, achi-
ziţiilor publice, afacerilor 
interne. În plus, o echipă de 
nouă experţi locali vor spri-
jini consilierii internaţionali 
în activităţile lor de zi cu zi. 

Proiectul este preconizat 
pentru o perioadă de pînă la 
15 ianuarie 2012.

Misiunii Uniunii Europene 
pentru Consiliere în Politici 
Publice, potrivit Direcţiei 
comunicare şi relaţii cu pre-

sa a Executivului. 
În cadrul întrunirii a fost 

făcut bilanţul activităţii Mi-
siunii în perioada ianuarie 
2010 - ianuarie 2011, pre-
cum şi trasate priorităţile 
pentru anul curent. 

Proiectul, iniţiat în ianu-
arie 2010, a demarat opera-
ţional la data de 15 martie 
a aceluiaşi an, avînd drept 

cadrul instituţiilor selectate. 
În total, în prima fază au fost 
recrutaţi 10 consilieri, care 
au acordat suport, în speci-
al, în procesul de negocieri 
cu partenerii de dezvoltare, 
armonizare a legislaţiei cu 
standardele UE şi au asigu-
rat consultanţă regulată şi 
ad-hoc oficialilor din Guver-
nul RM. 

alul a menţionat, de aseme-
nea, contribuţia consilierilor 
la îmbunătăţirea coordonării 
cu donatorii. Dirk Schuebel 
a estimat că abordarea pro-
iectului în cauză, prin gru-
parea pe domenii a asistenţei 
acordate, s-a dovedit a fi una 
reuşită şi a precizat că, în 
perioada vizată, proiectul a 
fost concentrat pe domeniile: 

Nu trebuie să fii trist că n-ai fost remarcat. Fii trist că n-ai făcut nimic remarcabil.
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Prim-ministrul a participat la întîlnirea Comitetului  Director 
al Proiectului Misiunii UE pentru Consiliere în Politici Publice

MAEIE a emis alerte de călătorie pentru Siria şi Yemen

P
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Guvernul Republicii Moldova ar putea 
fi condamnat la CEDO
Guvernul Republicii Moldova ar putea fi condamnat în 

premieră la CEDO, într-un caz de violenţă în familie. Asta 
după ce o femeie, în vîrstă de 72 de ani, din satul Lipnic, 
raionul Ocniţa, s-a plîns Înaltei Curţi de la Strasbourg că a 
fost maltratată sistematic de fostul ei soţ, iar statul a devenit 
complice la asta.

Lidia Mudric s-a adresat la CEDO în decembrie 2010, 
iar cererea a fost acceptată în regim prioritar de către Înalta 
Curte. Femeia a reclamat faptul că fostul său soţ, de care a 
divorţat în urmă cu 20 de ani, a pătruns cu forţa în locuinţa sa, 
a bătut-o şi a rămas să trăiască în casă fără permisiunea ei.

Avocatul femeii spune că autorităţile moldovene nu i-au 
oferit acesteia protecţia solicitată. Nici poliţia, nici procura-
tura nu l-au putut evacua pe bărbat din casă, pe motiv că el 
suferă de o boală psihică şi nu are unde sta în altă parte.

Pe marginea acestui caz, CEDO a solicitat Guvernului de 
la Chişinău să prezinte acţiunile pe care le-a întreprins pentru 
a proteja femeia de violenţă şi apăra dreptul ei la inviolabili-
tatea domiciliului.

O instituţie internaţională de 
învăţămînt va fi deschisă în Republica 
Moldova
O instituţie internaţională de învăţămînt va fi deschisă în 

Moldova de către Statele Unite ale Americii. Programul edu-
caţional se va baza pe curriculumul SUA, ajustat la curricu-
lumul Republicii Moldova.

Acest lucru a devenit  posibil după aprobarea Acordului 
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Uni-
te ale Americii privind statutul Şcolii Internaţionale de Cali-
tate din Chişinău.

„Graţie acestui acord, în Republica Moldova va apărea 
o instituţie de învăţămînt foarte interesantă care va apropia 
sistemul educaţional naţional de standardele internaţionale”, 
a menţionat ministrul Educaţiei, Mihail Şleahtiţchi.

În instituţia de învăţămînt internaţională se va preda în 
limba engleză.

Cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi 
peste hotare, pot solicita paşapoarte 
non-biometrice 
Cetăţenii moldoveni din străinătate pot depune actele 

pentru perfectarea paşapoartelor cu date non-biometrice la 
reprezentanţele diplomatice ale Republicii Moldova. Acest 
lucru a devenit posibil ca urmare a intrării în vigoare, la 18 
martie curent, a modificărilor operate la Legea cu privire la 
actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, din 9 
noiembrie 1994. 

Potrivit Serviciului de presă al Ministerului Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor, modificările legislative au me-
nirea să asigure documentarea cetăţenilor Republicii Moldo-
va aflaţi peste hotare, care nu pot să revină în ţară pentru a-şi 
perfecta paşapoarte cu date biometrice. 

Astfel, modificările legislative prevăd că, pînă la 31 de-
cembrie 2011, cetăţenilor moldoveni din străinătate li se vor 
elibera paşapoarte ce nu conţin date biometrice, în baza cere-
rilor depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
Republicii Moldova. 

În acelaşi timp, pînă la aceeaşi dată, Guvernul va între-
prinde măsurile necesare în vederea dotării oficiilor consu-
lare şi a misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova cu 
echipamentul necesar pentru eliberarea paşapoartelor cu date 
biometrice. 

Cu începere de la 1 ianuarie 2011, cetăţenii Republicii 
Moldova sînt documentaţi exclusiv cu paşapoarte cu date 
biometrice. Eliberarea paşapoartelor cu date biometrice se 
efectuează la recomandarea Uniunii Europene, în contextul 
liberalizării regimului de vize între R. Moldova şi UE.

Primarul Capitalei vrea să aducă la 
Chişinău tramvaie
După ce a văzut troleibuzele de la Minsk, primarul Ca-

pitalei vrea să aducă la Chişinău tramvaie. Nu este vorba 
despre tramvaiele trase de cai, care circulau prin Capitală în 
secolul XIX, ci despre un fel de metrou uşor. Acesta ar putea 
avea două linii, dar încă nu se ştie cînd proiectul ar putea fi 
pus în practică.

Acest tip de tramvai poate fi întîlnit la Paris, Strasbourg 
sau Istanbul. Primarul spune că am avea nevoie de două linii 
de acest fel.  Prima va lega aeroportul de zona de odihnă Va-
tra, astfel încît va traversa întreg municipiul Chişinău. 

A doua linie va străbate oraşul de la Autogara de Sud pînă 
la Ciocana şi va continua pînă la Vadul lui Vodă. Pentru acest 
mijloc de transport însă, este nevoie de străzi mai largi sau 
construcţia unei străzi suspendate.  

Ideea unei asemenea reţele de transport vine de la com-
pania belarusă „Belkommunmas”, care împreună cu Regia 
Transport electric, va începe în toamna aceasta asamblarea 
troleibuzelor la Chişinău. 

Cu timpul însă, vor fi asamblate şi tramvaie. Deocamdată, 
nu se ştie cînd va începe asamblarea  tramvaielor, dar mai ales 
cînd vor circula acestea pe străzile Chişinăului. Tramvaiul a 
existat în Chişinău din 1888 pînă în1960. Iniţial, tramvaiele 
erau trase de cai, după care în perioada 1910-1913 acestea au 
devenit electrice.

Posturile de radio şi televiziune, precum şi presa scrisă, 
inclusiv din regiunea transnistreană şi UTA Găgăuzia, au înre-
gistrat anumite progrese în ceea ce priveşte respectarea norme-
lor şi principiilor deontologice, deşi la unele capitole există, în 
continuare, probleme serioase – relevă cel de-al doilea raport 
de monitorizare, elaborat de Centrul pentru Jurnalism Indepen-
dent, în cadrul proiectului ,,Fortificarea capacităţii mass-media 
de a reflecta subiectele de interes public”.

Studiul a fost realizat în perioada decembrie 2010 - februa-
rie 2011 şi se referă la calitatea reflectării de către 15 instituţii 
mass-media a subiectelor de interes public. 

Potrivit unui comunicat, jurnaliştii radio şi tv se implică 
mai activ în realizarea subiectelor, în comparaţie cu perioada 
anterioară de monitorizare; planificarea redacţională la pos-
turile tv şi radio monitorizate este făcută de o manieră care 
asigură vizibilitatea şi variaţia părerilor; majoritatea posturi-
lor de radio şi tv monitorizate au respectat principiul impar-
ţialităţii, presa preferă ştirile şi informaţiile desfăşurate unor 
analize serioase ale situaţiei în diferite domenii; în abordarea 
subiectelor controversate, nu întotdeauna este asigurat echi-
librul surselor şi al opiniilor prezentate; este mare numărul 
materialelor cu o singură sursă, ceea ce contravine normelor 
deontologice. 

Proiectul ,,Fortificarea capacităţii mass-media de a reflec-
ta subiectele de interes public”, este susţinut financiar de că-
tre Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, prin intermediul 
Instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile 
Omului. 

Criza politică, traficul de 
fiinţe umane şi nivelul sărăci-
ei, sînt printre principalele su-
biecte din presa străină atunci 
cînd vine vorba despre Repu-
blica Moldova, se arată într-o 
analiză a organizaţiei ,,Tinerii 
pentru Moldova (TPM)”, care 
încearcă astfel să sensibilize-
ze opinia publică asupra aces-
tui subiect. 

Potrivit preşedintelui „Ti-
nerii pentru Moldova”, Elena 
Oleinic, o simplă analiză a 
articolelor publicate în pre-
sa străină despre Moldova 
în anul 2009, an în care s-au 
produs mai multe evenimente 
politice şi sociale, relevă că 
circa 70% din toate textele 
din presa străină ce se refe-
reau la Republica Moldova 
vizau criza politică, proteste-
le şi alegerile parlamentare. 

„Ştirile economice, ex-
trem de puţine, au purtat fie 
un caracter neutru, fie unul 
negativ. Nu sîntem capabili 
să furnizăm presei străine su-
biecte care ar avea greutate 
din alte domenii precum cul-
tură, divertisment, IT. Aceas-
tă situaţie este un dezavantaj 

pentru imaginea Moldovei. 
De asemenea este grav faptul 
că nu avem o strategie clară 
de ameliorare a acestei situa-
ţii”, a precizat Elena Oleinic. 

Analiza efectuată de „Ti-
nerii pentru Moldova” a fost 
bazată pe monitorizarea ce-
lor mai importante publicaţii    
on-line din Marea Britanie, 
Spania, Italia, Portugalia, 
SUA, Franţa, Rusia, Germa-
nia. 

În paralel, a fost realizat 
şi un sondaj de opinie prin-
tre moldovenii care muncesc 
peste hotarele ţării. Scopul 
a fost de a evalua imaginea 

Republicii Moldova şi a 
moldovenilor de peste hota-
re, fiind prima etapă a unui 
proiect mai amplu iniţiat de 
organizaţie. Proiectul are 
ca scop evaluarea imagi-
nii Republicii Moldova şi a 
moldovenilor peste hotare, 

în special în statele Uniunii 
Europene, CSI şi elaborarea 
unei strategii de îmbunătăţi-
re a imaginii Republicii Mol-
dova şi a cetăţenilor săi peste 
hotare. 

Fundaţia pentru Promo-
vare şi Susţinerea Tinerilor, 
cetăţeni ai RM „Tinerii pen-
tru Moldova” a fost lansată în 
anul 2007. Ea este o organi-
zaţie nonguvernamentală şi 
nonpolitică, scopul de bază 
al căreia este lansarea proiec-
telor de susţinere a tineretu-
lui. Cu suportul donatorilor 
privaţi şi a celor peste 60 de 
voluntari ai fundaţiei, în ulti-
mii ani ONG-ul şi-a axat acti-
vitatea pe trei direcţii: acţiuni 
de caritate pentru copiii din 
orfelinate şi tinerii din fami-
liile defavorizate, organiza-
rea programelor de instruire 
gratuită pentru tinerii în că-
utarea unui loc de muncă şi 
încurajarea tinerilor talentaţi 
şi deştepţi prin oferirea anua-
lă a unor burse universitare şi 
postuniversitare elevilor care 
au absolvit Liceul Teoretic 
„Mihail Sadoveanu” din or. 
Cupcini.

Republica Moldova intră în vizorul presei străine 
deocamdată doar cu subiecte negative

Progresele mass-media 
din Republica Moldova 

Consiliul Superior al Magistraturii va decide pe 29 mar-
tie cine va asigura interimatul funcţiei de preşedinte al Curţii 
Supreme de Justiţie. În aceeaşi zi, membrii CSM vor demara 
procedura de alegere a unui nou preşedinte al Curţii Supreme 
în legătură cu expirarea mandatului actualului preşedinte, Ion 
Muruianu.   

Interimatul funcţiei va fi asigurat pînă la confirmarea unui 
nou preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie care va fi ales, 
iniţial, de Consiliul Superior al Magistraturii. Ulterior candi-Ulterior candi-
datura va trebui să fie aprobată de Parlament. 

Nicolae Timofti, preşedinte CSM: trebuie să discutăm      prob-
lema în şedinţa Consiliului. Consiliul este organul împuternicit să 
aleagă unul din candidaţi şi dacă va reuşi atunci va fi înaintat 
Parlamentului. În cazul în care Parlamentul nu acceptă, remite 
înapoi şi atunci Consiliul trebuie să procedeze conform legii. 
Adică poate să-l propună a doua oară da poate să nu-l propună. 

La  funcţia de preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie pretind 
4 judecători de la CSJ. Actualul preşedinte, Ion  Muruianu şi 

judecătorii Nicolae Timofti,  Constantin Gurschi, Raisa Bo-
tezatu. Dosarele acestora se află acum în examinare la Serviciul 
de Informaţie şi Securitate. 

Nicolae Timofti, preşedinte CSM: toţi sîntem egali, la ziua 
de astăzi, toţi sîntem în aceeaşi situaţie şi nu are nimeni nici o 
prioritate unul faţă de altul. 

Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie va fi ales de membrii 
CSM prin vot secret. Noului preşedinte îi va reveni sarcina să 
refacă imaginea justiţiei în societate. 

,,Să facem tot posibilul să întoarcem încrederea omului în 
justiţia din RM şi asta este foarte important şi depinde de mulţi 
factori. În primul rînd de judecători, calitatea actului de justiţie 
pe care îl va efectua şi desigur  depinde şi de atitudinea celorlalte 
puteri faţă de justiţie”, a precizat N. Timofti.

Anterior, în concurs s-a înscris şi judecătorul din partea Re-
publicii Moldova la CEDO, Mihai Poalelungi, care însă şi-a re-
tras dosarul. Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie este ales pe 
un mandat de 4 ani. 

Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie va fi ales pe 29 martie 

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

Procuratură şi Regulamentul privind modul de promovare 
în serviciu a procurorilor, Consiliul Superior al Procurori-
lor comunică că, la şedinţa din 22.03.2011 a fost anunţat 
concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror 
în procuratură în următoarele raioane: Basarabeasca, Ci-
mişlia, Făleşti, Hînceşti, Leova, Orhei, Şoldăneşti, Tara-
clia, Vulcăneşti, precum şi procuror militar în Procuratura 
militară Chişinău, procuror militar în Procuratura militară 
Cahul, procuror în Procuratura de nivelul Curţii de Apel 
Cahul, procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, adjunct al 
procurorului în raioanele Leova, Ocniţa, Străşeni, Rîşcani 
(Hotărîrea nr.12-3d-68/11).

Totodată a fost anunţat concursul pentru promovarea în 
funcţia de procuror secţie în cadrul Procuraturii Generale, 
după cum urmează: Secţia conducere a urmăririi penale în 
organele centrale ale MAI şi SV (2); Secţia control al ur-
măririi penale (5); Secţia judiciar-civilă şi contencios ad-
ministrativ (1); Secţia analiză şi implementare CEDO (2); 
Secţia combatere tortură (1); Secţia securitate internă (1) 
(Hotărârea nr.12-3d-69/11).

Cererile de participare la concurs se depun la secreta-
riatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. Chişinău, 
str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 26, tel:22-80-64, 
22-14-44) pînă la 26 aprilie 2011.

Secretariatul  
Consiliului Superior al Procurorilor 

tel: 22-80-64
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Documentul vizează, în prim 
plan, cooperarea reciprocă dintre 
părţi în direcţia susţinerii eforturilor 
Republicii Moldova în procesul de 
reformare a Procuraturii. Obiectivul 
va fi realizat prin efec-
tuarea unui schimb de 
experienţă dintre ţara 
noastră şi statele bal-
tice. 

În contextul înche-
ierii acordului, Procu-
rorul General Valeriu 
Zubco a ţinut să aducă 
mulţumiri pentru asis-
tenţa permanentă a Mi-
siunii OSCE în Mol-
dova, asistenţă pe care 
aceasta o acordă în 
calitatea sa de modera-
tor important în abor-
darea multilaterală a 
problemelor existente, 
inclusiv în domeniul 
drepturilor omului şi 
în procesul de democratizare a ţării 
noastre. Totodată, Valeriu Zubco a 
subliniat importanţa rolului Misiu-
nii în procesul de susţinere a refor-
mei Procuraturii drept domeniu de 
prioritate în sfera supremaţiei legii 
pentru anii 2010-2011. 

În cadrul proiectului „Susţinerea 
reformei Procuraturii şi consolidarea 
capacităţilor ei, în baza experienţei 

Memorandum de colaborare între  Procuratura 
Generală şi Misiunea OSCE în Moldova 

statelor baltice”, care este parte in-
tegrală a Memorandumului, părţile 
vor desemna membrii Grupului de 
experţi, format din reprezentanţi ai 
Procuraturii Generale, experţi din 

ţările baltice, precum şi din partea 
Misiunii OSCE. Specialiştii nomi-
nalizaţi urmează să evalueze şi să 
analizeze problemele-cheie cu care 
se confruntă în activitatea sa Procu-
ratura R. Moldova. 

Documentul mai prevede o vizi-
tă de studiu pentru procurorii mol-
doveni la colegii din statele baltice, 
în vederea unei cooperări instituţio-

Şeful Misiunii OSCE în Moldova, ambasadorul Philip N. 
Remler, a avut recent o întrevedere cu Procurorul General al 
statului, Valeriu Zubco. Evenimentul s-a desfăşurat cu ocazia 
semnării Memorandumului de înţelegere dintre Procuratura 
Generală şi Misiunea OSCE în Moldova, cu privire la susţi-
nerea reformei Procuraturii şi consolidarea capacităţilor in-
stituţiei.

nale dinamice şi interactive pentru 
depăşirea impedimentelor la etapa 
de reformare a instituţiei vizate.

Totodată, potrivit prevederilor 
acordului, pe durata proiectului, păr-
ţile vor organiza două mese rotunde, 
precum şi o conferinţă internaţio-
nală, în cadrul căreia vor fi trasate 
rezultatele proiectului.

În cadrul aceleiaşi întrevederi, 
Procurorul General a informat oas-
peţii despre eforturile prin care se 
urmăreşte alinierea activităţii de 

procuror la standarde-
le europene, bazate pe 
principiile de depoliti-
zare, independenţă şi 
eficientizare structurală 
a instituţiei.

În context, şeful 
Misiunii OSCE în Mol-
dova, Philip N. Remler, 
a salutat principiile de-
mocratice de reformare 
a Procuraturii Republicii 
Moldova. Înaltul oaspete 
s-a arătat dispus să susţi-
nă toate iniţiativele con-
structive orientate spre 
dinamizarea procesului 
de conlucrare eficientă 
în domeniul asigurării 
ordinii de drept şi men-

ţinerii cadrului legal de respectare a 
drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale ale omului.

Menţionăm că Memorandumul 
de înţelegere dintre Procuratura Ge-
nerală şi Misiunea OSCE în Moldo-
va a intrat în vigoare la data semnă-
rii şi este valabil pînă la finele anului 
curent.

Lilia DUMINICA

Reuniunea a avut ca ge-
neric consolidarea luptei îm-
potriva crimei organizate în 
Europa de Sud-Est şi a reu-
nit miniştri din cele 12 state 
membre ale SEECP, precum 
şi reprezentanţi de rang înalt 
ai organizaţiilor internaţiona-
le regionale.

La întrevedere au fost 
puse în discuţie aspecte refe-
ritoare la cooperarea judiciară 
internaţională privind atrage-
rea la răspundere a infractori-
lor, protecţia martorilor şi ur-
mărirea produselor infracţiu-
nilor transfrontaliere, precum 
terorismul, traficul de fiinţe 
umane, de arme şi droguri sau 
spălarea de bani. 

În acest context, au fost 
abordate progresele obţinute 
de statele din regiune, precum 
şi perspectivele de cooperare 
în domeniul luptei împotriva 
criminalităţii transfrontaliere. 
Discursurile participanţilor 
la eveniment au evidenţiat 
faptul că această problemă 
afectează toate ţările din re-
giune şi necesită o abordare 

multilaterală şi sincronizarea 
eforturilor. În aceeaşi ordine 
de idei, au fost identificate 
acţiunile viitoare ale statelor 
SEECP, atît pe plan naţional, 
cît şi regional, în lupta împo-
triva criminalităţii transfron-
taliere.  

În cadrul aceleiaşi reu-
niuni, miniştrii Justiţiei şi ai 
Afacerilor Interne au adop-
tat Declaraţia cu privire la 
coordonarea şi cooperarea 
în lupta împotriva crimei 
organizate în statele mem-
bre ale SEECP şi Docu-
mentul Strategic Regio-
nal cu privire la Justiţie şi 
Afaceri Interne pentru anii                    
2011-2013.

În alocuţiunea ţinută în 
faţa colegilor europeni, mi-
nistrul Justiţiei al Republicii 
Moldova, Alexandru Tănase, 
a prezentat acţiunile întreprin-
se de statul nostru  în vederea 
ameliorării cadrului normativ 
cu privire la lupta împotriva 
crimei organizate şi coopera-
rea judiciară internaţională, 
precum şi noile provocări cu 

care se confruntă statele regi-
unii în domeniul criminalită-
ţii transfrontaliere.  Tănase a 
ţinut să menţioneze că statele 
trebuie să-şi dezvolte şi să di-
versifice formele de cooperare 
internaţională, pentru că acţiu-
nile în acest domeniu sînt per-
tinente doar la scară mondială. 
Ministrul a invitat 
statele   SEECP să 
asimileze standarde-
le Uniunii Europene 
în domeniu. De ase-
menea, el a lansat 
un apel către statele 
participante la Pro-
cesul de Cooperare 
în Europa de Sud-
Est, ca să întreprin-
dă toţi paşii necesari 
în vederea asigurării 
unui spaţiu de se-
curitate pentru toţi 
cetăţenii europeni. 
În final, Alexandru 
Tănase şi-a expri-
mat încrederea că iniţiativele 
lansate în cadrul SEECP vor 
contribui la avansarea statelor 
SEECP pe calea integrării în 
marea familie europeană.

Şi ministrul Afaceri-
lor Interne, Alexei Roibu, a 
rostit un discurs, în care  a 
menţionat că participarea 
unui spectru larg de state şi 
personalităţi din regiune, pre-

cum şi prezenţa organismelor 
internaţionale din domeniu, 
denotă faptul unei îngrijo-
rări comune asupra proble-
mei expuse în ordinea de zi. 
„Criminalitatea poartă un 
caracter tot mai pronunţat de 
organizare la nivel transnaţi-
onal şi transfrontalier, nefiind 

limitată între segmentele de 
frontieră, fapt care atentează 
nu doar la securitatea statelor 
participante la reuniune ci şi 
la cea internaţională”, a punc-
tat acesta.

Mai mult ca atît, ministrul 
a ţinut să sublinieze că schim-
bările ce au avut loc în legătu-
ră cu obţinerea regimului libe-
ralizat de vize pentru Balcani, 

necesită o abordare complexă 
a fenomenelor negative, pro-
vocărilor şi noilor forme de 
criminalitate organizată. Iar 
securitatea şi bunăstarea în 
regiunea Europei de Sud-Est 
poate fi asigurată doar printr-
un angajament comun.

Potrivit sursei citate, Re-
publica Mol-
dova prezintă 
un interes de-
osebit pentru 
ţările membre 
ale SEECP în 
lupta împotri-
va criminalită-
ţii organizate, 
iar dialogul în 
acest format 
permite stabi-
lirea contac-
telor directe 
şi abordarea 
unui şir de as-
pecte de inte-
res comun în 

vederea impulsionării coope-
rării poliţieneşti.

Concomitent, evenimentul 
prezintă o bună oportunitate 
pentru a extinde activităţile 
SEECP faţă de statele care au 
lansat procesele de reformare 
în scopul apropierii de Uniu-
nea Europeană, precum şi a 
organiza întrevederi bilaterale 
cu miniştrii de interne din re-

giunea Balcanilor de Vest, în 
vederea abordării subiectelor 
de dezvoltare şi consolidare 
pentru viitor a colaborării pe 
segmentele Justiţiei, Securi-
tăţii şi Afacerilor Interne.

În concluzie, Alexei     
Roibu a subliniat că doar con-
secvenţa şi spiritul de ofen-
sivă al statelor participante 
la reuniune în general şi al 
structurilor internaţionale de 
profil în special, la colabora-
rea în combaterea criminali-
tăţii organizate, vor contribui, 
indiscutabil, la implementa-
rea principiului ireversibil de 
atragere la răspundere a in-
fractorilor şi asigurării secu-
rităţii cetăţenilor şi societăţii 
în ansamblu.

Dreptul informează că 
Procesul de Cooperare în Eu-
ropa de Sud-Est este o struc-
tură de cooperare regională 
neinstituţionalizată, care a 
apărut în anul 1996, la iniţi-
ativa Bulgariei. Ca forum de 
dialog politic şi consultare, 
inclusiv la cel mai înalt nivel, 
SEECP constituie un instru-
ment important pentru pro-
movarea intereselor statelor 
participante de integrare în 
structurile politice, de securi-
tate şi economice europene şi 
euro-atlantice. 

Lilia DUMINICA

Miniştrii din Europa de Sud-Est îşi consolidează eforturile 
în lupta împotriva crimei organizate

O reuniune a miniştrilor Justiţiei şi ai Afacerilor 
Interne din cadrul Procesului de Cooperare în Europa 
de Sud-Est (SEECP) s-a desfăşurat recent la Budva, 
Muntenegru. La eveniment au participat, din partea 
Republicii Moldova, ministrul Justiţiei, Alexandru  
Tănase şi ministrul Afacerilor Interne, Alexei Roibu.

„Sîntem hotărîţi să vă ajutăm să 
construiţi o ţară democratică” 
Ambasadorul Statelor Unite în Moldova, Asif Chaudhry, a ţinut o 

prelegere la Academia de Administrare Publică despre relaţiile dintre 
cele două state. În discursul său, diplomatul american a repetat că atîta 
timp cît relaţiile dintre Washington şi Chişinău vor avea la bază prin-
cipiile democraţiei, Statele Unite vor continua să sprijine Moldova, 
mesaj pe care moldovenii l-au auzit nu demult de la vicepreşedintele 
american Joseph Biden aflat la Chişinău.

,,Sîntem determinaţi să vă ajutăm să construiţi o ţară democratică”, 
a spus în faţa auditoriului de la Academia de Administrare Publică, 
Asif Chaudhry, după ce a lăudat Moldova pentru succesele sale pe 
care le-a obţinut timp de 20 de ani de independenţă. 

Ca dovadă pentru sprijinul invocat, diplomatul american a adus 
recenta vizită la Chişinău a vicepreşedintelui Joseph Biden, amintind 
cele spuse de oficialul de la Washington la 11 martie în faţa miilor de 
moldoveni în scuarul Teatrului de Operă şi Balet. 

,,Odată ce dvs continuaţi să colaboraţi cu noi în baza acelor princi-
pii şi valori democratice, Statele Unite vor fi alături de dumneavoastră. 
America va merge împreună cu dvs dintr-un simplu motiv: pentru că 
o Moldovă de succes va fi un beneficiu pentru această regiune, şi dacă 
este un beneficiu pentru această regiune este şi un beneficiu pentru 
întregul continent şi ca rezultat şi pentru SUA”, a evidenţiat sursa 
citată. 

Guvernarea democratică, reformele economice şi promovarea 
stabilităţii în regiune, domenii în care de-a lungul anilor SUA au spri-
jinit eforturile autorităţilor moldovene, au progresat de la proclamarea 
independenţei, a spus Asif Chaudhry în discursul său. 

Referindu-se la provocările care stau în faţa societăţii moldoveneşti 
pornită pe calea democratizării ambasadorul a subliniat că ,,democraţia 
nu poate fi perfectă dacă nu combate aceste provocări şi provocarea 
numărul unu este corupţia. Trebuie să aveţi un sistem care este absolut 
transparent şi lucrează spre beneficiul oamenilor. Şi o democraţie nu 
poate fi atinsă atunci cînd nu există supremaţia legii. Toate acestea, 
dar şi traficul de fiinţe umane, contrabanda şi hotarele nesigure pun 
limite la securitatea dumneavoastră”. 

În ceea ce priveşte diferendul transnistrean, Asif Chaudhry a re-
afirmat că SUA susţin suveranitatea şi integritatea RM în limita ho-
tarelor recunoscute internaţional, detaliind că: ,,este important ca noi 
să continuăm cu aceste măsuri de sporire a încrederii. Este mult mai 
important ca noi să revenim la negocieri oficiale în formatul 5+2 pen-
tru a stabili statutul acestui teritoriu”. 

Întrebat cum vede ieşirea din blocajul legat de alegerea 
preşedintelui, diplomatul american a spus că este o chestiune internă 
a RM, sugestia sa fiind să nu se caute soluţii de moment. 
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otrivit liderului sindicatului 
„Demnitate”, mulţi dintre an-
gajaţii care au lucrat 20 de ani 

în poliţie preferă să se retragă în re-
zervă, deoarece modificările prevăd 
retroactivitatea acestei legi. Astfel, 
„Ministerul de Interne pierde anga-
jaţi preţioşi, care au în spate ani de 
experienţă”. Conform datelor esti-
mative, deja circa 2 mii de colabora-
tori au depus rapoarte de demisie, a 
mai menţionat sursa citată. 

Mihai Laşcu susţine că iniţiativa 
organelor de conducere a fost apro-
bată fără avizarea Ministerului de 
Interne şi a sindicatului de ramură, 
iar acest fapt contravine Legii cu 
privire la sindicate, care prevede că 
actele legislative de ordin social sînt 
elaborate şi adoptate cu participarea 
şi avizarea acestora.

Poliţiştii, nemulţumiţi de modificarea legislaţiei cu privire la pensionare

Pe de altă parte, a explicat         
Laşcu, declanşarea discuţiilor 
aprinse pe marginea modificării vîr-
stei de pensionare a poliţiştilor este 
inoportună şi inutilă, în condiţiile 
în care acest aspect este prevăzut 
doar în proiectul noii Legi cu privi-
re la poliţie şi statutul poliţistului, 
care abia urmează a fi propus spre 
avizare tuturor organelor de resort.  
„Deoarece proiectul încă nu a fost 
propus spre discuţie, intervenţia 
sindicatelor este prematură. Noi 
deja lucrăm la elaborarea unui set 
de propuneri şi modificări, dar le 
vom înainta doar după ce vom face 
cunoştinţă cu acest document”, a 
precizat Laşcu. El mai relatează că 
unele dintre aceste recomandări au 
fost înaintate deja la proiectul Legii 
bugetului de stat pentru 2011, însă 

autorităţile au refuzat să le ia în cal-
cul, motivînd prin faptul că „suges-
tiile respective sînt inoportune şi 
lipsite de temei juridic”.

Ulterior, sindicaliştii au trimis 
aceleaşi propuneri fiecărei fracţiuni 
parlamentare în parte, dar şi Comisi-
ilor parlamentare pentru Drepturile 
omului şi relaţii interetnice şi pentru 
Securitate naţională, apărare şi or-
dine publică, solicitînd deputaţilor 

să le ia în consideraţie la discutarea 
documentului în Parlament. Printre 
recomandări se regăseşte şi majora-
rea, începînd cu 1 aprilie 2011, cu 

25% a salariului colaboratorilor in-
stituţiilor de forţă, iar de la 1 iulie 
2011 cu încă 25%. În acelaşi timp, 
sindicatele au cerut insistent să se 
revină, începînd cu 1 ianuarie 2011, 
la achitarea compensaţiilor nomina-
tive pentru raţia alimentară şi pentru 

chiria spaţiului locativ. De aseme-
nea, acestea au solicitat prevederea 
surselor de finanţare în bugetul de 
stat, destinate cheltuielilor pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor şi recu-
perarea capacităţii de muncă prin 
tratament balneosanatorial. 

Menţionăm că recent, Pre-
zidiul Consiliului Sindicatului 
„Demnitate” s-a întrunit în şedinţa 
extraordinară, pe ordinea de zi fi-
ind abordate problemele cu privire 
la modificările la Legea poliţiei, 
abrogarea dreptului la compensa-
ţie pentru chiria spaţiului locativ, 
precum şi modificările la Legea 
cu privire la pensionare. În cadrul 
şedinţei s-a decis convocarea, în 
regim de urgenţă, a Plenarei extra-
ordinare lărgite a Consiliului Naţi-
onal al Sindicatului „Demnitate”, 
cu participarea activului sindical 
din întreaga ţară. 

Sindicatul „Demnitate” este 
membru al Confederaţiei Naţio-

nale a Sindicatelor din Moldova  
(CNSM). A fost creat  la  sfîrşitul 
anului 2009,  la iniţiativa colabora-
torilor din structurile de forţă, după 
ce Guvernul le-a anulat un şir de 
înlesniri.  

Lilia DUMINICA

Potrivit oficialului din ţara vecină, Româ-
nia a demonstrat în repetate rînduri o deschi-
dere specială pentru Moldova şi este gata să 
asiste Armata Naţională a statului nostru în 
domeniile prioritare ale 
reformei militare.

În cadrul vizitei de 
lucru efectuate de Iulian 
Fota la Ministerul Apă-
rării, cei doi demnitari au 
discutat subiecte privind 
stadiul actual al relaţiilor 
moldo-române şi au fă-
cut un schimb de opinii 
legate de domeniul de 
apărare şi securitate re-
gională. Vitalie Marinuţa 
a trecut în revistă reali-
zările instituţiei pe care 
o conduce, obţinute pe 
parcursul anului trecut, 
şi a punctat priorităţile 
Armatei Naţionale în procesul de reformare 
militară pentru anul 2011. 

„Deşi alocaţiile pentru apărare sînt modes-
te, priorităţile stabilite în cadrul reformei mi-
litare vor fi îndeplinite, deoarece acest proces 
este ireversibil”, a ţinut să sublinieze ministrul 
Apărării. „Obiectivele strategice ale Armatei 
Naţionale în anul 2011 sînt continuarea proce-
sului de reformă militară şi finalizarea aprobă-
rii documentelor strategice, şi anume Strate-
gia Securităţii Naţionale, precum şi Strategia 
Militară Naţională”, a punctat acesta.

În context, Vitalie Marinuţa şi-a exprimat 

„Sindicatele nu sînt împotriva reformelor, însă orice 
reformă trebuie să ia în consideraţie şi aspectul social”. 
Declaraţia a fost făcută de Mihai Laşcu, preşedintele sin-
dicatului „Demnitate”, ca reacţie la modificările în legis-
laţia cu privire la pensionare. Potrivit acestor modificări, 
poliţiştii vor ieşi la pensie după 25 de ani lucraţi şi nu după 
20, precum prevede legislaţia în vigoare, în baza căreia au 
fost angajaţi.

recunoştinţa pentru sprijinul acordat de auto-
rităţile române în procesul de reformare a sec-
torului de apărare al Republicii Moldova. El a 
evidenţiat, în acest sens, instruirea efectivului 
Armatei Naţionale în instituţiile de învăţămînt 
militar românesc de nivel liceal, universitar şi 
postuniversitar. 

În cadrul discuţiilor purtate cu oficialul ro-
mân, ministrul Apărării s-a referit şi la soluţio-
narea durabilă a diferendului transnistrean. În 
aceeaşi ordine de idei, Vitalie Marinuţa a făcut 
referire la poziţia Guvernului moldovean cu 
privire la rolul actualei operaţiuni de menţi-
nere a păcii, diminuarea factorului militar în 
regiune şi lansarea consultărilor cu privire la 
transformarea acesteia într-o misiune civilă cu 
mandat internaţional. 

La rîndul său, consilierul prezidenţial pen-
tru apărare şi securitate naţională din cadrul 

Administraţiei Prezidenţiale a României a 
salutat procesele democratice desfăşurate în 
Moldova. Iulian Fota a afirmat că în scopul 
menţinerii stabilităţii şi securităţii în Europa 
de Sud-Est şi Bazinul Mării Negre, România 
va susţine efortul autorităţilor de la Chişinău 
privind reglementarea conflictului transnis-
trean şi de reunificare a ţării. 

În finalul întrevederii, cei doi demnitari 
s-au pronunţat pentru promovarea raporturilor 
bilaterale reciproc avantajoase.

Lilia DUMINICA

România susţine 
reformarea Armatei Naţionale 

a Republicii Moldova
„Guvernul Republicii Mol-

dova şi Armata Naţională a 
Moldovei pot conta pe sprijinul 
României”. Declaraţia a fost fă-
cută de consilierul prezidenţial 
pentru apărare şi securitate na-
ţională din cadrul Administra-
ţiei Prezidenţiale a României, 
Iulian Fota, la întrevederea cu 
ministrul moldovean al Apără-
rii, Vitalie Marinuţa.

P

Preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, 
premierul Vlad Filat, dar şi liderul opoziţiei, 
Vladimir Voronin au avut întrevederi cu cora-
portorii pentru Moldova ai Comisiei de moni-
torizare a APCE, aflaţi în vizită de documentare 
la Chişinău. Oficialii moldoveni şi-au exprimat 
speranţa că ţara noastră va avansa rapid pe ca-
lea reformelor, iar ca urmare, Consiliul Europei 
va exclude Moldova din lista ţărilor monitori-
zate, trecînd-o la etapa de post-modernizare.

Marian Lupu, preşedinte interimar al RM 
a subliniat: nu sînt şanse să rămînem toată 
viaţa sub monitorizare. Deja au fost solici-Deja au fost solici-
tate informaţiile  cu acţiunile pe care trebuie 
să le întreprindem, acţiuni care derivă din 
recomandările şi din documentele, deciziile 
CE, APCE. O să ne consultăm cu colegii noştri 
şi o să mergem cu aprobarea unui asemenea 
program exact pentru a avea toate acţiunile 
implementate pentru a pune întrebarea la CE 
să trecem de la etapa de monitorizare la cea de 
post-modernizare.

Totodată, Lise Christoffersen, corapor-
tor APCE a menţionat: am avut o întrevedere 
productivă. Am primit răspunsuri foarte sincere, 
deschise. Dar cel mai important e că Moldova 
s-a angajat în mod sistematic să abordeze ace-
le angajamente care rămîn neîndeplinite încă. 
Nu am primit nişte promisiuni goale, lipsite de 
substanţă, dar am primit nişte angajamente că 
Moldova îşi va asuma în mod plenar şi sistema-
tic să realizeze aceste angajamente.

La rîndul său, Piotr Wach, coraportor APCE 
a precizat: pentru ca Moldova să treacă la eta-
pa de post-modernizare trebuie să depăşească 

Moldova nu este gata, dar are toate 
şansele să fie exclusă din lista ţărilor 

monitorizate
o serie de probleme, cum ar fi problemele 
economice, sociale. Dar printre cele mai im-Dar printre cele mai im-
portante este reforma sistemului judiciar. Cel 
mai important lucru pe care l-am observat e că 
Moldova are dorinţă de a realiza aceste obiec-
tive. Noi, după o perioadă de timp vom reveni 
să discutăm care sînt termenii ca Moldova să 
treacă la etapa de post-modernizare.

Preşedintele interimar a menţionat că 
depăşirea etapei de monitorizare şi trece-
rea la cea de post-monitorizare în coopera-
rea cu Consiliul Europei este o precondiţie 
a avansării Moldovei pe calea integrării în 
Uniunea Europeană.

,,În viziunea mea, la modul practic, dacă 
nu trecem la etapa de post-modernizare, să 
ştiţi că o să fie îngreunat şi procesul de inte-
grare europeană. Este o legătură foarte strînsă 
între aceste două instituţii”, a remarcat Marian 
Lupu.

Coraportorii APCE au avut o întrevedere şi 
cu premierul Vlad Filat. Prim-ministrul a dat 
asigurări că, în pofida crizei constituţionale, 
Moldova va fi  capabilă să îndeplinească toate 
angajamentele asumate faţă de partenerii ex-
terni. Vlad Filat a menţionat, de asemenea, că 
actualmente Guvernului  moldovean îi revine 
sarcina de a crea condiţii adecvate pentru ca 
alegerile locale, care urmează să se desfăşoare 
în vara acestui an, să fie libere şi democratice. 

În cadrul vizitei la Chişinău, coraporto-
rii s-au mai întîlnit cu reprezentanţii tuturor 
fracţiunilor parlamentare, cu şefii struc-
turilor de forţă, cu başcanul Găgăuziei,     
Mihail Formuzal.

Am putea avea şi energie electrică mai scumpă
Energia electrică s-ar putea scumpi, în cîteva săptămîni, ca urmare a majorării preţurilor 

de achiziţie a curentului de la producători. Declaraţia a fost făcută recent, de ministrul Econo-Declaraţia a fost făcută recent, de ministrul Econo-
miei, Valeriu Lazăr, în cadrul unei conferinţe de presă. Potrivit ministrului, cel mai probabil, 
preţul la energia electrică pentru consumatorul final va fi mai mare decît în prezent.

Pe 1 aprilie expiră contractul de livrare a energiei pe care îl are semnat Guvernul cu 
Centrala de la Cuciurgan. În aceste condiţii, acum distribuitorii de curent negociază un 
acord nou privind condiţiile de livrare a energiei. 

Ministrul Lazăr spune că o decizie finală va fi luată pînă pe 1 aprilie. Oficialul crede, 
însă, că vom fi nevoiţi să cumpărăm energie la un preţ mai mare decît plătim acum. De vină 
este tariful la gaze, carburant folosit de centrale pentru producerea curentului.

Acum Moldova cumpără energie le preţ de 5,5 cenţi pentru un kilowatt/oră. Experţii 
spun însă că noul tarif ar putea fi mai mare de 6 cenţi.
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Primarul Capitalei declară război gunoiului şi 
murdăriei

Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă declară război gunoiului şi murdăriei din Chişinău 
şi ameninţă cu protest locuitorii oraşului care nu păstrează curăţenia. 

Edilul este hotărît să nu permită serviciilor municipale să iasă la făcut curat timp de 
o săptămînă şi tinde să creadă că poate atunci, cînd se vor împiedica de gunoiul aruncat, 
chişinăuienii vor realiza că trebuie să păstreze curăţenia.

Săptămîna trecută, în municipiul Chişinău s-a anunţat salubrizarea de primăvară şi 
pregătirea către sărbătorile de Paşti. Curăţenia a început din curţile blocurilor de locuit. 
Galina Leahu, director adjunct al Agenţiei „Spaţii Verzi” a declarat la o şedinţă că acolo, 
unde s-a făcut curat acum 3 zile, deja nu se mai vede acest lucru.

Dorin Chirtoacă este convins că municipiul Chişinău poate fi curat, dar din păcate este 
o mare problemă la capitolul educaţie ecologică. Potrivit lui, dacă oamenii nu ar arunca 
şi le-ar păsa de lucrul aproapelui lor, nu ar fi gunoişti de la un capăt al oraşului la celălalt 
capăt.

Directorul Pieţei Centrale, Ion Stratulat s-a plîns şi el pe volumul în creştere a deşeu-
rilor evacuate zilnic de la piaţă.

În cadrul acţiunii de salubrizare a oraşului, locuitorii Capitalei sînt rugaţi să nu mai 
arunce peste geam pungile cu gunoi, după ce se face curat. Dacă vor fi prinşi riscă să le 
poarte la urechi, în loc de cercei.

Într-o scrisoare deschisă adresată parla-
mentarilor din Republica Moldova, preşedinta 
delegaţiei interparlamentare de cooperare 
Uniunea Europeană - Republica Moldova, eu-
roparlamentara grupului Partidului Popular Eu-
ropean      Monica   Ma-
covei salută existenţa 
pe agenda Parlamen-
tului a proiectului de 
Lege privind preve-
nirea şi combaterea 
discriminării. 

„Această lege este o 
ocazie de a-i proteja pe 
toţi membrii societăţii 
din Republica Mol-
dova. Felicit Guvernul 
pentru iniţierea acestui 
proiect de lege”, se 
arată în mesajul trimis parlamentarilor mol-
doveni, de către Monica Macovei. 

În mesaj se salută includerea orientării 
sexuale între criteriile de nediscriminare. „La 
nivelul Uniunii Europene această cerinţă nu 
este negociabilă. Carta drepturilor fundamen-
tale a Uniunii Europene include orientarea 
sexuală între criteriile de nediscriminare la 
fel şi directiva privind egalitatea în cazul 
încadrării în muncă”, se mai arată în mesaj. 

Criteriile de nediscriminare nu 
sînt negociabile 

Comitetul ONU privind 
Eliminarea Tuturor Forme-
lor de Discriminare Rasială 
(CERD) recomandă Republi-
cii Moldova să-şi sporească 
eforturile vizînd eliminarea 
discriminării rasiale. 

„Comitetul ONU a reco-
mandat autorităţilor să ana-
lizeze motivele numărului 
mic de plîngeri referitoare 
la discriminarea rasială, să 
asiste în mod activ victimele 
discriminării rasiale, să asigu-
re că atunci cînd se efectuează 
testarea HIV, nu se va încălca 
principiul non-discriminării. 
Comitetul mai recomandă Re-
publicii Moldova să ia măsuri 
pentru a elimina restricţiile 
privind intrarea sau repa-
trierea lucrătorilor migranţi 
atunci cînd boala nu afectează 
capacitatea lor de a efectua 
lucrările în cauză”, a declarat 
Iulia Marcinschi, reprezen-
tanta Coaliţiei Nediscrimina-
re, în cadrul unei conferinţe 
de presă. 

CERD recomandă Moldovei 
o atenţie deosebită în privinţa 
eliminării discriminării rasiale

Potrivit ei, comitetul a 
recomandat să fie introdusă 
instruirea obligatorie pentru 
poliţişti, procurori şi judecători 
cu privire la aplicarea 
legislaţiei antidiscriminare şi a 
Convenţiei ONU şi să garan-
teze independenţa avocaţilor 
parlamentari, în privinţa 
consolidării rolului acestora 
în eliminarea discriminării ra-
siale prin utilizarea adecvată a 
mandatului său. 

Cristina Marian, repre-
zentanta Centrului Naţional 
al Romilor, a menţionat că 
ONU rămîne preocupată de 
marginalizarea continuă şi 
situaţia socio-economică 
precară a populaţiei de etnie 
romă. Discriminarea cu care 
se confruntă reprezentanţii 
acesteia în domeniile 
educaţiei, sănătate şi al lo-
curilor de muncă, este un 
alt aspect de care Comitetul 
ONU rămîne preocupat. 

„Comitetul recomandă 
statului moldovenesc să 

extindă programe gratuite de 
instruire a limbii de stat şi a 
limbilor oficiale, să asigure o 
mai mare participare la viaţa 
publică şi să ia în conside-
rare înfiinţarea unui meca-
nism cu scopul de a asigura 
reprezentarea proporţională 
a minorităţilor etnice în toate 
nivelurile executivului şi în 
sistemul judiciar”, a precizat 
Cristina Marian. 

Potrivit observaţiilor fi-
nale ale CERD, comitetul a 
manifestat un interes deo-
sebit în legătură cu evoluţia 
proiectului de Lege   anti-
discriminare şi a recoman-
dat ca Republica Moldova 
să aducă prevederile sale în 
conformitate cu standardele 
internaţionale relevante. 

Aceste recomandări 
au fost făcute ca urmare a 
prezentării la CERD a celui 
de-al optulea şi al nouălea 
raport periodic al Republicii 
Moldova privind eliminarea 
discriminării rasiale.  

„Egalitatea şi combaterea discriminării sînt 
valori fundamentale ale Uniunii Europene”, 
se mai spune în finalul mesajului. 

Monica Macovei reaminteşte parlamen-
tarilor moldoveni că în Planul de Acţiuni 

privind liberalizarea 
vizelor, Republica 
Moldova s-a anga-
jat să îndeplinească 
acest obiectiv şi să 
adopte legea privind 
nediscriminarea în 
acest an. 

Un mesaj similar 
a fost transmis par-
lamentarilor de la 
Chişinău şi de către 
un grup de parla-
mentari europeni 

care cer colegilor lor din Moldova să adopte 
proiectul legii vizate fără amendamente. Par-
lamentarii europeni semnatari sînt din partea 
social-democraţilor, ecologiştilor, liberalilor 
şi popularilor şi ei îşi exprimă convingerea 
că adoptarea legii aşa cum a fost propusă 
de Guvern va avea un efect favorabil asupra 
relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Mol-
dova în contextul politicii de vecinătate a 
Uniunii Europene. 

Ministerul Economiei al Republicii Mol-
dova propune perfecţionarea cadrului norma-
tiv în domeniul formării preţurilor şi tarifelor 
reglementate de stat. După cum se menţionează 
în comunicatul departamentului de speciali-
tate, analiza efectuată de Ministerul Econo-
miei, a legislaţiei şi actelor normative privind 
reglementarea tarifelor şi metodologiile de 
formare a preţurilor la bunuri şi servicii a de-
pistat existenţa unui vacuum legislativ în acest 
domeniu, precum şi imperfecţiunea cadrului 
regulator existent în domeniul serviciilor cu 
plată, prestate populaţiei. Astfel, în prezent, nu 
sînt delimitate expres autorităţile competente 
care elaborează, de cele care implementează 
politicile în domeniul prestării serviciilor, in-
clusiv stabilirea tarifelor la   aceste servicii. 
Potrivit surselor din cadrul departamentu-
lui, în ciuda mecanismelor propuse anterior 
de către Ministerul Economiei, instituţiile 
abilitate, care s-au dovedit a fi foarte multe la 
număr, nu au asigurat un control eficient asu-
pra formării preţurilor la produsele şi servici-
ile de importanţă socială.

Rezultatele analizei arată gradul de con-
fuzie, interpretarea ambiguă şi fragmentarea 

cadrului juridic reglementator existent. În 
cadrul şedinţei consultative privind prezen-
tarea rezultatelor analizei efectuate de Min-
isterul Economiei, ministerelor şi   departa-
mentelor de resort, ministrul adjunct al Econ-
omiei Octavian Calmîc şi-a anunţat intenţia 
de a efectua un studiu de fezabilitate al ser-
viciilor cu plată, prestate de către instituţiile 
publice populaţiei, cu analiza impactului de 
reglementare, prin prisma protecţiei sociale 
a cetăţenilor şi, după caz, anularea aces-
tora prin lege. Potrivit lui, pentru stabili-
rea unei politici clare a statului în domeniul 
preţurilor, urmează a fi specificate serviciile 
de importanţă socială, prestate gratuit de către 
stat, vor fi delimitate competenţele instituţiilor 
respective, vor fi stabilite mecanismele 
şi instrumentele de reglementare. Pentru 
sistematizarea cadrului legislativ şi normativ 
haotic în domeniul reglementării preţurilor 
şi tarifelor, ministerul sugerează elaborarea 
unui cadru legal unic pentru politica de stat în 
domeniul preţurilor. La acest proces vor par-
ticipa comisiile parlamentare de specialitate, 
experţii, reprezentanţii societăţii civile şi ai 
tuturor instituţiilor de stat vizate.

Ministerul Economiei al Republicii 
Moldova intenţionează să perfecţioneze 

legislaţia în domeniul formării preţurilor şi 
tarifelor reglementate

Membrii Parlamentului European au votat, 
în sesiunea 23-24 martie, în favoarea sporirii 
contingentului de vinuri duty-free din Repu-
blica Moldova. Din moment ce ţara s-a con-
fruntat cu dificultăţi pe pieţele tradiţionale de 
export, în special Rusia, Comisia Europeană 
propune creşterea contingentelor duty-free de 
la 100 000 de hectolitri (hl) la 150 000 hl anul 
acesta, de la 120 000 hl la 180 000 hl în 2012 
şi pînă la 240 000 hl, începînd cu 2013. 

În toamna anului trecut, Dacian Ciolos, 
Comisar European pentru Agricultură şi Dez-
voltare Rurală, în cadrul întrevederii cu pre-
mierul Republicii Moldova, Vladimir Filat, 
promitea o dublare a cotei acordate vinurilor 
moldoveneşti pe piaţa Uniunii Europene. În 
cadrul dialogului dintre cei doi, premierul    
Filat a solicitat sprijinul Comisarului în majo-
rarea cotei de export a vinurilor moldoveneşti 
pe piaţa comunitară, menţionînd că ramura vi-
tivinicolă este una de primă importanţă în eco-
nomia naţională şi că un atare pas ar contribui 

la revigorarea acestei ramuri. Dacian Ciolos a 
precizat atunci că toate demersurile necesare 
în acest sens au fost făcute, urmînd ca în scurt 
timp să demareze procedurile specifice unor 
astfel de situaţii. 

Comisarul european Stefan Fule, de ase-
menea, a menţionat că UE este gata să acorde 
suport suplimentar Republicii Moldova prin 
majorarea cotei de export pentru produsele vi-
nicole moldoveneşti. 

La începutul lunii iulie 2010, Moscova a 
blocat cîteva transporturi importante de vinuri 
la vamă, anunţînd că acestea conţin produse 
chimice extrem de nocive. Însă acest gest a 

fost pus pe seama iritării Moscovei în legă-
tură cu semnarea de către preşedintele Mihai 
Ghimpu a Decretului privind declararea datei 
de 28 iunie 1940 drept zi a ocupaţiei sovie-
tice. Cu jumătate de gură, autorităţile ruse şi 
moldoveneşti recunosc, totuşi, că problema 
vinurilor reflectă şi o atitudine politică a Mos-
covei faţă de guvernarea proeuropeană de la 
Chişinău. ,,Sigur că există implicaţii politice, 
asta este realitatea” a declarat Valeriu Lazăr, 
ministrul Economiei. Valeriu Lazăr spune că 
diversificarea pieţelor de export este o soluţie 
pentru vinurile moldoveneşti, dar una care nu 
poate avea efecte imediate, în timp ce ame-
ninţarea rusească ar fi o lovitură contondentă, 
cu efecte imediate. ,,Pe termen scurt, noi nu 
putem face abstracţie de piaţa Federaţiei Ruse. 
Fără îndoială, preocuparea noastră este să di-
versificăm pieţele de desfacere. Şi lucrul aces-
ta o să se întîmple, dar reorientarea fluxurilor 
comerciale dă efecte în 5 în 10, în 15 ani de 
zile; niciodată nu dă efecte pe termen scurt” a 

declarat Valeriu Lazăr. 
Pieţei europene îi re-

vin în acest moment 14% 
din cantitatea de vinuri 
exportate de Republica 
Moldova, printre princi-
palii consumatori fiind şi 
România, iar pentru anul 
viitor, Uniunea Euro-
peană a promis dublarea 
cotei de import pentru 
vinurile moldoveneşti. 

Conform datelor Or-
ganizaţiei Internaţionale 
a Viei şi Vinului, Repu-
blica Moldova se numără 
printre primii zece cei mai 

mari exportatori de vinuri din lume, băuturile 
alcoolice constituind, în 2009, 13% din totalul 
exporturilor. Cu aproape 150 000 de hectare de 
vii, Republica Moldova produce anual 16 mili-
oane decalitri de vin. În 2010, producătorii au 
stocat aproximativ 30 milioane decalitri de vin, 
echivalentul a două producţii anuale. Dacă îna-
inte de primul embargo rusesc, impus în 2006, 
Republica Moldova livra Rusiei 80% dintre vi-
nurile sale, în 2009, cota pe această piaţă a scă-
zut la puţin peste 30%. Chiar dacă dependenţa 
de piaţa rusească s-a redus în ultimii ani, totuşi, 
impactul embargoului rusesc este unul semnifi-
cativ pentru economia moldovenească.

Parlamentul European decide soarta 
vinurilor moldoveneşti
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Educaţie juridică

Sînt angajat  la o întreprindere, fiindu-mi sta-
bilită o perioadă de probă de o lună. Vreau să ştiu 
dacă prevede legea o astfel de formă de angajare 
şi care este termenul de probă pentru cazul în care 
acesta este stabilit.  

Anatol Manastîrschi,
r-n Criuleni 

Conform art.60 din Co-
dul muncii pentru verificarea 
aptitudinilor profesionale 
ale salariatului, la încheierea 
contractului individual de 
muncă, acestuia i se poate 
stabili o perioadă de probă 
de cel mult 3 luni şi, respec-
tiv, de cel mult 6 luni – în 
cazul persoanelor cu funcţie 
de răspundere, lista cărora se 
aprobă de către angajator cu 
consultarea reprezentanţilor 
salariaţilor. În cazul angajării 
muncitorilor necalificaţi, pe-
rioada de probă se stabileşte 
ca excepţie şi nu poate depăşi 
15 zile calendaristice.  În pe-
rioada de probă nu se include 
perioada aflării salariatului în 
concediu medical şi alte peri-
oade în care el a absentat de 

la lucru din motive întemeia-
te, confirmate documentar.

Legea prevede că clau-
za privind perioada de pro-
bă trebuie să fie prevăzută 
în contractul individual de 
muncă. În lipsa unei astfel de 
clauze, se consideră că sala-
riatul a fost angajat fără peri-
oadă de probă.  Pe parcursul 
perioadei de probă, salariatul 
beneficiază de toate drepturi-
le şi îndeplineşte obligaţiile 
prevăzute de legislaţia mun-
cii, de regulamentul intern 
al unităţii, de contractul co-
lectiv şi de cel individual de 
muncă. Legea mai prevede 
că pe durata contractului in-
dividual de muncă nu poate 
fi stabilită decît o singură pe-
rioadă de probă.

Prin petiţie, în sensul  Le-
gii cu privire la petiţionare, 
se înţelege orice cerere, re-
clamaţie, propunere, sesizare, 
adresată organelor de resort, 
inclusiv cererea prealabilă 
prin care se contestă un act ad-
ministrativ sau nesoluţionarea 
în termenul stabilit de lege a 
unei cereri. Cererea prealabilă 
se adresează organului emi-
tent. În cazul  în care organul 
emitent are un organ ierarhic 
superior, cererea prealabilă 
poate fi adresată, la alegerea 
petiţionarului, organului emi-
tent  sau organului ierarhic 
superior.  Petiţionarul, care 
nu este satisfăcut de răspunsul 
primit la cererea prealabilă sau 
nu a primit un răspuns în ter-
menul stabilit de lege, este  în 
drept să sesizeze instanţa de 
contencios administrativ com-
petentă.

Petiţia se depune în scris 
sau în formă electronică în 
limba de stat sau într-o altă 
limbă în conformitate cu Le-
gea cu privire la funcţionarea 
limbilor vorbite pe teritoriul 
Republicii Moldova. Petiţia 
în formă electronică trebuie 
să corespundă cerinţelor faţă 
de documentul electronic, in-
clusiv aplicarea semnăturii 
digitale, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. Petiţiile, 
ce ţin de problemele securi-
tăţii naţionale, de drepturile 
şi interesele legitime ale unor 
grupuri largi de cetăţeni, ori 
care conţin propuneri privind 
modificarea legislaţiei, de-
ciziilor organelor de stat, se 
adresează preşedintelui  Re-
publicii Moldova, Parlamen-
tului şi Guvernului. Petiţiile, 
în care sînt abordate oricare 
alte probleme decît cele men-
ţionate, se adresează organelor 
sau persoanelor oficiale, de a 
căror competenţă nemijlocită 
ţine soluţionarea lor. Petiţiile, 
în care este atacat un act, o 
decizie, o acţiune ori inacţiu-
ne a unui organ administrativ 
sau persoană oficială, care au 
lezat drepturile şi interesele 
legitime ale petiţionarilor, se 
adresează organului ierarhic 
superior de primă instanţă. Pe-
tiţiile, în care sînt atacate deci-
ziile organizaţiilor care nu au 
organele lor superioare, pre-
cum şi deciziile executivelor 
raionale, primăriilor oraşelor 
de subordonare republicană, 
se adresează instanţei de con-
tencios administrativ.

  Petiţiile se examinează 
de către organele corespunză-
toare  în termen de 30 de zile, 
iar cele  care  nu  necesită o 
studiere şi examinare supli-
mentară - fără întîrziere sau în 
termen de 15 zile de la data în-
registrării. În cazuri deosebite, 
termenul de examinare poate 
fi prelungit de către conducă-
torul organului corespunzător 
cu cel mult o lună, fapt des-
pre care este informat petiţi-
onarul. Cererea prealabilă  se 
examinează de către organul 
emitent  sau ierarhic superi-
or în  termen de 30 de zile de 
la  data  înregistrării  ei, deci-
zia urmînd a fi comunicată de 

îndată petiţionarului.  Petiţiile 
(cererile) prin care se solicită 
o informaţie oficială se exa-
minează  în termenele stabilite 
în legislaţia privind accesul  la 
informaţie. Dacă petiţia ţine 
de competenţa altui organ, ea 
se expediază acestui organ  în 
termen de 3 zile lucrătoare de 
la data înregistrării petiţiei, 
fapt despre care este informat 
petiţionarul. Legea interzice 
remiterea petiţiilor organelor 
sau persoanelor oficiale, acţi-
unile ori deciziile cărora sînt 
atacate.  Petiţiile trebuie să fie 

semnate de autor, indicîndu-se 
numele, prenumele şi domici-
liul. Petiţiile în formă electro-
nică conţin informaţii privind 
numele, prenumele, domi-
ciliul şi adresa electronică a 
petiţionarului.  Petiţiile ce nu 
întrunesc condiţiile menţiona-
te se consideră anonime şi nu 
se examinează. Fac excepţie 
petiţiile ce conţin informaţii 
referitoare la securitatea naţio-
nală sau ordinea publică, care 
se remit spre examinare orga-
nelor competente. În cadrul 
examinării petiţiei petiţionarul 
are dreptul:

a) să expună  personal ar-
gumente organului sau  per-
soanei oficiale care examinea-
ză petiţia;

b) să beneficieze de servi-
ciile avocatului;

c) să prezinte organului sau 
persoanei oficiale care efectu-
ează examinarea, materiale 
suplimentare ori să solicite or-
ganului sau persoanei oficiale 
de a cere aceste materiale;

d) să ia cunoştinţă de ma-
terialele examinării;

e) să primească  răs-
puns  în scris, oral sau în formă 
electronică despre  rezultatele 
examinării;

f) să ceară repararea pagu-
bei în modul stabilit de legis-
laţie.

Organul  sau  persoana ofi-
cială  cărora  le-au  fost adre-
sate petiţiile sînt obligate:

a) să examineze petiţiile, 
inclusiv cererile prealabile, în 
termenul stabilit de lege; 

b) să asigure  restabilirea 
drepturilor lezate şi  recupera-
rea, în condiţiile legii, a preju-
diciului cauzat;

c) să asigure  executarea 
deciziilor adoptate în urma 
examinării petiţiilor. Organul 
emitent este în drept să res-
pingă cererea prealabilă sau 
să o accepte şi, după caz, să 
anuleze sau să modifice actul 
administrativ.  Organul ierar-

hic superior este în drept să 
respingă cererea prealabilă sau 
să o accepte şi să anuleze ac-
tul administrativ, în întregime 
sau în parte, să oblige organul 
ierarhic inferior să repună în 
drepturi persoana respectivă 
ori, după caz, să anuleze actul 
administrativ emis cu acordul 
său. În procesul examinării 
petiţiei nu se admite divulga-
rea informaţiilor privind via-
ţa personală a petiţionarului 
contra voinţei  lui sau a altor 
informaţii, dacă acestea lezea-
ză drepturile  şi interesele lui 

legitime, precum şi a informa-
ţiilor ce constituie secrete de 
stat. Nu se admite elucidarea 
unor informaţii privind perso-
nalitatea petiţionarului, dacă 
acestea nu se referă la conţi-
nutul petiţiei.

Rezultatul examinării  se 
aduce  la cunoştinţă petiţiona-
rului în scris sau în formă elec-
tronică, iar cu consimţămîntul 
lui - oral. Răspunsul  trebuie 
să fie bazat pe materialele exa-
minării şi să conţină trimiteri 
la legislaţie. În cazul cînd ce-
rinţele expuse în petiţie sînt 
recunoscute legale, organul 
sau persoana oficială, care au 
adoptat decizia despre satisfa-
cerea lor, sînt obligate să ia 
măsuri în vederea compensă-
rii prejudiciilor materiale, în 
condiţiile legii, să soluţione-
ze problema responsabilităţii 
persoanelor vinovate de încăl-
carea legii. Petiţionarii, care 
consideră că drepturile lor sînt 
lezate şi nu sînt de acord cu 
deciziile organului sau persoa-
nei oficiale care au examinat 
petiţia, au dreptul de a se adre-
sa  în instanţa de contencios 
administrativ în termen de 30 
de zile de la data comunicării 
deciziei, dacă, conform legii, 
se adresează direct în instanţă, 
sau de la data primirii  răspun-
sului la cererea prealabilă, sau, 
în caz dacă în intervalul men-
ţionat nu au primit răspuns 
- din ziua cînd trebuiau să-l 
primească. Petiţionarul depu-
ne în instanţa de contencios 
administrativ, concomitent 
cu cererea, şi răspunsul orga-
nului sau persoanei oficiale, 
care i-au refuzat restabilirea 
dreptului. În cazul cînd peti-
ţionarul nu a primit nici  un 
răspuns  în termenele stabili-
te, el va menţiona acest fapt 
în cererea depusă, iar instanţa 
de contencios administrativ 
va cere răspunsul respectiv. 
Instanţa de contencios admi-
nistrativ examinează cererea 

conform prevederilor Legii 
contenciosului  administrativ 
nr. 793-XIV  din 10 februa-
rie 2000. Încălcarea ordinii 
oficial stabilite de organizare 
a lucrului cu petiţiile, precum 
şi a evidenţei sau păstrării lor 
de către persoanele special de-
semnate pentru aceasta, atrage 
după sine răspunderea disci-
plinară. În lipsa persoanelor 
indicate,  răspunderea disci-
plinară o  poartă conducătorul 
organului respectiv.  Refuzul 
neîntemeiat de a examina pe-
tiţia sau tărăgănarea examină-
rii ei, adoptarea unor decizii ce 
contravin legislaţiei, divulga-
rea informaţiilor privind via-
ţa personală a petiţionarului 
contra voinţei lui atrage după 
sine răspundere administrati-
vă.  Persecutarea petiţionaru-
lui  în legătură cu înaintarea 
petiţiei ori cu exprimarea unor 
aprecieri critice ce se conţin în 
ea, precum şi alte acţiuni, dacă 
acestea au fost însoţite de abuz 
de putere sau abuz de serviciu, 
exces de putere sau depăşire a 
atribuţiilor de serviciu, de ati-
tudine neglijentă faţă de  înda-
toririle sale din partea persoa-
nelor cu funcţii de răspundere, 
în urma cărora au fost preju-
diciate considerabil drepturile 
petiţionarului, interesele de 
stat şi obşteşti atrage după sine 
răspundere penală.

Petiţiile adresate a doua 
oară, care nu conţin argu-
mente ori informaţii noi, nu 
se reexaminează, fapt despre 
care este informat în scris sau 
în formă electronică petiţio-
narul.  Persoanele de stat de 
rang  superior primesc petiţio-
narii  în audienţă în modul sta-
bilit de ele, dar nu mai rar de o 
dată pe lună.  Conducătorii de 
ministere şi departamente or-
ganizează primirea petiţiona-
rilor nu  mai rar de două ori pe 
lună,  iar conducătorii organe-
lor de autoadministrare locală, 
întreprinderilor, instituţiilor, 
organizaţiilor - nu mai rar de 
o dată pe săptămînă.

IFPS şi-a modificat programul de lucru 
pentru confortul contribuabililor

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) al Moldovei şi-a modificat programul 
de lucru pentru confortul contribuabililor. 

Pentru asigurarea procesului de depunere a declaraţiei contribuabililor pentru anul 
2010 privind impozitul pe venit, pînă la 31 martie, la indicaţia IFPS zilele de odihnă 
26 şi 27 martie au fost declarate zile lucrătoare, cu un program de la 8.00 pînă la 
17.00, iar de la 28 pînă la 31 martie graficul a fost prelungit pînă la 19.00. 

Termenul limită de depunere a declaraţiei privind impozitul pe venit pentru per-
soanele fizice este de cel tîrziu pînă la 31 martie. 

Află cînd vine adevărata primăvară
Mult dorita primăvară se lasă aşteptată. 
Meteorologii susţin că primăvara îşi va intra în drepturi abia în luna aprilie, cînd 

temperaturile vor sări peste 15 grade Celsius.
Mercurul din termometre va urca brusc chiar din primele zile ale lunii viitoare. Pînă 

atunci însă, noaptea vom avea valori de -1 şi +8 grade, iar ziua - cel mult 14 grade. 
Potrivit site-urilor internaţionale, pe 27 şi 28 martie sînt posibile ploi în toată ţara. 

În ziua de 27 martie, vor fi cel mult 2 grade Celsius.
Din aprilie însă vremea se încălzeşte treptat. Temperaturile vor creşte cu fiecare 

zi, astfel că de Paşti s-ar putea să avem valori mult peste 20 de grade, ne liniştesc 
meteorologii.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
obligatorie a reprezentantului SRL „Cargo Star”, pentru data de 
30 martie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît la examinarea cauzei civi-
le a SRL „Danatol Trans” privind încasarea datoriei.

Judecător  A. Us
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
reprezentanţilor: SRL „Alminis”; SRL „Calitatea-Nord”, pentru 
data de 6 aprilie 2011, ora 9.50, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrîţi în cauza civilă inten-
tată de SRL „Dec-Trans-Grup”.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Artnadava”, pentru data de 6 aprilie 2011, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
225) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎM „Glorinal-
Grup” SRL.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
obligatorie a reprezentanţilor: SRL „RI&IZ Grup” şi SRL „Span 
Internaţional”, pentru data de 11 aprilie 2011, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de 
pîrîţi la examinarea cauzei civile a SRL „Dec-Trans Grup” privind 
încasarea datoriilor.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Trus Sergiu”, or. Cricova, pentru data de 
12 aprilie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 224) unde va avea loc examinarea cererii SC 
„Octopus-Prof” SRL mun. Chişinău privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Gh. Muntean
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
reprezentantului „Iaşa” SRL, pentru data de 18 aprilie 2011, ora 
11.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 224) 
unde va avea loc examinarea cererii înaintată de SC „Octopus-
Prof” SRL privind încasarea dodînzii de întîrziere.

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

Judecător  Gh. Muntean
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Velcor Plus”, mun. Chişinău, bdul Mircea 
cel Bătrîn nr. 18/1, apt. 71, pentru data de 14 aprilie 2011, ora 
11.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 218, 
et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SA „Mezon” 
privind încasarea sumei de 24 255 lei 31 bani.

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

Judecător  Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Excosmetic” cu sediul în 
mun. Chişinău, or. Vatra, str. Plopilor nr. 6/a, pentru data de 15 
aprilie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît la examinarea cauzei civie 
intentată de SRL „Dec-Trans Grup” privind încasarea datoriei.

Judecător  Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
obligatorie a reprezentantului SRL „Luchian Servocom”, pentru 
data de 19 aprilie 2011, ora 10.30, la şedinţa de judecată (bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de intervenient accesoriu 
la examinarea cauzei civile a SRL „Valerom” către SRL „Proino-
vaţie” privind încasarea a 134 569,69 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
obligatorie a reprezentantului SRL „Habibi”, pentru data de 19 
aprilie 2011, ora 10.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examinarea cauzei civi-
le a SRL „Voltaj Com” privind încasarea a 24 639,91 lei.

Judecător  I. Gancear

 Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SA „Aluniş” cu sediul în mun. 
Chişinău, str. Gheorghe Madan nr. 87/7, pentru data de 21 aprilie 
2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 219) în calitate de pîrît la examinarea cauzei civile a SRL 
„Trita” mun. Chişinău privind încasarea datoriei.

Judecător  Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Media Sales Company”, pentru data de 24 mai 2011, ora 9.20, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în calita-
te de pîrît în cauza civilă intentată la cererea SRL ,,Dixi Media”.

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

Judecător  Al. Rotari
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet.  
Vezetiu Valentina, pentru data de 31 martie 2011, ora 10.45, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 62) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Cuzmenco Tatiana privind încasarea 
prejudiciului material şi moral.

Judecător   Garri Bivol

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet.  

Răileanu Aurelia, pentru data de 7 aprilie 2011, ora 9.15, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 62) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea lui Răileanu Alexandru privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător   Garri Bivol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ivanov Ion, pentru data de 5 aprilie 2011, ora 12.30, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la acţiunea cet. Mihalaş Olga privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător   Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Goitu Victor, domiciliat: Chişinău, str. Sfînta Vineri nr. 16/A, apt. 
103, pentru data de 11 aprilie 2011, ora 14.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Cojocaru Violeta privind rezilierea contractului.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Botnari Nicolae, cu domiciliul în Chişinău, str. Ismail nr. 9, pentru 
data de 15 aprilie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bul-
gară nr. 43, bir. 39) unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea cet. Simichin Maria.

Judecător   V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Botnari Nicolae, cu domiciliu în satul Pripiceni-Răzeşti, Rezina, 
pentru data de 15 aprilie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la cererea cet. Simichin Maria.

Judecător   V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cotorobai Eudochia, pentru data de 19 aprilie 2011, ora 14.45, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind 
încasarea datoriei.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Munteanu Sveatoslav, pentru data de 19 aprilie 2011, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind 
încasarea datoriei.

Judecător   Djeta Chistol 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet.  
Camincean Anatolie, pentru data de 20 aprilie 2011, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Camincean Valentina privind decăde-
rea din drepturile părinteşti.

Judecător   Djeta Chistol 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gheţu Alexandru Grigore, a. n. 18.07.1976, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: mun. Chişinău, str. Drumul Viilor nr. 28, apt. 36, pentru 
data de 19 aprilie 2011, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Bul-
gară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea cet. Gheţu Victoria privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Kostynian Diana, cu domiciliul: Republica Ucraina, regiunea 
Cernăuţi, r. Storojeneţc, s. Ropcea, pentru data de 20 aprilie 2011, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Clima Radu 
privind determinarea domiciliului copilului minor.

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

Judecător   I. Busuioc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Stoleru Valeriu şi Stoleru Eleonora, pentru data de 6 aprilie 2011, 
ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate 
de pîrîţi în cauza civilă intentată de ÎMGFL-18 privind încasarea 
datoriilor la serviciile comunale.

Judecător V. Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Janu Valeriu, pentru data de 8 aprilie 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de reclamat în cau-
za civilă intentată de Janu Elena privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

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

Judecător Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ţurcan Agafia, pentru data 
de 13 aprilie 2011, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Blanari Andrei 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bucur Serghei, cu ultimul do-
miciliu: Chişinău, str. Socoleni nr. 17, apt. 31, pentru data de 19 
aprilie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
4) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Bucur Valentina 
privind partajarea imobilului

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

Judecător  V. Gâsca

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

cu Viorel Aurel, pentru data de 28 aprilie 2011, ora 13.30, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Şişova Larisa privind încasarea prejudiciului material.

Judecător Elena Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Şuberniţcaia Parascovia şi 
Şuberniţchii Vladimir, pentru data de 24 mai 2011, ora 11.20, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă intentată de Purcel Andrei şi Purcel Angela către Şuberniţcaia 
Parascovia şi Şuberniţchii Vladimir, SEDP Rîşcani privind radierea 
vizei de reşedinţă.

Judecător  Nina Arabadji
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet.    
Vition Serghei, Vition Ion, pentru data de 11 aprilie 2011, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 27) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea cet. Borş Al. privind restituirea 
împrumutului.

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

Judecător     Ion Druţă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Kravcenco Serghei, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, str. 
Sarmisegetusa nr. 35/2, apt. 34, pentru data de 14 aprilie 2011, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 6) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Cebanov V. privind în-
casarea datoriei. 

Judecător                                         Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-lor: 
Căpăţină Veaceslav Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, 
bdul Dacia nr. 46, apt. 128 şi Dubceac Valeriu, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: satul Crasnoarmeiscoe, Hînceşti, pentru data de 19 aprilie 
2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 6) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Eremia S. 
către Căpăţină V., Căpăţină M. privind evacuarea. 

Judecător                                         Svetlana Garştea-Bria
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Lepădatu Valentin, Rotaru 
Svetlana şi reprezentantul SRL „Maestro Domino”, pentru data de 
6 aprilie 2011, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu 
nr. 24/1, bir. 306) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de 
Vrînceanu Natalia privind declararea nulităţii actului juridic.

 Judecător    Oxana Robu 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Fornea Marcel, pen-
tru data de 7 aprilie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Soroca, 
str. Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate de pîrît în cauza civilă 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Negru
www

 Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale Co-
dului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-lui Cioba-
nu Ion Isidor, născut la 11.12.1975, cu ultimul domiciliu cunoscut: 
satul Crihana Veche, Cahul, pentru data de 8 aprilie 2011, ora 8.30, 
la şedinţa de judecată (Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calita-
te de pîrît în cauza civilă cu nr. 2-613/2011 privind încasarea pensiei 
pentru întreţinerea copiilor: Ciobanu Alina, Ciobanu Daniel şi Cio-
banu Irina intentată la cererea reclamantei Ciobanu Rodica. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de care 
dispune referitoare la pricină. În caz de neprezentare a probelor şi 
de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va fi examinată în 
lipsa lui.  

Judecător  Vitalie Movilă
www

 Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Cataraga              
Zinaida, domiciliată: oraşul Nisporeni, str. D. Cantemir nr. 64, pen-
tru data de 11 aprilie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Nispo-
reni, str. Ion Vodă nr. 5, bir.6) în calitate de reclamat în cauza civilă 
nr. 2-213/2011 privind încasarea pensiei de întreţinere pentru copi-
lul minor.

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

Judecător    Diana Cristian
www

 Judecătoria Rîşcani solicită prezentarea cet. Melnic Ion Ilie, 
pentru data de 14 aprilie 2011, ora 13.30, la şedinţa de judecată 
(Rîşcani, str. 31 August 1989 nr. 9) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă intentată de Tcaci Pavel Mihai privind recuperarea prejudiciului 
material şi moral.

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

Preşedintele Judecătoriei Rîşcani    Adriana Garbuz
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Omniapresa”, pentru data de 11 aprilie 2011, 
ora 11.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
225) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL  „Luxiton”.

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

Judecător              Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet.Marola Svetlana Simion, 
a. n. 24.05.1965, domiciliată: Chişinău, str. M. cel Bătrîn nr. 25, 
apt. 49, pentru data de 12 aprilie 2011, ora 9.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Bejenaru Claudia privind recunoaşterea 
în calitate de succesor.

 Judecător    Ion Bulhac

ANUNŢ
Adam Elena Vasile domiciliată: satul Ciorăşti, Nispo-

reni, anunţă pierderea certificatului de căsătorie nr. 104 
din 16 octombrie 1993 înregistrat la OSC Nisporeni între 
Adam Elena şi Adam Ion.
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În lunile de iarnă, 
mai toată lumea pune 
cîteva kilograme în 
plus. Dacă venirea pri-
măverii ţi-a dat un im-
bold să treci la dietă, 
este bine să ştii că une-
le alimente stimulează 
metabolismul şi ajută 
la arderea mai rapidă a 
grăsimilor.

Laptele - conţine 
calciu, care acţionea-
ză ca un declanşator 
al metabolismului. Un 
studiu american a ară-
tat că persoanele care 
ţin regim şi consumă 
între 1200 şi 1300 de 
miligrame de calciu pe 
zi pierd mai mult în greutate 
decît cele care sînt la dietă, 
dar consumă mai puţin cal-
ciu.

Ceaiul verde - conţine un 
compus chimic care face ca 
sistemul nervos şi creierul să 
funcţioneze mai repede, ajut-

sursă de proteine slabe, 
care ajută la accelerarea 
metabolismului. Înainte 
de a o consuma, înlătură 
pieliţa pentru a economi-
si caloriile provenind de 
la materiile grase.

Ouăle - pot avea o 
reputaţie proastă din ca-
uza colesterolului pe ca-
re-l furnizează în cazul 
consumului excesiv, dar 
sînt bogate în proteine, 
pe care organismul tău 
trebuie să le digere con-
sumînd multe calorii. În 
plus, accelerează meta-
bolismul.

Uleiul de măsline - 
nu doar că ajută la arderea 
grăsimilor, dar ţine cantita-
tea de colesterol sub control. 
Persoanele care folosesc ulei 
de măsline în locul uleiu-
lui de gătit tradiţional fac o 
schimbare cu adevărat pozi-
tivă în alimentaţia lor.

îndu-te să arzi rapid caloriile. 
Această substanţă acţionează 
ca un fel de cafeină, numai că 
nu îţi forţează inima să bată 
mai tare.

Somonul şi tonul - somo-
nul conţine acizi graşi    ome-
ga 3, care pot schimba canti-
tatea unui hormon din corpul 

tău numit leptină. O cantitate 
mai mică de leptină este lega-
tă de o mai mare combustie 
calorică. Şi consumul de ton 
poate reduce cantitatea de 
leptină din organism.

Carnea de curcan - este 
recomandată celor care ţin 
regim, deoarece este o bună 

Ajutorul pentru japonezi vine şi din rîndul românilor. Nu 
de la autorităţi, ci de la simpli cetăţeni. Un bucureştean s-a 
oferit să găzduiască în apartamentul său o familie de japo-
nezi afectată de dezastru. Omul este dispus să îşi sacrifice 
intimitatea familiei preţ de cîţiva ani, pentru a da o mînă de 
ajutor.

Ovidiu Stoica locuieşte într-un apartament de patru camere 
din sudul Capitalei, împreună cu soţia şi fetiţa lor, şi este dis-

Un român vrea să găzduiască o familie de sinistraţi japonezi
pus să primească în casă o familie de japonezi.

Românul este convins că bunătatea lui va fi apreciată de cei 
pe care îi va primi în gazdă.

Ovidiu speră ca exemplul lui să fie urmat şi de alţi români.
Bărbatul spune însă că pentru a se materializa iniţiativa lui, 

este nevoie de ajutor şi din partea statului, pentru întocmirea 
actelor necesare, dar şi a unei companii aeriene care să asigure 
transportul japonezilor.

Mihai COTOROBAI, 
lector superior, Facultatea de drept, 

USM – 60 de ani
Mult stimate domnule Mihai Cotorobai, 
Aniversarea zilei dumneavoastră de naştere ne 

oferă plăcutul prilej de a vă adresa un sincer şi cald 
mesaj de felicitare pentru tot ceea ce reprezentaţi.

Munca titanică depusă de dumneavoastră pe tă-
rîmul profesional s-a soldat cu cele mai frumoase 
rezultate şi împreună cu pasiunea pentru drept, pe 
care aţi insuflat-o fiecărui discipol al dvs, a contri-
buit la formarea unor specialişti excepţionali. Aţi 
reuşit să cuceriţi prin ceea ce sînteţi, iar bunătatea 
sufletului, inteligenţa, amabilitatea, onestitatea, 
sînt doar cîteva dintre calităţile care vă înnobilează 
distinsa personalitate.

Vă dorim multă sănătate, putere continuă de 
muncă,  noi realizări încununate cu succes în labo-
rioasa activitate ce o desfăşuraţi. Fie ca anii care 
se vor perinda de acum încolo să fie şi mai plini de 
împliniri şi armonie sufletească.

La mulţi ani!

Ghenadie PURICI, 
judecător Ocniţa – 35 de ani

      Mult stimate domnule Ghenadie Purici,
Cu deosebite sentimente de respect vă adresăm 

cele mai calde felicitări cu prilejul zilei de naşte-
re.

Profitaţi din plin de acest minunat început de 
anotimp al renaşterii, care a venit să vă încălzească 
şi mai mult sufletul nobil, ca să puteţi la rîndu-vă 
să emanaţi energia ce vă stă în fire pentru toţi cei 
dragi sufletului.

Cele mai frumoase împliniri şi cît mai multe 
clipe de revelaţie.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re: Gheorghe Chibac, doctor în drept, profesor 
universitar, Facultatea de drept, USM; Octavian 
Ciobanu, lector universitar, Facultatea de drept, 
USM; Stella Bleşceaga, judecător Rîşcani, mun. 
Chişinău; Olga Adam, judecător CSJ; Alexandru 
Guţcal, preşedintele Judecătoriei Ocniţa, Eugen 
Sofroni, judecător CA Bălţi; Iurie Obadă, jude-
cător Ciocana; Aurel Colenco, preşedintele JEC; 
Mihai Antonov, preşedintele CA Bender; Leonid 
Chirica, judecător CA Bender; Grigore Şişca-
nu, preşedintele Judecătoriei Nisporeni; Vasile            
Mînăscurtă, vicepreşedintele Judecătoriei Un-
gheni; Veaceslav Soltan, procuror, şef secţie Pro-
curatura Generală; Gheorghe Nogai, procuror.

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept

Dacă vă gîndeaţi că soţia 
dumneavoastră e cam insu-
portabilă pentru că dă prea 
mulţi bani pe haine sau nu 
găteşte prea des, e cazul să 
vă gîndiţi încă o dată. De-a 
lungul istoriei, nevestele ,,ne-
faste” şi-au bătut, părăsit şi 
chiar... jupuit soţii.

Amanda Trott a ajuns la 
închisoare după ce şi-a atacat 
de mai multe ori soţul. Doam-
na Trott s-a enervat, nici ea 
nu mai ştia de ce, şi a început 
să îl lovească pe domnul Trott 
cu o cutie de lasagna îngheţa-
tă. Vecinii au auzit scandalul 
şi urletele de durere şi au che-
mat poliţia, care a arestat-o 
pe agresoare, după care i-au 
decăzut pe cei doi soţi din 
drepturile parentale, iar pe 
copii i-au dus la un centru de 
plasament.

O femeie din Arabia Sa-
udită l-a făcut de rîs pe soţul 
ei în tot oraşul, după care a 
divorţat pentru că acesta îi ri-
dicase vălul ca să-i vadă faţa 
în timp ce ea dormea. Tradi-
ţia nu i-ar fi permis soţului să 
facă acest lucru fără acordul 
soţiei. În ciuda scuzelor şi 
regretelor multiple, soţia nu 
a vrut să mai stea cu acesta, 
chiar dacă erau căsătoriţi de 
30 de ani.

O femeie din Australia, 

Vicki Lowing, a divorţat de 
soţul ei pentru că acesta voia 
să o forţeze să renunţe la ani-
malul ei de companie, un cro-
codil, pe numele lui Johnie. 
Femeia spunea că acesta era 
ca un copil pentru ea. Vicki 
ţinea tot timpul crocodilul în 
casă şi chiar îl lăsa să doarmă 
cu fiul ei. În plus, se ocupa în 
continuu de reptila adoptată. 
Soţul s-a simţit neglijat şi i-a 
cerut femeii să aleagă între el 
şi crocodil, iar ea a ales!

Betty Neumar ar putea 
trece drept o bunicuţă simpa-
tică şi plină de afecţiune. Dar 
nu este nici pe departe aşa. 
Betty este în acest moment 
la închisoare, fiind acuzată 
de faptul că a angajat un asa-
sin plătit să îi ucidă cel de-al 
patrulea soţ. Lucru care s-a şi 
întîmplat. Poliţia investighea-
ză acum moartea celorlalţi 
patru soţi, dar şi pe a fiului lui 
Betty, care a încasat poliţele 
de asigurare de viaţă ale tutu-
ror celor decedaţi.

Crystal Boarder şi soţul 
ei, Tony, erau pasionaţi de se-
xul extrem. Se asfixiau, îne-
cau, legau şi... altele în timpul 
partidelor sexuale. Într-o zi 
nefastă, Crystal l-a spînzurat 
pe Tony şi în ciuda faptului că 
acesta a rugat-o să îl dezlege, 
ea, excitată, a ezitat să facă 

acest lucru timp de 15 minu-
te. Cînd l-a readus pe Tony cu 
picioarele pe pămînt, era prea 
tîrziu. Decesul soţului nu a 
speriat-o. Ea a fumat relaxată 
cîteva ţigări, după care a su-
nat la poliţie şi a spus că şi-a 
ucis bărbatul din greşeală.

Richard şi Dawnelle  Ba-
tista s-au cunoscut, iubit ma-
xim şi căsătorit în 1990. Au 
făcut copii, dar nu au putut 
trăi fericiţi pentru că Dawnel-
le s-a îmbolnăvit grav. După 
două transplanturi de rinichi 
nereuşite, Richard s-a dove-
dit a fi donatorul perfect şi i-a 
cedat fără ezitare un rinichi 
soţiei sale. Aceasta a văzut 
însănătoşirea ca pe o a doua 
şansă în viaţă şi l-a înşelat pe 
Richard cu terapeutul din spi-
tal. Apoi a divorţat şi a obţi-
nut custodia copiilor. În plus, 
i-a interzis fostului soţ să îi 
mai vadă pe aceştia.

În 2005, Stacey Castor 
i-a administrat soţului ei anti-
gel timp de patru zile, iar cînd 
acesta a decedat, a înscenat 
totul ca să pară o sinucidere. 
Iniţial, poliţia a crezut-o, dar 
investigaţiile ulterioare au 
găsit substanţa nocivă în or-
ganismul soţului decedat. Ur-
mătorul pas a fost exhumarea 
primului soţ al lui Stacey, a 
cărui moarte fusese destul de 

dubioasă. S-a constatat că şi 
acesta murise din aceeaşi ca-
uză. Stacey era, însă, pregăti-
tă cu o serie de probe, care in-
dicau că fiica ei, Ashley, i-ar 
fi ucis pe cei doi.

Procesul a durat destul de 
mult, iar în 2007, fiica a ajuns 
la spital, după ce luase mai 
multe pastile şi băuse o can-
titate mare de alcool. Poliţia 
a găsit şi un bilet în care ea 
recunoştea crimele. Din feri-
cire, Ashley a supravieţuit şi 
a spus tuturor că mama ei în-
cercase să o ucidă şi o forţase 
să scrie biletul de adio.  Sta-
cey Castor a fost condamnată 
la 25 de ani de închisoare.

Katherine Knight este 
prima femeie din Australia 
care a fost condamnată la în-
chisoare pe viaţă fără drept de 
apel. De-a lungul vieţii, Ka-
therine îşi bătuse şi desfigura-
se toţi soţii, iar la un moment 
dat, chiar a ucis cîinele unuia 
dintre ei în faţa acestuia. În 
2000 ea era căsătorită cu John 
Charles Thomas Price. Ea la 
ucis pe acesta înjunghiindu-l 
de 37 de ori. Apoi l-a jupuit 
şi l-a atîrnat de un cîrlig în li-
ving, după care i-a tăiat capul 
şi o parte din fese şi a gătit 
carnea respectivă pentru co-
piii lui Price. Poliţia a ajuns 
la ei acasă înaintea copiilor.

Topul celor mai rele neveste din toate timpurile
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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 Alimente care ,,topesc” grăsimile

M e r i d i a n  j u r i d i c


