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Statele Unite promit 
susţinere Moldovei 
în reformarea 
domeniului apărării

Întîlnire comună 
moldo-română la 
Parchetul de pe lîngă 
Curtea de Apel Iaşi

(Charles de Secondat)

Ministerul Afacerilor 
Interne recurge la măsuri 
de înăsprire a controlului 
şi supravegherii circulaţiei 
armelor

P arlamentul de la Chişinău elaborea-
ză un proiect de lege care va con-

ţine acţiunile necesare pentru scoaterea 
Republicii Moldova de sub monitorizarea 
Adunării Parlamentare a Consiliului Euro-
pei, a declarat, recent, şeful Legislativului, 
Marian Lupu, în urma unei întrevederi cu 
preşedintele APCE, Jean-Claude Mignon.

El a precizat că Republica Moldova 
a îndeplinit majoritatea angajamentelor 
asumate în faţa Consiliului Europei şi că 
există şanse ca pînă la sfîrşitul acestui an 
să intre în faza de post-monitorizare. 

Marian Lupu a mai declarat că a dis-
cutat cu preşedintele APCE şi despre o 
posibilă contribuţie a acestei instituţii în 
procesul de reglementare a diferendului 
transnistrean.

Comisia de monitorizare a APCE 
urmează să întocmească raportul final în 
privinţa Republicii Moldova, după care 
va fi luată decizia dacă va continua sau 
nu monitorizarea acesteia, a declarat Jean-
Claude Mignon. Republica Moldova se află sub 
monitorizarea APCE din 1995, pînă în prezent 
nereuşind să-şi îndeplinească toate angajamente-
le asumate în procesul de democratizare, restan-
ţele referindu-se, în special, la transformarea şi 
modernizarea Procuraturii Generale şi asigura-
rea independenţei justiţiei.

Totodată, APCE va oferi asistenţă Repu-
blicii Moldova pentru consolidarea încrederii 
între malurile Nistrului, a declarat Jean-Claude            
Mignon. 

,,Am discutat despre o posibilă contribuţie a 

APCE în promovarea soluţionării diferendului 
transnistrean. Am căzut de acord că dimensiunea 
parlamentară va veni cu suport pentru măsurile 
de apropiere a malurilor Nistrului. Am discutat un 
posibil model de colaborare pentru stabilirea unor 
mecanisme de dialog şi pe platformă parlamen-
tară. În timp apropiat am putea veni şi cu un pro-
gram de acţiuni în acest sens”, a spus Marian Lupu. 
    Jean-Claude Mignon a declarat că, Consiliul 
Europei este mulţumit de situaţia din R. Mol-
dova şi de alegerea preşedintelui. ,,Acum, Parla-
mentul R. Moldova poate dispune de cîţiva ani 
ca să îşi îndeplinească angajamentele. Moldova 

a făcut deja multe, legislaţia a evoluat în sens 
pozitiv, dar mai sînt lucruri ce trebuie ameliorate 
şi noi sîntem aici pentru a ajuta. De asemenea, 
noi sîntem hotărîţi să găsim soluţii pentru depă-
şirea diferendului transnistrean”, a spus Mignon. 
    Precizăm că preşedintele Adunării Parlamen-
tare a Consiliului Europei, Jean-Claude Mignon, 
s-a aflat într-o vizită oficială în Republica Mol-
dova în perioada 2-5 aprilie 2012. În cadrul aces-
teia, oficialul a avut întrevederi cu preşedintele 
Republicii Moldova, Nicolae Timofti, cu prim-
ministrul, Vlad Filat. La 4 aprilie Mignon s-a de-
plasat la Tiraspol.

P lenul Senatului României a aprobat, recent, proiectul 
de Lege ce se referă la ratificarea celui de-al doilea 

Protocol Adiţional la Acordul semnat între Guvernul Ro-
mâniei şi cel al Republicii Moldova, privind implementa-
rea Programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza 
unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de 
milioane de euro, acordat de România Republicii Moldova. 
În favoarea ratificării protocolului s-au exprimat 90 de sena-
tori, nefiind înregistrate voturi împotrivă sau abţineri.

În timpul şedinţei de plen, preşedintele Comisiei pentru 
politică externă din Senat, Titus Corlăţean, a declarat că tema 
sprijinirii obiectivelor europene ale Republicii Moldova este 
una de interes naţional pentru România.

,,Este o temă de interes naţional. Sprijinirea obiectivelor eu-
ropene ale Republicii Moldova, avînd ca finalitate o viitoare 
integrare europeană a acesteia, precum şi un parteneriat fra-
tern, constituie obiective strategice ale României. Este vorba 
de un proces extrem de important, cu impact nu numai econo-
mic, ci de ordin strategic, respectiv, interconectarea reţelelor 

de infrastructură energetică şi gaz.
Acest proiect este realmente strategic. Senatorii PSD 

vor vota pentru ratificarea acestui proiect”, a spus Corlăţean. 
La rîndul său, preşedintele Comisiei românilor de pretutin-
deni din Senat, Viorel Badea, a declarat că ratificarea proiec-
tului reprezintă un pas spre ,,intrarea în normalitate în relaţia 
noastră cu Republica Moldova”. ,,Acest proiect este necesar 
atît pentru vecinii noştri, cît şi pentru noi. Îi felicit, în numele 
cetăţenilor români din Republica Moldova, care au aşteptat cu 
mare interes semnarea acestui proiect, pe colegii care au votat 
ratificarea acestuia. Sînt convins că vom mai avea şi alte ini-
ţiative şi vom continua pe acest drum, pentru că, din punctul 
nostru de vedere, relaţia cu Republica Moldova este cu mult 
mai mult decît relaţia pe care o avem cu alte state”, a afirmat 
Badea.

Proiectul de ratificare a celui de-al doilea Protocol Adiţi-
onal semnat între Guvernele României şi Republicii Moldova 
a fost adoptat şi de Camera Deputaţilor, Senatul fiind în acest 
caz Cameră decizională.

OSCE are un 
reprezentant special 

pentru 
reglementarea 

conflictului 
transnistrean

Ambasadorul Erwan Fouéré, 
reprezentantul special pentru regle-
mentarea conflictului transnistrean al 
preşedintelui în exerciţiu al OSCE, a 
salutat înţelegerea care permite relu-
area integrală a circulaţiei feroviare 
prin regiune.

Înţelegerea a fost anunţată de 
către prim-ministrul Vlad Filat 
şi liderul transnistrean Evghenii                         
Şevciuc. Deliberări între negociato-
rii politici principali Eugen Carpov şi 
Nina Ştanschi au avut loc săptămîna 
aceasta în incinta Misiunii OSCE în 
Moldova.

 ,,Eu salut înţelegerea de a relua 
integral circulaţia transportului fero-
viar pentru oameni şi mărfuri. Popu-
laţia de pe ambele maluri ale rîului şi 
mediul de afaceri local vor beneficia 
de această înţelegere şi eu apreciez 
abordarea constructivă a părţilor în-
dreptată spre soluţionarea probleme-
lor de interes comun. Progresul pe 
care îl vedem aici este încurajator 
întrucît noi tocmai am reluat negoci-
erile oficiale în cadrul procesului de 
reglementare şi aştept cu nerăbdare 
întrevederile de săptămîna viitoare 
la Chişinău şi Tiraspol”, a menţionat 
Fouéré.

 Ambasadorul Fouéré a fost în re-
giune în perioada 2-5 aprilie şi a avut 
întrevederi în Kiev, Odesa, Tiraspol 
şi Chişinău. 

Începe ziua cu DREPTUL!

Legile inutile slăbesc puterea legilor necesare. 
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Republica Moldova vrea să iasă de sub 
monitorizarea APCE

Interes naţional: Senatul României a aprobat ajutorul 
pentru Republica Moldova
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P roiectul Legii antidis-
criminare va fi exa-

minat pînă la finele acestei 
luni. Declaraţia îi aparţine 
ministrului Justiţiei, Oleg 
Efrim şi a fost făcută la cîte-
va zile după ce oficialii euro-
peni au declarat că Moldova 
va obţine regimul liberalizat 
de vize cu UE doar după ce 
va adopta această lege. În 
acelaşi timp, mai mulţi re-
prezentanţi ai Bisericii s-au 
pronunţat împotriva votării 
legii.

Potrivit ministrului Jus-
tiţiei, Oleg Efrim, proiectul 

Republica Moldova a lansat 
procedurile de liberalizare a spaţiului 
aerian cu 3 state membre ale UE
Ministerul de Externe şi cel al Transporturilor au lansat 

procedurile de liberalizare bilaterală a spaţiului aerian cu 
Germania, Italia şi Austria, anunţă un comunicat al Guver-
nului. 

Zborurile zilnice din Münhen spre Chişinău ale compani-
ei aeriene ,,Lufthansa” vor fi dublate, iar ,,Air Moldova” va 
lansa din luna iunie zboruri directe spre oraşele italiene Ve-
rona, Veneţia şi Bologna. Comunicatul Guvernului precizea-
ză că  liberalizarea spaţiului aerian crează premise inclusiv 
pentru intrarea operatorului ,,Alitalia” pe piaţa serviciilor de 
transport din Republica Moldova. Pe de altă parte, creşterea 
concurenţei ar putea duce la preţuri mai mici pentru biletele 
de avion.

Pieţele din Chişinău vor plăti o taxă 
unică pentru metru pătrat
Pieţele din Chişinău vor plăti, în curînd, o taxă unică pen-

tru metru pătrat şi nu 20% din vînzări, cum era pînă acum.  
În viitorul apropiat, Consiliul Municipal Chişinău va 

aproba un proiect de lege care introduce o taxă locală unică 
pentru toate cele 43 de pieţe din Capitală. Autorităţile munici-
pale doresc astfel să diminueze evaziunea fiscală şi să asigure 
venituri constante în bugetul municipal.

,,Este straniu că cele 43 de pieţe din Chişinău au prezentat 
rapoarte cu informaţii diferite. Anul trecut Piaţa Centrală a 
achitat 5 milioane de lei, Piaţa ,,Agro-Mondial” - 1,5 milioa-
ne. În schimb, cele două pieţe auto din Capitală au 12 lei şi, 
respectiv, 13 lei pentru un metru pătrat”, a declarat primarul 
Dorin Chirtoacă.

Edilul a acordat o atenţie deosebită pieţei de flori de pe 
str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, care îi aparţine omului de 
afaceri Victor Şelin: ,,Patriotul Moldovei, tovarăşul Şelin are 
98 de buticuri de flori şi achită 56 de lei pentru metru pătrat, 
însă există informaţii că arenda lunară este de 500 de euro. E 
clar că e vorba de evaziune fiscală”. În acest context, Dorin 
Chirtoacă a solicitat Direcţiei Comerţ să întreprindă controale 
pentru a colecta date veridice despre activitatea acestei pieţe. 

Precizăm că firma ,,Şel & Co”, care deţine piaţa de flori 
de pe str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, plăteşte în bugetul 
municipal, pentru arendă, doar 11 mii 708 lei pe an. 

Doar pînă pe 17 aprilie, poliţe de 
asigurare medicală la jumătate de preţ 
Termenul în care moldovenii pot cumpăra poliţe de asigu-

rare medicală la jumătate de preţ a fost prelungit. Data limită 
este 17 aprilie, anunţă Compania Naţională de Asigurări în 
Medicină.

Astfel, fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, 
arendatorii, alte categorii de persoane care nu sînt angajate şi 
nu sînt asigurate de către Guvern vor putea achita prima de 
asigurare în sumă fixă după 31 martie la Oficiile poştale şi/
sau Agenţiile Teritoriale ale CNAM.

Pînă pe 30 martie s-au asigurat 90% din numărul de per-
soane care beneficiază de reducerea de 50%.

Din anul 2010, odată cu aplicarea de către Guvern a mă-
surilor de revizuire a categoriilor de cetăţeni în funcţie de ve-
nituri, tendinţa de încadrare în sistemul de asigurare obligato-
rie de asistenţă medicală este în creştere.

Pentru anul 2010, comparativ cu anul 2009, creşterea a 
constituit 30,5%, respectiv, pentru anul 2011, comparativ cu 
anul 2010, creşterea a fost de 57,2%.

Aproximativ 40 de instituţii medicale 
din ţară vor primi bani pentru utilaje 
moderne
Aproximativ 40 de instituţii medicale vor primi finanţare 

din fondul de dezvoltare şi modernizare al Companiei Naţi-
onale de Asigurări în Medicină. Banii urmează să fie utilizaţi 
pentru dotarea spitalelor cu utilaj medical modern.

Pentru obţinerea finanţării de la CNAM au concurat 60 
de proiecte depuse de 56 de instituţii medico-sanitare publice 
din ţară. Astfel, comisia de selectare a desemnat cîştigătoare: 
4 proiecte în cadrul asistenţei medicale primare de dotare cu 
echipament complex radiografic digital.

Alte 18 proiecte vor fi implementate în cadrul instituţiilor 
de nivel secundar, care vor fi dotate cu echipament chirurgical 
mini-invaziv şi 17 proiecte în cadrul instituţiilor de nivel terţi-
ar. Acestea vor beneficia de generatoare de oxigen medical. În 
acest an, fondul de dezvoltare constituie aproape 80 de milioa-
ne de lei sau cu 0,5 la sută mai mult decît în anii precedenţi.

În 2011, 33 de spitale au primit bani din fondul de dezvol-
tare al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. Ami-
nitim că săptămîna trecută, Parlamentul a aprobat o Lege prin 
care banii din fondul de dezvoltare al CNAM a fost deblocat.

În prezent, pe acest cont sînt 430 de milioane de lei, bani 
acumulaţi timp de şapte ani.

Oleg Efrim: Proiectul Legii antidiscriminare va fi 
trimis în Parlament în maxim patru săptămîni

Legii antidiscriminare va fi 
trimis în Parlament în maxim 
patru săptămîni. O. Efrim a 
precizat că proiectul conţine 
expertiza OSCE şi cea a Co-
misiei Europene. Săptămîna 
trecută, şeful Delegaţiei Uni-
unii Europene în Moldova, 
Dirk Schuebel, a declarat că 
pînă nu va fi adoptată Legea 
antidiscriminare, moldovenii 
nu vor circula liber în Uniu-
nea Europeană. 

,,Mai mult de 50 la sută 
din cetăţeni vor beneficia 
de pe urma adoptării acestei 
legi. Chiar şi prevederea ce 

ţine de ,,minorităţile sexu-
ale” se referă la acordarea 
de drepturi egale pentru toţi 
cetăţenii în faţa legii”, a de-
clarat şeful Delegaţiei UE în 
Moldova Dirk Schuebel.

Tot săptămîna trecută, 
şi ambasadorul Suediei la 
Chişinău, Ingrid Tersman, a 
declarat că Guvernul suedez 
aşteaptă ca Parlamentul Re-
publicii Moldova să adopte 
Legea antidiscriminare    în-
tr-o perioadă cît mai scurtă. 

,,Cred că Legea antidis-
criminare este necesară din 
două motive. Ea va permite 

fiecărei persoane să lupte cu 
discriminarea. În al doilea 
rînd, legea va face posibil ca 
Moldova să beneficieze de 
regimul liberalizat de vize 
cu Uniunea Europeană”, a 
declara ambasadorul Suediei 
la Chişinău, Ingrid Tersman. 
pe 28 martie. 

Legea antidiscriminare 
a fost avizată de Guvern în 
februarie 2011 şi urma să fie 
examinată de Parlament. În 
urma mai multor proteste or-
ganizate de credincioşi, Exe-
cutivul a retras proiectul legii 
pentru o nouă redactare.

Î ncepînd cu anul 2012, în Repu-
blica Moldova se aplică metodele 

indirecte de estimare a obligaţiei fiscale 
privind impozitul pe venit. În vederea 
informării populaţiei despre necesitatea 
utilizării metodelor indirecte de impozi-
tare, precum şi despre mecanismul utili-
zat în procesul determinării impozitului 
spre achitare, FISC-ul a elaborat un plan 
de mediatizare. 

Mediatizarea propusă va avea loc 
prin difuzarea spoturilor informative 
la tv, radio, centre comerciale şi reţele 
de magazine. De asemenea, ar urma să 
fie organizate conferinţe de presă, să 
fie editate ghiduri informaţionale, afi-
şe şi foi volante, să fie plasate bannere 
informative, care ar explica contribua-
bililor esenţa metodelor indirecte.

Amintim că metodele indirecte de 
estimare a venitului impozabil al per-
soanelor fizice sînt metode de determi-

nare a venitului impozabil estimat prin 
intermediul analizei situaţiei fiscale a 
persoanei fizice, utilizînd 
informaţii dintr-o gamă lar-
gă de surse mai mult decît 
dările de seamă fiscale ale 
persoanei respective.

Subiecţii estimării sînt 
persoanele fizice rezidente, 
cetăţeni ai Republicii Mol-
dova ce nu desfăşoară activi-
tate de întreprinzător şi care: 

- în perioada unui an fiscal ob-
ţin proprietăţi (bunuri imobi-
liare, valori mobiliare, mij-
loace de transport, mijloace 
băneşti) ce depăşesc cumula-
tiv suma de 1 milion de lei, cu 
excepţia persoanelor fizice, 
proprietari ai bunurilor imobiliare care 
au început construcţia pînă la 1 ianua-
rie 2012, iar înregistrarea la organul ca-

dastral au efectuat-o după această dată; 
- efectuează pe parcursul unui an fiscal 

cheltuieli individuale, altele decît cele 
specificate mai sus, ce depăşesc suma 
de 300 mii lei.

FISC-ul propune un plan de mediatizare a metodelor 
indirecte de impozitare

O mare parte din petiţiile care vi-
zează problemele din domeniul 

protecţiei sociale, recepţionate de Cen-
trul pentru Drepturile Omului  se referă 
la calcularea pensiilor. Mulţi cetăţeni se 
plîng avocaţilor parlamentari că le-ar fi 
lezate drepturile la stabilirea mărimei 
acestora.

Avînd în vedere 
abordarea frecventă 
a problemei men-
ţionate, avocatul 
parlamentar Aurelia 
Grigoriu vine cu 
unele precizări şi 
sugestii, menite să 
informeze cetăţenii 
despre posibilităţile 
de prevenire a în-
călcării dreptului la  
asigurări sociale de 
stat. 

Ombudsmanul 
aminteşte că în pre-
zent pensiile sînt calculate în baza vechi-
mii în muncă şi a stagiului de cotizare, ul-
timul fiind perioada de activitate în care 
sînt achitate contribuţiile de asigurări so-
ciale şi, drept urmare, pe contul personal 
al angajatului este  transferată contribuţia 
acestuia la fondul de pensii. În realitate 
însă, unele întreprinderi transferă sume 
generale   Casei de Asigurări Sociale, 
fără a indica contribuţiile individuale ale 
persoanelor, asta, deoarece nu depun şi 
declaraţia REV-5, care se referă la fieca-
re salariat în parte. Din această cauză, la 

etapa stabilirii mărimii  pensiilor, aceste 
perioade a stagiului de cotizare nu se iau 
în calcul, ceea ce conduce la diminuarea 
cuantumului pensiei. 

Avocatul parlamentar Aurelia          
Grigoriu precizează că asemenea situaţii 
pot fi evitate dat fiind faptul că  fiecare 
persoană are posibilitatea, prin interme-

diul codului personal 
de asigurări sociale 
(CPAS), să urmărească 
mărimea contribuţiilor 
sociale transferate la 
contul curent personal 
de asigurări sociale. 

De asemenea, anga-
jatul poate verifica dacă 
angajatorul a transferat 
corect şi integral toate 
sumele către Bugetul 
de Asigurări Sociale de 
Stat. Respectiv, persoa-
na poate să sesizeze în 
timp util Casa Naţiona-

lă de Asigurări Sociale, în cazul depistării 
unor nereguli în contul personal. 

Aurelia Grigoriu precizează că, pen-
tru a obţine informaţia din contul curent 
la Casa Naţională de Asigurări Sociale, 
se accesează www.cnas.md la rubrica 

„acces cont curent al asiguratului” (acces 
CPAS). În acest scop e nevoie de intro-
dus login-ul şi parola. În cazul în care 
persoana nu dispune de login şi de pa-
rolă, aceasta urmează să se  adreseze la 
Casa de Asigurări Sociale din raza terito-
rială în care domiciliază. Ombudsmanul 

menţionează că suma din contul curent 
reflectă doar informaţia ce va sta la baza 
stabilirii viitoarei pensii, începînd cu 
01.01.1999. Avocatul parlamentar mai 
precizează că, în temeiul Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2012,  
persoanele fizice pot fi asigurate, înce-
pînd cu anul 1999, pe bază de contract in-
dividual. Acesta este încheiat cu Casa Na-
ţională de Asigurări Sociale şi presupune 
plata pentru fiecare an a contribuţiei de 
asigurări sociale de stat în mărimea pre-
văzută de lege, ceea ce le conferă dreptul 
la prestaţii sociale corespunzătoare. De-
talii la temă pot fi obţinute la numerele 
de telefon de la CNAS: (022) 25-76-42; 
25-76-46. 

Aurelia Grigoriu mai aminteşte că, 
în temeiul art.8 al Legii privind siste-
mul public de asigurări sociale, din iulie 
1999, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor 
de asigurări sociale în sistemul public  se 
realizează pe baza codului personal de 
asigurări sociale. Evidenţa individuală 
a contribuabililor şi a contribuţiilor de 
asigurări sociale se efectuează în cores-
pundere cu Regulamentul administrării 
Registrului de stat al evidenţei individu-
ale în sistemul public de asigurări sociale, 
care se aprobă de Guvern.  Codul per-
sonal de asigurări (CPAS) reprezintă un 
semn convenţional de înregistrare atribu-
it fiecărui angajat, care reflectă informaţia 
privind contribuţiile sociale  acumulate 
pe contul personal al acestuia. 

Serviciul de presă, CpDOM

Prevenirea încălcării dreptului la  asigurări 
sociale de stat în atenţia Centrului pentru Drepturile 

Omului din Republica Moldova
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P rocurorul General, Valeriu 
Zubco, a efectuat, recent, o 

vizită oficială la Iaşi, România, în 
cadrul căreia a avut o întrevedere 
cu Ispir Iulian, Procurorul General 
al Parchetului de pe lîngă Curtea de 
Apel Iaşi. 

Totodată, pe durata aflării sale la 
Iaşi, Valeriu Zubco a purtat discuţii 

şi cu reprezentanţi din conducerea 
Parchetelor de pe lîngă Tribunalele 
din Iaşi, Vaslui şi Huşi.

Analizarea posibilităţilor de 
cooperare judiciară în materie pe-
nală prin dezvoltarea unor proiecte 
comune de colaborare în domeniul 
supremaţiei legii, acesta a fost su-
biectul central al discuţiilor dintre 

Întîlnire comună moldo-română la Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel Iaşi
membrii delegaţiilor.

Întîlnirea se înscrie în cadrul 
demersurilor de punere în practică 
a prevederilor acordului bilateral 
şi trilateral (Protocolului privind 
cooperarea între Ministerul Public 
Român şi Procuratura Generală 
a Republicii Moldova, semnat la 
10 februarie 2005, la Chişinău, şi  

Protocolul privind cooperarea între 
Procuratura Generală a Republicii 
Moldova, Procuratura Generală a 
Ucrainei şi Parchetul de pe lîngă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
a României, semnat la 27 martie 
2007, la Odesa).

„Această întrevedere denotă 
deschiderea pe care o manifestă 

conducerea Procuraturii Generale 
a Republicii Moldova faţă de co-
laborarea bilaterală cu autorităţile 
similare din România. Consider că 
nivelul de cooperare poate fi dez-
voltat pe diverse dimensiuni şi sîn-
tem dispuşi să identificăm mecanis-
mele necesare pentru o cooperare 
mai dinamică în viitor”, a declarat     
Valeriu Zubco, care a mulţumit pro-
curorului Ispir Iulian pentru atenţia 
acordată relaţiilor dintre cele două 
instituţii.

De asemenea, discuţiile au vi-
zat cooperarea între procurori pri-
vind armonizarea legislativă, spri-
jinul reciproc, precum şi schimbul 
de experienţă pentru reformele din 
domeniul justiţiei.

În acelaşi timp, s-a subliniat 
faptul că se acordă importanţă ca-
uzelor penale în care activitatea in-
fracţională se desfăşoară de-a lungul 

frontierei celor două state: trecerea 
ilegală a frontierei, infracţiuni de 
contrabandă, trafic de autoturisme 
precum şi cu privire la punerea în 
executare a mandatelor de arestare. 
Părţile au schimbat opinii referitoa-

re la modernizarea activităţii orga-
nelor Procuraturii din republică, au 
analizat legislaţia şi au identificat 
noi modalităţi de amplificare a coo-
perării în viitor. 

În cadrul vizitei, Procurorul 
General a fost însoţit de preşedin-
tele Consiliului Superior al Procu-
rorilor, Iurie Garaba, şeful Secţiei 
asistenţă juridică internaţională şi 
integrare europeană a Procuraturii 
Generale, Anatolie Pârnău, pro-
curorul, adjunct al procurorului 

anticorupţie, Viorel Morari şi pro-
curorul raionului Ungheni, Eduard 
Florea. 

Serviciul de presă al 
Procuraturii Generale

R aportul intitulat „O 
problemă nerezol-

vată: Combaterea torturii şi 
a relelor tratamente în Re-
publica Moldova” reiterează 
problemele de sistem eviden-
ţiate de evenimentele trauma-
tice din 7 aprilie 2009. Printre 
acestea se numără: durata 
excesivă a detenţiei preventi-
ve, condiţiile de detenţie ina-
decvate, eşecul procurorilor 
în examinarea plîngerilor ce 
ţin de comportamentul poli-
ţiei prompt şi eficient, eşecul 
de a-i suspenda pe poliţiştii 
aflaţi sub investigare care ră-
mîn în funcţii chiar dacă sînt 
condamnaţi, practica pedep-
selor blînde aplicate colabora-
torilor de poliţie etc.

 Ca rezultat, susţin repre-
zentanţii Amnesty, cei care 
comit actele de tortură şi rele 
tratamente sînt scutiţi de pe-
deapsă, fapt confirmat şi de 
datele statistice oficiale. 

Potrivit datelor prezentate 
în raport, în timpul proteste-
lor din 7 aprilie 2009, poliţia 
a reţinut cel puţin 600 de per-
soane, sute din ele fiind bătu-
te la arestare, chiar în incinta 
secţiilor de poliţie supraaglo-
merate. În atenţia Procuraturii 
Generale au parvenit, însă, 
doar 108 plîngeri, dintre care 

Trei ani de speranţe deşarte: Victimele 
evenimentelor din 7 aprilie nu şi-au găsit dreptatea

Se împlinesc trei ani de la evenimentele din 
7 aprilie 2009. Sute de oameni au fost supuşi, 
atunci, torturii şi altor rele tratamente în cus-
todia poliţiei. Cine putea prevesti că o singură 
zi se va solda cu atîtea vieţi distruse şi destine 
spulberate… Pînă în prezent, însă, majoritatea  
victimelor încă aşteaptă să le fie făcută dreptate. 
Concluzia aparţine Amnesty International, care 
a prezentat, recent, un nou raport în acest sens.

numai 58 au ajuns la judeca-
tă. Magistraţii au pronunţat 
decizii de condamnare doar 
în două cazuri, în ambele 
aplicînd pedepse suspendate. 
Pînă astăzi, 19 poliţişti au 
fost achitaţi. 

Potrivit autorilor rapor-
tului „unele victime ale bru-
talităţii poliţieneşti, lipsiţi 

de speranţa să-şi găsească 
dreptatea acasă, şi-o caută 
la Curtea Europeană pentru 
Drepturile Omului”. Este şi 
cazul lui Andrei Taraburcă, 
plîngerea căruia nu a ajuns 
pînă în instanţele naţionale. 
Curtea Europeană a hotărît 

că Andrei Taraburcă a fost 
torturat şi maltratat în custo-
dia poliţiei, iar autorităţile au 
eşuat în efectuarea unei in-
vestigaţii imparţiale în cazul 
lui. Însă multe alte victime 
care iniţial aveau curajul să-
şi ceară dreptatea, renunţă la 
procese, din cauză că acestea 
sînt tergiversate la nesfîrşit.

„Eşecul continuu al autori-
tăţilor în a asigura justiţia în 
cazul încălcărilor flagrante 
din aprilie 2009 prezintă o do-
vadă clară că problema funda-
mentală a impunităţii pentru 
tortură şi alte rele tratamente 
nu a fost rezolvată”, a decla-
rat Heather McGill, cercetător 
Amnesty International pentru 
Republica Moldova. 

Noul raport oferă şi un 
şir de recomandări,  pentru a 
ajuta autorităţile să combată 
impunitatea în rîndurile oa-
menilor legii. Acestea vizează 
următoarele aspecte:

toţi cei responsabili - 
pentru încălcările drepturilor 

omului în aprilie 2009 trebu-
ie să fie aduşi în faţa justiţiei 
în mod prioritar; 

articolul despre tortură - 
din Codul penal trebuie să fie 
modificat pentru a exclude 
posibilitatea pedepselor sus-
pendate; 

toţi deţinuţii trebuie să - 
treacă un examen medical 
odată ce sînt aduşi la poliţie, 
iar detenţia lor în custodia 
poliţiei nu poate depăşi 48 de 
ore;

izolatoarele de detenţie - 
preventivă trebuie să fie tre-
cute în gestionarea Ministeru-
lui Justiţiei. 

De asemenea, Amnesty 
International îndeamnă auto-
rităţile să instituie o agenţie 

totalmente independen-
tă, care ar investiga toate 
plîngerile ce ţin de încăl-
carea drepturilor omului 
de către poliţie.

Recomandări au fost 
comunicate autorităţilor în 
cadrul întrunirilor cu ofici-
ali ai Ministerului Aface-
rilor Interne, Ministerului 
Justiţiei şi Centrului pen-
tru Drepturile Omului din 
Moldova, în ajunul lansă-
rii raportului. Reprezentan-
ţii Amnesty International 
susţin că Procuratura Ge-
nerală a ignorat solicitarea 
de a se întîlni şi apreciază 

acest fapt drept unul regreta-
bil, menţionînd că Procuratu-
ra este instituţia care poartă 
responsabilitatea principală 
pentru investigarea încălcări-
lor din 7 aprilie 2009.

Lilia DUMINICA

Copiii ar putea fi protejaţi de 
impactul negativ al 
informaţiei publice

Copiii ar putea fi protejaţi prin lege de impactul negativ 
al informaţiei publice. Asta dacă Legislativul va adopta un 
proiect de lege în acest sens, care a fost înregistrat cu titlul 
de inițiativă legislativă de către deputatul PLDM, Ghenadie 
Ciobanu. 

Deputatul liberal democrat, Ghenadie Ciobanu justifică în-
aintarea unui asemenea proiect prin faptul că, impactul negativ 
al informaţiei publice duce la creşterea gradului de violenţă şi 
de ostilitate în rîndul copiilor, fenomen remarcat prin acumu-
larea de dovezi în decursul anilor, atît de opinia publică, cît şi 
de specialişti.

Astfel, proiectul de lege are drept scop stabilirea criteriilor 
determinării informaţiei publice cu impact negativ asupra co-
piilor, modul de răspîndire a acesteia, drepturile, obligaţiile şi 
răspunderea subiecţilor care pregătesc o astfel de informaţie, 
dar şi a celor care o difuzează, a participanţilor, jurnaliştilor şi 
autorităţilor care supraveghează activitatea acestora.

Copiii şi tinerii sînt mai sensibili la informaţie, însă nu au 
şi capacitatea de a aprecia la justa valoare aceste informaţii, se 
spune în nota informativă a proiectului. Efectele negative ale 
conţinutului mediatic pot fi combătute prin metode, precum: 
difuzarea informaţiei publice în locuri inaccesibile pentru co-
pii; marcarea unor programe şi emisiuni ce pot fi transmise 
între anumite intervale de timp; implementarea mijloacelor de 
filtrare a informaţiei Internetului; marcarea jocurilor compute-
rizate cu anumiţi indici de vîrstă.

Potrivit lui Ghenadie Ciobanu, autoritatea abilitată pentru 
realizarea dispoziţiilor prezentei legi este Agenţia de Stat pen-
tru Protecţia Moralităţii pe lîngă Ministerul Culturii, în colabo-
rare cu alte organe competente.
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P e parcursul perioadei 
29 martie - 6 apri-

lie, pe întreg teritoriul țării, 
este în plină desfășurare 
operațiunea ,,Arsenal”, orga-
nizată de Ministerul Afaceri-
lor Interne. Acțiunea are sco-
pul de a exclude deținerea 
ilegală a armelor 
de foc, munițiilor 
și substanțelor ex-
plozive, de către 
cetățeni, de a evita 
eventualele inci-
dente și de a efici-
entiza activitatea 
de supraveghere și 
control asupra mo-
dului de circulație 
legală a armelor.

P r i n c i p a l a 
problemă privind 
armele de foc 
vizează deținerea ilegală a 
acestora, de către cetățeni, 
fapt ce constituie un peri-
col major pentru societate, 
susțin specialiștii. Potrivit 
datelor statistice, majoritatea 
infracțiunilor săvîrșite cu fo-
losirea sau aplicarea armelor 
de foc, precum și incidente-
le cu acestea, sînt comise cu 
arme păstrate ilegal. Astfel, 
din 37 de incidente înregis-
trate în perioada anului cu-
rent, 20 au fost comise cu 
astfel de arme.

Ca urmare a măsurilor în-
treprinse, de la începutul anu-
lui au fost retrase şi anulate 
77 de permise de portarmă, 
92 de arme din posesie ilega-
lă au fost predate benevol, iar 
alte 49 de arme păstrate ile-
gal au fost depistate şi ridica-
te forţat de către organele de 

Ministerul Afacerilor Interne recurge la 
măsuri de înăsprire a controlului şi 
supravegherii circulaţiei armelor

poliţie. În aceeași perioadă, 
au fost înregistrate 15 infrac-
ţiuni săvîrşite cu aplicarea 
sau folosirea armelor de foc 
şi 33 de infracţiuni privind 
purtarea, păstrarea, procu-
rarea, fabricarea şi deţinerea 
ilegală a armelor de foc şi 

muniţiilor, precum şi 37 de 
incidente cu arme.

Actualmente, conform 
„Registrului de stat al arme-

lor”, la evidenţa organelor 
de poliţie se află 52 546 de 
persoane fizice care au în po-
sesie 60 415 arme de foc, din 
acestea 38 101 arme cu ţeava 
lisă, 15 567 arme cu ţeava 
ghintuită şi 6747 pistoale cu 
gaze, iar 446 persoane juridi-
ce deţin 4687 arme de foc.

Remarcăm că, recent, 
Ministerul Afacerilor Exter-
ne al României a acordat un 
suport financiar în valoare de 
115 000 de dolari americani 
pentru elaborarea şi imple-
mentarea unui program per-
formant de evidenţă unică a 
armelor. Odată cu realizarea 
acestui proiect, în comun 
cu Programul Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare de 
la Chişinău, va fi posibilă 
implementarea Programului 

,,E – Guvernare” în contextul 
reformării Ministerului Afa-
cerilor Interne.

Astfel, solicitanţii autori-
zării dreptului de procurare 

a armelor vor avea 
posibilitatea să pre-
zinte documentele 
necesare în format 
electronic şi să obţi-
nă prin acest sistem 
autorizaţia solicita-
tă după efectuarea 
verificărilor de ri-
goare de către orga-
nul de poliţie, fără 
ca solicitantul să se 
prezinte la organul 
dat.

Totodată, amin-
tim că, Ministerul Afacerilor 
Interne a elaborat un pro-
iect de lege privind regimul 
armelor și munițiilor cu 
destinație civilă, care a fost 
aprobat de Guvern, iar la mo-
ment se află în proces de exa-
minare în Parlament. Acest 
proiect are drept scop asi-
gurarea securității publice și 
controlul asupra armelor cu 
destinație civilă din posesia 
persoanelor fizice  și juridice, 
armonizarea legislației la ce-
rinţele Convenţiei Europene 
cu privire la controlul achizi-
ţionării şi deţinerii armelor de 
foc de către particulari (ratifi-
cată prin Legea nr. 1578-XV 
din 20 decembrie 2002), rea-
lizarea obiectivelor corespun-
zătoare condiţiilor actuale şi 
de perspectivă.

Cor. DREPTUL

Deşi cazurile de trafic de persoane sînt frecvent 
mediatizate de către instituţiile de presă, numărul 
celor care cad victime traficanţilor pare să nu cu-
noască, deocamdată, o scădere. În scopul combate-
rii şi prevenirii traficului de persoane, autorităţile 
au demarat o campanie de informare a populaţiei 
cu privire la amploarea şi riscurile acestui flagel.

În acest context, ofiţerii Centrului pentru Combaterea 
Traficului de Persoane au desfăşurat, recent, în comun 

cu angajaţii Secţiei minori a DGOP şi ai Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI, un seminar informativ pentru elevii Cole-
giului Republican de Construcţie din mun. Chişinău. 

În cadrul seminarului intitulat „Sensibilizarea şi infor-
marea populaţiei privind riscurile traficului de persoane şi 
migraţiunii ilegale”, angajaţii MAI au informat audienţa des-
pre activitatea subdiviziunii, acțiunile întreprinse în vederea 
combaterii fenomenului, cooperarea locală şi internaţională, 
operaţiunile efectuate în comun cu colegii din străinătate. Cei 
prezenţi au aflat date noi privind tendinţele fenomenului, care 
sînt ţările de destinaţie, tipurile de exploatare, transportare, fi-
lierele depistate şi lichidate, dar şi ce progrese au fost obţinute 
la compartimentul prevenirii şi combaterii acestui flagel.

În afară de ofiţerii Centrului pentru Combaterea Traficului 
de Persoane, la întrunire au participat psihologi şi pedagogi 

– reprezentanţi ai Centrului Internaţional pentru Protecţia şi 
Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”. Aceştia au pre-
zentat un film documentar, realizat în baza cazurilor reale de 
trafic.

Studenţii şi administraţia Colegiului Republican de Con-
strucţie  au apreciat eforturile organelor de drept din Republica 
Moldova în combaterea acestui fenomen şi activităţile între-

prinse de CCTP, remarcînd gradul înalt de pregătire 
profesională a angajaţilor acestei subdiviziuni speci-
alizate a Ministerului de Interne.

Un alt seminar, cu tema „Traficul de fiinţe uma-
ne, riscuri şi tendinţe”, a fost organizat pentru elevii 
Liceului-internat nmunicipal sportiv, rus-român din 
Chişinău. Evenimentul, la care au participat peste 
70 de elevi ai acestei instituţii de învăţămînt, a avut 
drept scop prevenirea fenomenului traficului de fiinţe 
umane şi informarea tinerilor cu privire la efectele 
negative ale acestui flagel.

În cadrul seminarului, ofiţerii centrului au făcut 
o prezentare succintă a activităţilor de prevenire şi 
combatere a traficului de fiinţe umane, precum şi a 

unui ghid tematic, care familiarizează tinerii cu 
măsurile de protecţie şi prevenire a unor situaţii, 
pentru a nu cădea pradă în plasa traficanţilor. De 
asemenea, cei prezenţi la eveniment s-au ales cu 
broşuri ce conţin informaţii utile la acest subiect 
şi numerele de telefon ale liniilor fierbinţi, la care 
pot apela persoanele care au nimerit în situaţii de 
acest gen.

După cum v-am mai informat în numerele 
anterioare ale publicaţiei noastre, reieşind din 
actualitatea problemei vizate, astfel de seminare 
urmează să fie desfăşurate şi în alte instituţii de 
învăţămînt din ţară.

Lilia DUMINICA

Campania de informare privind traficul 
de fiinţe umane continuă

Exodul forţei de muncă distruge socie-
tatea moldovenească. Asta, deoarece 

cadrele calificate, de care are nevoie Republi-
ca Moldova, aleg calea străinătăţii în căutarea 
unui trai mai bun. Există însă voci care susţin 
că fiecare om este liber să aleagă unde vrea să 
trăiască şi să muncească. Despre argumentele 
pro şi contra migraţiei s-a discutat la o emi-
siune tv.

,,Prin cadrul demografic pierdem două as-
pecte, pleacă populaţia foarte tînără care este 
cu un fizic perfect, iar în al doilea rînd, pleacă 
gerneraţiile care sînt în reproducţie. Sîntem 
unica ţară care există prin exportul forţei de 
muncă”, a declarat Valeriu Sainsus, demograf 
ASEM.

,,Deja avem deficit de cadre. Avem acum 
o mulţime de proiecte de consultanţă, asis-
tenţă tehnică unde se întreabă specialişti lo-

cali, şi practic se organizează de două, trei 
ori, fiindcă pe anumite domenii sînt unii şi 
aceeaşi oameni care lucrează. Deja apare 
piaţa aceasta de specialişti foarte calificaţi”, a 
menţionat consilierul prim-ministrului Vadim                 
Pistrinciuc.

Unele voci susţin, însă, că fiecare om este 
liber să aleagă unde vrea să muncească, iar 
important este să fie fericit.

,,Datoria fiecărui om este el singur să fie 
fericit, datoria statului este să-i organizeze. 
Noi trebuie să avem grijă aici să funcţioneze 
mecanismele bine şi dacă va fi mai bine decît 
acolo, dacă vor vedea că aici este loc pentru 
ei, vor veni”, consideră Mihai Fusu, regizor 
de teatru. 

Potrivit rezultatelor televotingului, 86 la 
sută din telespectatori consideră că exodul 
moldovenilor trebuie să ne îngrijoreze.

,,Exodul forţei de muncă distruge 
societatea moldovenească” 

A siguratorii auto mai au cîteva zile 
la dispoziţie pentru a se conforma 

noilor prevederi legislative, care îi obligă 
să achite costul integral al reparaţiei pentru 
maşinile accidentate, indiferent de uzura 
automobilului. Reprezentanţii companiilor 
de asigurare solicită o perioadă de graţie 
de trei ani. Problemele au fost discutate în 
cadrul unui seminar organizat de compania 
de comunicare pe piaţa asigurărilor ,,Media 
XPRIMM”.

Asiguratorii susţin că noile prevederi vor 
duce la majorarea primelor de asigurare, fapt 
care ar putea provoca falimentul mai multor 
companii.

,,Imaginaţi-vă ce o să fie de la 6 aprilie: 
Un haos total, iar noi nu putem spune în 
momentul de faţă că vom putea despăgubi  
pentru uzură. Legea trebuie de modificat, de 
adus anumite corecţii foarte clare în cea ac-
tuală”, relatează directorul unei companii de 

asigurări, Ion Lăcătuş.
Pe de altă parte, asiguratorii sînt îndem-

naţi să se conformeze noilor prevederi lega-
le.

,,Acum mai cereţi încă trei ani. Credeţi, 
uman vorbind, cunoscînd firea omenească, 
că în trei ani se va rezolva ceva sau ajungem 
pe 6 aprilie 2015 în aceeaşi sală, cu aceiaşi 
oameni discutînd aceleaşi probleme?”, spu-
ne preşedintele ,,Media XPRIMM”, Sergiu 
Costache.

În prezent, asiguratorii aplică un coefici-
ent de uzură pentru fiecare maşină accidenta-
tă. După 6 aprilie, cînd intră în vigoare noile 
prevederi legale, şoferii vor primi despăgu-
biri care vor acoperi integral costul reparaţi-
ei, indiferent de gradul de uzură al pieselor 
de schimb.

Prevederile urmau să intre în vigoare încă 
în 2008, atunci însă companiile de asigurări 
au primit un termen de graţie de cinci ani.

Asiguratorii ar putea fi nevoiţi să achite 
integral costul reparaţiei maşinilor
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P rincipalele subiecte 
de pe agenda con-

sultărilor moldo-americane 
în domeniul apărării au vizat 
realizările în plan bilateral 
şi priorităţile de cooperare 
pentru anii 2012-2013. În ca-
drul consultărilor au fost abor-
date inclusiv aspecte privind 
derularea reformei în sectorul 

Statele Unite promit susţinere Moldovei în reformarea domeniului apărării
Guvernul SUA este dispus să susţină 

în continuare eforturile Republicii Moldova 
în procesul de reformare a sectorului de apă-
rare. Declaraţia a fost făcută de adjunctul 
Asistentului Secretarului Apărării al SUA, 
Celeste Wallander, în cadrul vizitei la sediul 
Ministerului Apărării, cu ocazia consultărilor 
bilaterale moldo-americane în domeniul apă-
rării.

de apărare şi progresul Ar-
matei Naţionale în pregătirea 
subunităţilor pentru operaţiu-
nile de menţinere a păcii.

De asemenea, în cadrul 
evenimentului s-a făcut o eva-
luare a instruirii profesionale 
a efectivului Armatei Naţio-
nale în instituţiile de profil din 
SUA prin intermediul Pro- gramului IMET (Educa-

ţie şi Instruire Militară 
Internaţională). În pre-
zent, 10 militari ai Ar-
matei Naţionale studiază 
în SUA, iar în perioada 
anilor 1994-2011, au be-
neficiat de oportunităţi 
de perfecţionare profe-
sională peste 300 de mi-
litari.

Oficialul american a 
salutat eforturile Minis-
terului Apărării în deru-
larea reformei militare 
în contextul integrării 
europene a Republi-
cii Moldova. „Consultă-
rile bilaterale reprezintă 
un pas important în con-
solidarea relaţiei în do-
meniul apărării dintre 

ţările noastre şi un prilej bun 
pentru a discuta mai multe 
aspecte de interes comun, 
inclusiv modul în care SUA 
poate sprijini Armata Naţi-
onală în promovarea refor-
melor”, a menţionat Celeste             
Wallander.

La rîndul său, Vitalie      
Marinuţa a salutat vizita ad-
junctului Asistentului Secre-
tarului Apărării al SUA la Mi-
nisterul Apărării, subliniind 
importanţa, pentru R. Moldo-
va, a colaborării, în domeniul 
apărării, cu SUA. 

Ministrul Apărării a apre-
ciat înalt contribuţia SUA 
la modernizarea Armatei Na-
ţionale, accentuînd că obiecti-
vul de bază al acestui proces 
este dezvoltarea capacităţilor 

militare pentru asigurarea 
suveranităţii, independenţei 
şi integrităţii teritoriale a Re-
publicii Moldova.

„Statele Unite ale Ameri-
cii sînt un partener valoros, 
iar asistenţa oferită Armatei 
Naţionale relevă caracterul 
dinamic şi multidimensional 
al colaborării moldo-ameri-
cane. Îmi exprim speranţa că, 
în plan bilateral, coopera-
rea dintre Moldova şi SUA 
va fi în viitor, cel puţin, 
la fel de productivă ca pînă 
în prezent”, a percizat Vitalie        
Marinuţa.

Menţionăm că începînd 
cu anul 2000, consultările 
bilaterale în domeniul apără-
rii între Republica Moldova 
şi Statele Unite ale Americii 
au loc o dată la doi ani. Ulti-
ma rundă de consultări bilate-
rale moldo-americane în do-
meniul apărării s-a desfăşurat 
la Washington, SUA, în peri-
oada 11-13 ianuarie 2010.

Colaborarea moldo-ame-
ricană în domeniul apărării 
are loc în baza Memorandu-
mului „cu privire la colabora-
rea în domeniul militar dintre 
Ministerul Apărării al Re-
publicii Moldova şi Depar-
tamentul Apărării al Statelor 
Unite ale Americii”, semnat 
la 4 decembrie 1995.

Lilia DUMINICA

În Republica Moldova cîinii vagabonzi con-
stituie o problemă socială. Lipsa unui azil 

pentru maidanezi face ca această problemă să se 
acutizeze şi mai mult. Drept urmare, s-a majorat 
numărul atacurilor cîinilor asupra oamenilor. Iar în 
ultimul timp, s-au înregistrat tot mai multe cazuri 
în care animalele sînt de-a dreptul masacrate, ceea 
ce este inuman, susţin specialiştii în domeniu. 

În acest context, organizaţia neguvernamentală 
pentru protecţia animalelor „Alga” şi Centrul de 
Iniţiative şi Monitorizare a Autorităţilor Publice au 
făcut, recent, un apel către autorităţile statului, in-
clusiv şi cele bisericeşti, prin care se solicită între-
prinderea unor măsuri privind stoparea exterminării 
animalelor, şi eleborarea unor  programe de  soluţi-
onare a problemei cîinilor fără stăpîn, în limita stan-
dardelor  internaţionale. 

Potrivit avocatului Ion Dron, iniţiativa apelului 
în cauză a apărut cu mult timp în urmă, însă un 
imbold pentru transmiterea mesajului a constituit 
recentele cazuri de omor de cîini şi pisici, inclisiv 
cazul din Leova. 

Prin urmare, ONG-urile se adresează preşedin-
telui Republicii Moldova, ca la insistenţa domniei 
sale, comisia de specialitate să pună pe rol proiec-
tul de lege cu privire la protecţia animalelor, să for-
meze un grup de lucru cu participarea societăţii ci-
vile pentru definitivarea acestui proiect, ca ulterior, 
acesta să fie înaintat spre aprobare în lectură finală. 

O altă solicitare  a ONG-urilor în domeniul pro-
tecţiei animalelor este adresată premierului Vlad  
Filat, în care se cere ca Ministerul Afacerilor Inter-
ne să iniţieze o investigaţie pentru a verifica dacă ar-
mele de vînătoare pot fi folosite în localităţi pentru 
vînatul maidanezilor şi a pisicilor şi să recomande 
autorităţilor publice locale să se abţină de la adopta-
rea unor decizii asemănătoare celor de la Leova. 

Înaltelor feţe bisericeşti, ONG-urile le solicită 
să reamintească oamenilor că lumea a fost creată 
din dragoste, iar animalele, ca şi omul, sînt făpturi 
ale lui Dumnezeu. 

Organizaţiile neguvernamentale de profil con-
sideră că exterminarea animalelor afectează, în pri-

mul rînd, societatea. Educaţia din familie, cultivarea 
sentimentului de dragoste  faţă de natură şi tot ce ne 
înconjoară nu mai are valoare după ce copilul iese 
în stradă şi vede cadavrele animalelor care au murit 
în chinuri, susţin specialiştii. O soluţie, menită să 
stabilizeze cît de cît situaţia la capitolul dat, ar fi ca  
animalele fără stăpîn să fie sterilizate, colectate în 
aziluri speciale, iar în cazurile în care acestea sînt 
bolnave să fie admisă eutanasierea lor. Acesta este 
un mod civilizat de comportament faţă de animale, 
practicat în toate ţările Europei, chiar şi în trans-
nistria.

,,La Bender se procedează în manieră civilizată. 
Cînii sînt sterilizaţi şi plasaţi în centre, dar la noi se 
acţionează cu cruzime, fiind împuşcaţi şi otrăviţi. 
Cine va răspunde dacă întmplător va fi omorît un 
copil în timpul acestor vînători?”, a remarcat Ion 
Dron.

O reprezentantă a organizaţiei ,,Alga” a precizat 
că asociaţia primeşte zilnic CV-uri însoţite de ce-
reri, de la tineri din întreaga Europă pentru a veni la 
noi şi a ne ajuta în soluţionarea problemei cîinilor 
vagabonzi. Astfel, în cadrul conferinţei,  asociaţia 

„Alga” a prezentat trei dintre cei şapte voluntari eu-
ropeni, care au venit în Republica Moldova pentru 
a salva cîinii vagabonzi de cruzimea autorităţilor. 
După cîteva luni de şedere la noi în ţară, aceştia au 
rămas şocaţi de felul în care moldovenii tratează 
patrupezii. 

Joris Wagemakers, voluntar din Belgia a spus 
că ,,problema maidanezilor este una foarte gravă în 
Moldova. Cu siguranţă autorităţile sînt  responsa-
bile pentru acest fapt şi trebuie de găsit o altă cale 
de rezolvare, deoarece să omori un animal nu este 
o soluţie, ci un act inuman care nu face cinste ni-
mănui”.

 În cele din urmă, reprezentanţii asociaţiei  
,,Alga” şi-au exprimat speranţa că autorităţile ţării 
noastre totuşi vor primi ajutorul  promis de statele 
europene pentru  a steriliza şi adaposti animalele 
fară stapîn, iar omorîrea cu sălbăticie a acestora va 
înceta.

Nadejda ChIȚAN

Problema maidanezilor continuă, 
ONG-urile bat alarma

Î ncepînd cu 1 aprilie 2012, în 
regiunea transnistreană a Repu-

blicii Moldova a demarat campania de 
„înrolare” a tinerilor cu vîrsta cuprin-
să între 18 și 27 de ani în structurile 
paramilitare. Pînă la 10 august 2012, 
tinerii rezidenți din raioanele de Est 
ale țării, cetățeni ai R. Moldova și ai 
altor state vor fi „citați” și „înrolați” 
în pretinsa „armată transnistreană”. 
Aceștia, contrar Constituției R. Mol-
dova și tratatelor internaționale, vor 
fi obligați să depună „jurămînt” unui 
regim anticonstituțional, se preci-
zează  într-un comunicat de presă al 
asociației ,,Promo-Lex”.

Potrivit datelor Ministerului Teh-
nologiei Informației și Comunicației 
al R. Moldova, în Registrul de stat al 
populației, pînă la 1 august 2011, în 
localitățile din stînga Nistrului erau 
documentați 267 312 cetățeni moldo-
veni. Astfel, tinerii care au obligațiuni 
militare față de Republica Moldova, 
sînt nevoiți sau impuși să execute 

„serviciul militar” ilegal, iar cei care 
evită ,,înrolarea” în aceste structuri 
sînt anunțați în căutare, sechestrați de 
la posturile de control, condamnați 
la închisoare de pînă la 2 ani sau 
sancționați cu amenzi de pînă la 600 
de dolari SUA. 

În situații similare se află și per-
soanele care, din convingeri religioa-
se, pacifiste, umaniste, etice, morale 

sau din alte motive asemănătoare, nu 
pot îndeplini serviciul militar. Odată 

„înrolați” în așa numita ,,armată”, ti-
nerii sînt supuşi unor tratamente inu-
mane şi degradante, torturii și muncii 
forţate. Au fost înregistrate, la fel, şi 
cazuri de deces, maltratări, abuzuri și 
excrocherii. 

Asociația „Promo-Lex” consideră 
procesul de „înrolare” în structurile 
paramilitare ilegal și similar privării 
de libertate, manifestat prin detenție 
prelungită în „unitățile militare”. 

În acest context, ,,Promo-Lex” so-
licită autorităților constituționale:

- să asigure protecția și să garanteze 
drepturile tuturor recruților din regiu-
nea transnistreană a Moldovei;

- să investigheze modul în care ti-
nerii sînt racolați și „înrolați” în cadrul 
acestor structuri ilegale și să atragă la 
răspundere persoanele vinovate;

- să organizeze campanii de infor-
mare a tinerilor cu privire la drepturile 
și obligațiile lor militare; 

- să nu admită tratarea discrimina-
torie a tinerilor domiciliați în stînga 
Nistrului, respectînd în acest sens 
Constituția și legislația națională;

- să discute, problema tinerilor 
„înrolați” forțat în structurile paramili-

tare din stînga Nistrului în cadrul ne-
gocierilor politice.

     
                        Nadejda ChIȚAN

,,Promo-Lex”: În regiunea 
transnistreană a început 

„vînarea” tinerilor în 
structurile militare ilegale
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform prevederilor 
Secţiunii a V-a, a Regula-
mentului privind comple-
tarea, păstrarea şi evidenţa 
carnetului de muncă, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 1499 din 24.12.2007, la 
capitolul VI al carnetului de 
muncă se înscriu date pri-
vind: 

decorarea cu ordine şi 
medalii; 

conferirea titlurilor ono-
rifice; 

aplicarea stimulărilor şi 
acordarea recompenselor pre-
văzute de legislaţia în vigoare 
şi regulamentele interne; 

descoperirile, invenţiile 
şi propunerile de raţionali-
zare atestate prin diplome şi 
recompensele primite pentru 
acestea. 

În carnetul de muncă nu 
se înscriu premiile prevăzu-
te în sistemul de retribuire a 
muncii sau cele a căror plată 
poartă un caracter sistematic.  

Educaţie juridică

? Tatăl meu este veteran al muncii, are ordine şi 
medalii dar nu sînt înscrise în carnetul de muncă. 
Vreau să ştiu dacă aceste mențiuni  trebuie inclu-
se în actul vizat. 

Veronica Stati,
r-n Orhei 

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Poluşatov Artiom, pentru data de 4 mai 2012, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Chiseliţa Natalia pri-
vind încasarea datoriei.

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

Judecător I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Dicu Olesea, cu ultimul domiciliu cunoscut: str. Gohberg nr. 2, 
apt. 104, or. Codru, mun. Chişinău, pentru data de 11 mai 2012, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Ciofu Olga 
privind încasarea datoriei.

Judecător Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zandelova Neli, a.n. 1965, cu ultimul domiciliu cunoscut: or. 
Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr. 26, apt. 6, pentru data de 21 
mai 2012, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Covalevschii Nicolai către Zandelova Neli, Magurean Galina 
privind recunoaşterea nulă a tranzacţiei.

Judecător V. Braşoveanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Gloval-Expres”, cu sediul: mun. Chişinău, 
s. Ghidighici, str. A. Mateevici nr. 6/8, pentru data de 30 aprilie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
613) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2E-48/12 intentată de 
reclamantul SRL ,,Anruad” privind încasarea datoriei. 

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

Judecător Svetlana Balmuş
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Via-Forte”, cu sediul: mun. Chişinău, str. A. Corobceanu of. 1, 
pentru data de 2 mai 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. 
Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2E-
416/2012 intentată de SA ,,Fincom” privind încasarea datoriei. 

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

Judecător Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Melnic Alexandr 
Eugen, pentru data de 3 mai 2012, ora 10.10, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 608) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr. 2-1661/12 intentată de ÎCS ,,RED Union Fenosa” SA 
privind încasarea datoriei.

Judecător Alexandru Gafton
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Anevas Grup”, pentru data de 14 mai 2012, ora 16.30, la şedin-
ţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-1877/12, la cererea Scotigor Valentina către 
,,Casa Privată” SRL privind restituirea sumei.

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Şargu Oleg, domi-
ciliat: mun. Bălţi, str. Lesecico nr. 16, apt. 61, pentru data de 17 
mai 2012, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 
2, bir. 506) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea reclaman-
tei SAR ,,Donaris Group” privind încasarea sumei.

Judecător  Silvia Gîrbu

Citaţii în judecată
Curtea Supremă de Justiţie comunică reprezentantului ÎI 

,,LIsnic Nicolae Vasile”, că pe data de 18 aprilie 2012, ora 9.00, 
pe adresa: str. P. Rareş nr. 18, mun. Chişinău, va avea loc exa-
minarea cauzei civile la acţiunea SRL ,,Patos-Com” împotriva: 
ÎI ,,LIsnic Nicolae Vasile”, Dragoi Eugen, Crudu Mihail şi ÎS 
,,Cadastru” privind declararea nulităţii contractului de vînzare-
cumpărare.

Preşedintele Colegiului civil şi
de contencios administrativ Nina Cernat 

www
Curtea Supremă de Justiţie comunică cet. Dragoi Eugen, că 

pe data de 18 aprilie 2012, ora 9.00, pe adresa: str. P. Rareş nr. 
18, mun. Chişinău, va avea loc examinarea cauzei civile la acţi-
unea SRL ,,Patos-Com” împotriva: ÎI ,,LIsnic Nicolae Vasile”, 
Dragoi Eugen, Crudu Mihail şi ÎS ,,Cadastru” privind declararea 
nulităţii contractului de vînzare-cumpărare.

Preşedintele Colegiului civil şi
de contencios administrativ Nina Cernat 

www
Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC al 

RM, solicită prezentarea cet. Tripandus Anatolie, pentru data de 
25 aprilie 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, 
str. Teilor nr. 4) în cauza civilă la cererea de chemare în judecată 
a lui Tripandus Anatolie către: SRL ,,Taft Service”, Lesnic Irina 
şi Mihail privind încasarea sumei.

 Judecător A. Minciuna
www

Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Vîntea Alexandru, domiciliat în sa-
tul Boldureşti, Nisporeni, pentru data de 23 mai 2012, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4) în calitate 
de intimat în cauza civilă nr. 2a-5952/11, la cererea de apel de-
pusă de Bodiu Ion privind încasarea sumei.

 Judecător V. Pruteanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Telcom Tehnologies”, Ciorici Constantin, 
pentru data de 24 aprlie 2012, ora 15.30, la şedinţa de judecată 
(str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la acţiunea Inspectorarului Fiscal privind anularea con-
tractului.

Judecător V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Paraschiv Vladimir, pentru data de 24 aprlie 2012, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Mihailova Ludmila privind 
constatarea faptului acceptării succesiunii.

Judecător Ion Ţurcan

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ipate Gheorghe, cu ultimul domiciliu cunoscut: str. Poştei nr. 
8, mun. Chişinău, pentru data de 25 aprlie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Molcianov N. către 
Minin O. privind repararea prejudiciului cauzat.

Judecător Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Braganciuc Alexei, pentru data de 25 aprlie 2012, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Pericreostov Alexei privind 
încasarea datoriei.

Judecător Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gavrilan Valentina Alexandru, cu ultimul domiciliu cunoscut: 
or. Chişinău, str. Kovtun nr. 2, pentru data de 25 aprlie 2012, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea ÎCS ,,RED Union 
Fenosa” SA privind încasarea sumei.

Judecător V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pisari Tatiana Gheorghe, cu ultimul domiciliu cunoscut: or. 
Chişinău, str. Pietrarilor nr. 12, apt. 14, pentru data de 27 aprlie 
2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
49) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea ÎCS 
,,RED Union Fenosa” SA privind încasarea sumei.

Judecător Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului ,,Global Expres”, cu ultimul sediu cunoscut: str. A. 
Mateevici nr. 6, apt. 8, s. Ghidighici, mun. Chişinău, pentru data 
de 27 aprlie 2012, ora 8.35, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 61) unde va avea loc examinarea cauzei civile la ce-
rerea ,,Haruz Grup” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Polivanov Serghei, a.n. 16.03.1987, domiciliat: mun. Chişinău, 
str. Starostenco nr. 31, apt. 9, pentru data de 3 mai 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Polivanova 
Tatiana privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Drozd Iurie, cu ultimul domiciliu cunoscut: or. Chişinău, str. 
Nucarilor nr. 50, pentru data de 4 mai 2012, ora 13.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea lui Platon Alexandru privind 
restituirea datoriei.

Judecător V. Braşoveanu

C apitolul 14 din Codul 
familiei reglemen-

tează relaţiile de întreţinere 
dintre alţi membri ai fami-
liei. Conform acestor norme, 
fraţii şi surorile minore, care 
necesită sprijin material, în 
imposibilitatea întreţinerii 
lor de către părinţi, au drep-

tul la întreţinere de la surorile 
şi fraţii majori apţi de mun-
că care dispun de mijloace 
suficiente. Acelaşi drept îl 
au surorile şi fraţii majori 
inapţi de muncă, care nece-
sită sprijin material, dacă s-a 
stabilit imposibilitatea între-
ţinerii acestora de către copi-
ii lor majori apţi de muncă, 
de către soţi (foştii soţi) sau 
de către părinţi. 

Obligaţia de întreţinere dintre alţi 
membri ai familiei 

Nepoţii minori, care ne-
cesită sprijin material, în im-
posibilitatea întreţinerii lor 
de către părinţi, au dreptul 
la întreţinere de la bunicii 
care dispun de mijloace su-
ficiente.  Acelaşi drept îl au 
şi nepoţii majori inapţi de 
muncă, care necesită sprijin 

material, dacă s-a stabilit 
imposibilitatea întreţinerii 
lor de către soţi (foştii soţi), 
copiii majori apţi de muncă 
sau de către părinţi. 

  Bunicii inapţi de mun-
că, care necesită sprijin 
material, în imposibilitatea 
întreţinerii lor de către copi-
ii majori apţi de muncă sau 
de către soţi (foştii soţi), au 
dreptul la întreţinere de la 

nepoţii majori apţi de mun-
că care dispun de mijloace 
suficiente. 

Părinţii vitregi inapţi de 
muncă, care necesită sprijin 
material, în imposibilitatea 
întreţinerii lor de către co-
piii lor fireşti majori, apţi 
de muncă sau de către soţ 

(fostul soţ), au dreptul la 
întreţinere de la copiii vi-
tregi majori, apţi de muncă 
care dispun de mijloace 
suficiente.  Instanţa jude-
cătorească este în drept să 
scutească copiii vitregi de 
obligaţia de a-şi întreţine 
părinţii vitregi dacă aceş-
tia i-au întreţinut şi educat 
mai puţin de 5 ani sau nu 
şi-au onorat obligaţiile. 

Persoanele inapte de 
muncă, care necesită spri-
jin material, şi care au între-
ţinut şi educat copii minori 
au dreptul la întreţinere de 
la aceştia dacă ultimii au 

atins vîrsta majoratului, sînt 
apţi de muncă şi dispun de 
mijloace suficiente şi dacă 
s-a stabilit imposibilitatea 
întreţinerii educatorilor de 
către propriii lor copii ma-
jori, apţi de muncă sau de că-
tre soţ (fostul soţ).  Instanţa 
judecătorească este în drept 
să scutească copiii de obli-
gaţia de a-şi întreţine edu-
catorii dacă aceştia i-au în-

treţinut şi educat mai puţin 
de 5 ani sau nu şi-au onorat 
obligaţiile.  Persoanele care 
s-au aflat sub tutelă (curate-
lă) sau în casele de copii de 
tip familial sînt scutite de 
obligaţiile menţionate. 

Cuantumul şi modul de 
încasare a pensiei de întreţi-
nere pentru persoanele men-
ţionate mai sus pot fi stabilite 
printr-un contract între părţi.  
Dacă nu există un contract 
între părţi, pensia de întreţi-
nere se stabileşte de către in-
stanţa judecătorească în sumă 
bănească fixă, achitată lunar, 
ţinîndu-se cont de starea ma-
terială şi familială a persoanei 
care datorează întreţinere şi 
a persoanei care are dreptul 
la întreţinere, precum şi de 
alte circumstanţe importante.  
Dacă unul dintre membrii fa-
miliei are dreptul la pensie de 
întreţinere concomitent de la 
mai multe persoane, instanţa 
judecătorească determină 
cuantumul acesteia pentru fi-
ecare dintre cei ce o datorează, 
ţinînd cont de starea lor ma-
terială şi familială. Instanţa 
judecătorească este în drept 
să ia în considerare toate per-
soanele care datorează întreţi-
nere, indiferent de faptul dacă 
acţiunea a fost pornită faţă de 
una, cîteva sau toate persoa-
nele în cauză. 
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Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Bacanprod-com”, pentru data de 22 mai 
2012, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
606) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea SC ,,Octopus-
Prof” SRL privind încasarea datoriei contractuale.

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

Judecător Ghenadie Plămădeală
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sandu Igor, domiciliat: str. Dacilor nr. 18, comuna Bubuieci, 
mun. Chişinău, pentru data de 12 aprilie 2012, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît în ca-
uza civilă nr. 2-1225/11, la acţiunea lui Iurcu Iu. către ,,ASITO” 
şi Sandu Igor privind încasarea sumei.

Judecător Gh. V. Bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,A&C GRUP”, cu sediul: str. Calea Ieşilor 
nr. 12, pentru data de 12 aprilie 2012, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-1225/11, la acţiunea lui Iurcu Iu. către ,,ASITO” şi SRL 
,,A&C GRUP” privind încasarea sumei.

Judecător Gh. V. Bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gherjavschi      Ghenadie 
Mihail, născut pe 28 iunie 1980, cu ultimul domiciliu cunos-
cut: satul Codru Nou, Teleneşti, pentru data de 8 mai 2012, ora 
10.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Gherjavschi Mariana privind 
desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului copilului.

Judecător Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Roşcev Vladimir, pentru data de 17 mai 2012, ora 16.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de pîrît în ca-
uza civilă la acţiunea cet. Simonova Irina către Roşcev Vladimir 
şi SA ,,Moldtelecom” privind ridicarea sechestrului.

Judecător Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,FPC Sertolux” SRL şi cet. Melnic Ivan, pentru 
data de 8 iunie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 19) unde va avea loc examinarea cauzei, la acţiunea 
,,FPC Bioprotect” SRL privind încasarea datoriei.

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. Gavrilenco Valentin, pen-
tru data de 25 iunie 2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Chirtoaca Leonid privind încasarea dobînzii de întîrziere. 

Judecător Iurie Potînga 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,DN-EXCLUSIV” SRL, pentru data de 25 
aprilie 2012, ora 17.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 11) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea ÎM 
,,Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

Judecător Gh. Balan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Tevoslav”, mun. Chişinău, pentru data de 
25 aprilie 2012, ora 15.20, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎCS 
,,RED Union Fenosa” SA privind încasarea sumei.

Judecător Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ciumac Iurie Vasile, pentru data de 7 mai 2012, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea ÎMGFL-2 privind înca-
sarea datoriei.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu  
art.108, 184-185, 190 CPC al RM, solicită prezentarea repre-
zentantului SRL ,,Staria”, pentru data de 7 mai 2012, ora 17.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 11) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,Octopus-Prof” privind 
încasarea datoriei şi penalităţilor.

Judecător Gh. Balan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tighineanu Robert, pentru data de 10 mai 2012, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea APLP-51/173 privind înca-
sarea datoriei.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ţugulea Igor, pen-
tru data de 14 mai 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski nr. 13, bir. 17) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
cererea BC ,,Moldova-Agroindbank” SA privind exercitarea 
dreptului de ipotecă.

Judecător Maria Țurcan

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

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Usenco Marina, 
Usenco Daria, pentru data de 30 mai 2012, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrîţi în 
cauza civilă la cererea: Luca Artur, Luca Irina, Luca Anastasia 
privind pierderea dreptului de folosire a încăperii de locuit.

Judecător Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită, prezentarea cet. Cosogorenco Nina 
Tudor, pentru data de 27 aprilie 2012, ora 9.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de ÎCS ,,RED Union Fenosa” SA privind 
încasarea sumei. 

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

Judecător Ala Malîi
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită, prezentarea reprezentantului SRL 
,,Top Magazin”, pentru data de 27 aprilie 2012, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Vasan Prim” privind 
încasarea sumei. 

Judecător Ina Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită, prezentarea cet. Băţ Grigore Petru, 
pentru data de 27 aprilie 2012, ora 9.15, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de ÎCS ,,RED Union Fenosa” SA privind înca-
sarea sumei. 

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

Judecător Ala Malîi
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită, prezentarea reprezentantului SRL 
,,JUSCONT GRUP”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Vadul lui 
Vodă nr. 60, of. 3, pentru data de 16 mai 2012, ora 15.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,EuroAsig Grup” privind 
recuperarea datoriilor.

Judecător Ion Bulhac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită, prezentarea reprezentantului SC 
,,Antiv-Comp” SRL, pentru data de 30 mai 2012, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Bissvit” privind 
încasarea sumei. 

Judecător Ina Dutca
www

Judecătoria Bălţi solicită prezentarea cet. Frunza Alexandru 
Mihai, pentru data de 2 mai 2012, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (or. Bălţi, str. Hotinului nr. 43, bir. 5) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind rezi-
lierea contractului de leasing, revendicarea bunului şi încasarea 
datoriei.

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

Preşedintele şedinţei,
judecătorul V. Puşcaş

www
Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Conicov     

Victor Alexei, pentru data de 19 aprilie 2012, ora 10.00, la şedin-
ţa de judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Conicov Liudmila Leonid privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Preşedintele Judecătoriei
Nisporeni Grigore Şişcanu

www
Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Moşnoi (Va-

tamanu) Irina Vasile, domiciliată în satul Cioreşti, Nisporeni, 
pentru data de 20 aprilie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată 
(Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 6) în calitate de reclamat în 
cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Diana Cristian
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Bejan Petru Mihail, cu ultimul domici-
liu în satul Molovata, Dubăsari, pentru data de 20 aprilie 2012, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Bejan Lilia privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător S. Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Dvornic Valeriu, cu ultimul domiciliu 
în satul Cucuruzeni, Orhei, pentru data de 20 aprilie 2012, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Buciuşcan (Dvornic) 
Liliana privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător S. Procopciuc

www
Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Rachier Elena, 

domiciliată în satul Morozeni, Orhei, pentru data de 25 aprilie 
2012, ora 8.50, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Botea 
Iacob privind stabilirea domiciliului copilului minor.

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

Judecător Veronica Cupcea
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Şoronga (Gro-
zavu) Silvia Ivan, a.n. 02.02.1968, cu ultimul domiciliu în satul 
Pîrliţa, Făleşti, pentru data de 24 aprilie 2012, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 1, et. 2) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Şoronga Gheorghe privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Valentin Trişnevschi
www

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea cet. Seriojnicov     
Lilia Petru, domiciliată în or. Străşeni, str. Prieteniei nr. 6, apt. 
59, pentru data de 24 aprilie 2012, ora 13.30, la şedinţa de jude-
cată (Străşeni, str. Ştefan cel Mare nr. 98, bir. 11) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS ,,RED Union Fenosa” SA 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător D. Mârzenco
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Munteanu         
Rodion, născut pe 9 ianuarie 1990, cu domiciliul în satul Răuţel, 
Făleşti, pentru data de 25 aprilie 2012, ora 12.00, la şedinţa de 
judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 10) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Munteanu Ina privind desfacerea căsă-
toriei.

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

Judecător Oleg Ciumaş
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea reprezentantului SRL ,,Laventura Plus”, cu 
sediul: satul Prepeliţa, Sîngerei, pentru data de 25 aprilie 2012, 
ora 13.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135, 
et. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Morol” 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Baltaga Iurie, cu ultimul domiciliu: or. 
Orhei, str. Izvoraş nr. 21, apt. 4, pentru data de 26 aprilie 2012, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135, 
et. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Nareico Oleg 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Cerevatov Igor, a.n. 04.06.1986, cu ul-
timul domiciliu: satul Piatra, Orhei, pentru data de 3 mai 2012, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135, 
et. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Cerevatov 
Natalia privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Smîntînă Anatolie, pentru data de 
4 mai 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Donduşeni, str. 31 
August 1989, nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de Lopatina Nina privind încasarea pensiei alimentare.

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

Judecător Oxana Banari
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Namiol Impex”, pentru data de 30 apri-
lie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 24) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
ÎCS ,,Petrom Moldova” SA privind încasarea datoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica  Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC 

al RM, solicită prezentarea cet. Rusu Sergiu Gheorghe, a.n. 
09.11.1974, domiciliat în satul Oneşti, Hînceşti, pentru data 
de 4 mai 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Hînceşti, str. 
Chişinăului nr. 7, bir. 12) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-591/12, intentată de ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind 
rezilierea contractului de leasing.

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

Judecător   Nina Rusu

ANUNŢ
Astapencov Alexei anunţă pierderea Contractului de vînza-

re-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate pri-
vată, din 20 martie 1998, efectuat la Biroul notarial nr. 1 din or. 
Chişinău, înregistrat cu nr. 3-1424.

Astapencov Alexei
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Un jurat, în stare de ebrietate, 
a adormit în timpul procesului

Audierile într-un proces de trafic de droguri din Ma-
rea Britanie au fost întrerupte după ce unul dintre juraţi 
a adormit în sala de judecată din cauză că era în stare de 
ebrietate, scrie ,,Daily Mail”.

În timpul uneia dintre înfăţişările în dosarul în care 
Nadeen Aslam, un bărbat de 31 de ani, este acuzat de 
complicitate la trafic de droguri de mare risc, o membră 
a juriului, care consumase alcool, a adormit. Ea a trebuit 

să plătească pen-
tru această abate-
re 318 euro.

Incidentul s-a 
produs la prima 
înfăţişare la pro-
ces a inculpatu-
lui, iar următorul 
termen în pro-
cesul său a fost 
amînat pentru 
data de 21 mai.

Grefiera ju-
decătoriei a declarat pentru presa din Marea Britanie că 
a fost demarată o anchetă internă pentru a stabili cauzele 
producerii incidentului. Pentru moment, reprezentanţii 
instanţei de judecată nu vor să se pronunţe cu privire la 
acest caz, pentru a nu prejudicia imaginea angajatei lor.

Din primele informaţii reiese că femeia a băut pe fon-
dul unei depresii.

Niciodată nu ştii prea 
mult despre sănătate. 

Specialiştii din întreaga lume 
au cercetat zeci de ani fiecare 
părticică a vieţii noastre şi au 
ajuns la concluzia că nu doar 

,,genele bune” ne ţin sănătoşi 
pînă la 100 de ani, ci şi cî-
teva alte mici obiceiuri. Iată 
20 de secrete despre sănătate 
care te vor ajuta să ai o viaţă 
lungă.

1. Mănîncă mai multă 
coajă de pîine. Ea conţine 
de pînă la opt ori mai multă 
lizină, antioxidant care luptă 
împotriva cancerului, decît 
miezul.

 2. Liber la ulei de măsline 
şi oţet. Pune în salată sau în 
mîncare oricît vrei! Cu aju-
torul lor vei reduce riscul de 
cancer, îmbătrînirea prema-
tură, obezitatea şi diabetul.

 3. Mănîncă zilnic un 
grapefruit roşu şi, pe cît de 
des posibil, fructe de pădure. 
Aminoacizii şi antioxidanţii 
din ele te vor ajuta să previi 
cancerul şi bolile mintale.

4. Mănîncă cinci porţii de 
legume şi fructe pe zi. Sănă-
tatea ta va fi intactă chiar şi la 
vîrsta de 100 de ani.

 5. Mănîncă ciocolată nea-
gră, chiar dacă eşti la regim. 
Nu va avea efect negativ asu-
pra dietei tale, iar partea bună 
este că patru grame de cacao 
sporesc eficacitatea inimii cu 
33%.

6. Ia un supliment de 
magneziu zilnic. Vei fi cu 
40% mai puţin predispus la 
deces produs de orice fel de 
afecţiune fizică.

7. Bea opt pahare de apă 
pe zi, spun cei de la Univer-
sitatea ,,Loma Linda”. Speci-
aliştii au descoperit că ,,bău-
torii de apă” sînt cu 55% mai 
puţin predispuşi îmbolnăviri-
lor de orice natură.

8. Savurează două ceşti 
de cafea pe zi, dacă vrei să 
previi cu pînă la 55% apa-

riţia infarctului sau a bolilor 
cardiovasculare.

 9. Bea ceai de mentă. 
Conţine antioxidanţi puter-
nici care reduc cu 60% infla-
maţiile organelor şi previn 
apariţia diabetului.

10. Nu sări de trei pahare 
de alcool pe zi. Experţii de la 
Harvard spun că aceasta este 
reţeta ideală pentru o sănăta-
te curată.

11. Nu mai duce boala pe 
picioare. Cei care îşi pun să-
nătatea pe locul doi şi nu se 
menajează în perioada croni-
că a unei răceli sau altei boli 
sînt de două ori mai predis-
puşi la atacuri de cord fatale 

şi la complicaţii serioase ale 
afecţiunilor. Dacă ești răcit, 
rămîi în pat.

12. Stinge focul din 
stomac. Dacă suferi des de 
usturimi în piept, mergi la 
medic şi tratează-te. Aces-
te arsuri slăbesc puterea 
inimii, spun specialiştii de 
la ,,International Journal of 
Cardiology”.

13. Rîzi mai mult. Alege 
o comedie, în locul unui film 
de acţiune sau horror, deoa-
rece o oră de rîs îţi relaxează 
corpul şi mintea îndeajuns 
încît să se regenereze după 
atacurile de stres.

14. Fii relaxat. Oamenii 
stresaţi trăiesc cu 20 de ani 
mai puţin decît un om cu o 
stare psihică normală. Dacă 

adăugăm şi fumatul la aceas-
tă formulă ne putem explica 
de ce foarte mulţi oameni su-
feră decese premature.

15. Nu te mai stresa la 
muncă. 70% dintre sinuci-
gaşi au ales să-şi ia viaţa din 
cauza stresului de la serviciu. 
Alege să fii calm şi să nu iei 
problemele de lucru acasă. 
Astfel te vei feri de multe 
boli mintale.

16. Căsătoreşte-te. Con-
trar multora care văd viaţa 
de familie un iad, specialiştii 
au demonstrat că persoanele 
căsătorite au o rată de deces 
mult mai apropiată de para-
metrii normali, decît cei care 
au ales burlăcia. Prin urmare, 
datorită confortului psihic 
şi protecţiei partenerului de 
viaţă, persoanele căsătorite 
trăiesc mai mult.

17. Fă sport cu greutăţi. 
Cercetătorii de la Univer-
sitatea din Michigan au de-
monstrat că bărbaţii care fac 
antrenament de forţă regulat 
şi-au scăzut cu opt puncte 
presiunea diastolică. Îndea-
juns pentru a reduce cu 40% 
riscul de atac cerebral şi cu 
15% pe cel de infarct.

18. Fă mişcare în aer liber 
şi ia-ţi un căţel care să te mo-
tiveze. Vei reduce orice for-
mă de depresie pînă la 100%, 
iar corpul tău se va simţi cu 
50% mai bine.

19. Parfumează-ţi dormi-
torul cu iasomie sau trandafir, 
pentru a avea un somn liniş-
tit. Cei care nu se odihnesc 
corespunzator sînt mult mai 
predispuşi bolilor de inima, 
mintale şi diabet.

20. O oră de somn la prînz 
face minuni pentru trup şi su-
flet. Efectul lui este imediat, 
iar remediu mai bun pentru 
boli sau afecţiuni decît som-
nul nu există.

O femeie din Rusia a găsit într-un lift o pungă 
cu aproape 500 de diamante

O femeie, în vîrstă de 34 de ani, din oraşul Krasnoiarsk, 
Rusia, a găsit în lift, o pungă cu aproape 500 de diamante, 
anunţă poliţia regională. 

Femeia a găsit pachetul cu pietre-
le preţioase în timp ce revenea acasă 
de la serviciu.

Ea a dus pietrele la un bijutier, 
pentru a fi examinate şi confirmată 
autenticitatea pietrelor. Ulterior, fe-
meia a decis să le returneze proprietarului. 

În prezent, poliţia anchetează cazul celor 476 de dia-
mante găsite în lift şi se iau măsuri pentru stabilirea pro-
prietarului pietrelor preţioase. De asemenea, a fost luată în 
calcul şi versiunea provenienţei criminale a diamantelor.

Fîntîna arteziană prin care va curge votcă
O fîntînă arteziană neobişnuită urmează să fie construită 

în oraşul Batumi din Republica Georgia. 
Pînă la debutul sezonului estival, edilii locali vor să ridi-

ce un turn care să pompeze votcă cu arome sau chacha (de-
numirea originală), o băutură tradiţională foarte apreciată. 
Totuşi, ,,minunea” va  avea loc o dată pe săptămînă, timp de 

10-15 minute copul proiectului inedit este de a atrage turiştii, 
iar votca ce va curge în fîntîna arteziană va fi produsă doar 
de companiile georgiene.

În plus, lîngă fîntînă va fi amenajat un centru turistic de 
informare, patru bazine de înot şi alte facilităţi.

,,Va fi un turn cu o înălţime de 25 de metri, în stil asiatic. 
O dată pe săptămînă, din fîntînă va curge votcă, în loc de 
apă. Considerăm că este o metodă inspirată pentru a ne pro-
mova oraşul”, a declarat purtătorul de cuvînt al municipalita-
ţii, Irina Shervashidze.

Chacha este o băutură alcoolică tare, preparată din stru-
guri, foarte populară în Georgia.

Măgarii taximetrişti – un nou transport 
public în Italia

Sistemul public de transport din Italia s-a îmbogăţit cu 
nişte mijloace de transport inedite – doi măgari. Animalele 
şi mini-căruţele lor sînt încadrate la categoria - taxiuri.

Eco taxi-ul cu măgar funcţionează de la 1 martie, în Re-
ggio Emilia. Urecheatele Giada şi Gradisca sînt folosite, în 
special, de gospodine pentru a le duce cumpărăturile acasă.

Taxiul pe bază de măgar a fost ideea unei asociaţii agri-
cole şi a unui crescător de măgari. Conform acestora,      ta-
xiul-măgar este parte din cultura zonei.

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de 
naştere: Sergiu Brînza, doctor habilitat 
în drept, profesor universitar, şeful Ca-
tedrei  de Drept penal şi Criminologie, 
Facultatea de drept a USM; Ion Creţu, 
magistru în drept, lector universitar,  Fa-
cultatea de drept, USM; Oleg Vereteno, 
procuror, Rezina; Nicolae Chitoroagă, 
procuror, şef direcţie, Procuratura Ge-
nerală. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare 
pentru noi să  vă adresăm sincere şi cal-
de urări de sănătate. Apreciem străduin-
ţa, devotamentul, abnegaţia, responsabi-
litatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, 
astfel încît doar Dreptatea şi Adevărul 
să triumfe.

Vă dorim să aveţi parte, de acum în-
colo, doar de împliniri şi realizări care 
să vă întregească deplin fericirea.

La mulţi ani!

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept
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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.

Caleidoscop

Divert is
Aniversări 20 de secrete pentru a avea o viaţă lungă


