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Destinul 
femeii-poliţist 
în Moldova

Început de campanie 
electorală cu încălcări, 
cadouri şi violenţe. 
Ce va urma? 

A fost lansată Linia 
fierbinte anticorupţie 
de pe lîngă Serviciul 
Vamal: 22-23-31

Preşedintele Consiliului 
European vine în Moldova

Herman Van Rompuy, Preşedintele Consiliului 
European, denumit neoficial şi Preşedinte al Uniunii 
Europene, va vizita Republica Moldova pe data de 6 
iulie. 

Anunţul a fost făcut în timpul aflării lui Vlad         
Filat, premierul moldovean la Bruxelles. Potrivit unui 
comunicat de presă al Guvernului, în cadrul întîlnirii, 
Preşedintele UE a apreciat succesele înregistrate de 
Moldova menţionînd că trebuie să continuăm reforma-
rea domeniilor importante din ţară, dar şi a cursului de 
democratizare a societăţii.

Republica Moldova, în 
cel mai apropiat timp, va 
implementa cu suportul 
UE un proiect în valoare 
de 50 mln euro în dome-
niul reformării justiţiei. 
Potrivit Serviciului de 

presă al Guvernului Mol-
dovei, despre aceasta a 
comunicat şeful Delega-
ţiei UE în Moldova Dirk             
Schuebel în cadrul unei re-
cepţii organizate de premi-
erul moldovean Vladimir 

Petros Efthymiou, preşedintele Adunării Parla-
mentare OSCE afirmă că pentru progresul negocierilor 
în problema transnistreană este importantă avansarea 
Republicii Moldova pe calea integrării europene, pre-
cum şi asigurarea stabilităţii politice interne din ţară. 
Înaltul oficial a făcut declaraţii în acest sens în cadrul 
întrevederii cu preşedintele Parlamentului Marian 
Lupu, preşedinte interimar al Republicii Moldova. 

Cei doi au discutat despre realizarea unor proiecte 
comune privind promovarea reformelor democratice 
în Republica Moldova şi dezvoltarea societăţii civile, 
inclusiv prin monitorizarea de către OSCE a alegerilor 
din ţara noastră.

Lupu a apreciat rolul OSCE şi al misiunii sale în 
Republica Moldova drept mediator şi partener de în-
credere în procesul de soluţionare a problemei trans-
nistrene. Referindu-se la perspectivele reglementării 
acestui conflict, preşedintele Marian Lupu a reiterat 
principiile de care se conduce Republica Moldova – 

rezolvarea conflictului pe cale paşnică, reluarea nego-
cierilor oficiale în formatul 5+2, promovarea măsurilor 
de încredere între cele două maluri ale Nistrului, asigu-
rarea sprijinului partenerilor externi.

În contextul următoarei reuniuni în formatul 
5+2, preconizată pentru luna iunie 2011 la Moscova,            
Marian Lupu a spus că Republica Moldova pledează 
pentru reluarea negocierilor oficiale în acest format. 
Pentru aceasta, în opinia sa, există toate premisele in-
terne şi externe.

La rîndul său, Petros Efthymiou a propus intensifi-
carea schimbului de experienţă a Adunării Parlamenta-
re OSCE cu Parlamentul Republicii Moldova. Oficialul 
străin a reiterat că OSCE va acorda şi în continuare tot 
sprijinul în vederea soluţionării conflictului transnis-
trean cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teri-
toriale a Republicii Moldova. În acest scop, în cadrul 
Adunării Parlamentare OSCE activează Grupul pentru 
Moldova.

„Sîntem norocoşi că 
astăzi în Parteneriatul 

Estic există o ţară numită 
Republica Moldova” 

Declaraţia aparţine ministrului de Stat pentru Afa-
ceri Externe al Ungariei, şeful Delegaţiei Uniunii Eu-
ropene, Zsolt Nemeth.

Potrivit aceleiaşi surse, oficialul maghiar a precizat 
că Uniunea Europeană duce lipsă de istorii de succes 
menţionînd că Moldova este o excepţie. „Sîntem noro-
coşi că astăzi în Parteneriatul Estic există o ţară numită 
Republica Moldova, care reprezintă succesul pe care 
ni-l dorim”, a declarat şeful Delegaţiei Uniunii Euro-
pene.

„Sînt impresionat de atitudinea matură a Republicii 
Moldova vizavi de una din cele mai mari provocări, 
care este conflictul transnistrean. Sperăm că în luna 
iunie toate părţile implicate se vor întruni în formatul 
5+2, care este singurul viabil şi vom discuta pe mar-
ginea identificării unei soluţii”, a mai adăugat Zsolt 
Nemeth.

Filat cu ocazia Zilei Eu-
ropei. Potrivit oficialului 
european, pînă la sfîrşitul 
anului curent UE va mai 
lansa un proiect în valoa-
re de 10 mln euro pentru 
susţinerea reformelor din 
Moldova. Dirk Schuebel a 
subliniat că datorită impli-
cării constructive a ambe-
lor părţi au fost înregistra-
te progrese importante în 
negocierea Acordului de 
Asociere RM-UE, precum 
şi în ceea ce ţine de preco-
nizata începere a negoci-
erilor privind Acordul de 
Comerţ Liber, Aprofundat 
şi Cuprinzător. Diploma-
tul european a precizat că 
au fost obţinute progrese 
atît în domeniul majorării 
cotelor de export a vinu-
rilor moldoveneşti, cere-

alelor şi altor produse pe 
piaţa comunitară, cît şi 
în domeniul transporturi-
lor, energiei şi drepturilor 
omului, fiind determi-
nate proiecte comune în 
domeniul educaţiei şi a 
cercetării. La rîndul său,       
Vladimir Filat a menţio-
nat că în faţa Republicii 
Moldova se deschid noi 
perspective de dezvolta-
re economică, stabilitate, 
cooperare şi armonizare 
a legislaţiei, dar a atenţi-
onat că pentru a valorifica 
aceste oportunităţi este 
necesar de muncit mai 
mult ca oricînd. Vladimir 
Filat a declarat că rămîne 
optimist şi crede că cetă-
ţenii moldoveni vor deve-
ni cetăţeni ai marii familii 
europene.

Începe ziua cu DREPTUL!

Să ai curajul să rişti pentru adevărul din inima ta dar să nu te minţi cînd îl ascunzi. 
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UE va acorda Moldovei 
50 mln euro pentru 

susţinerea reformelor în 
domeniul justiţiei

OSCE pledează pentru stabilitatea politică în Moldova
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Republica Moldova - locul 40 într-un 
clasament mondial privind condiţiile de viaţă 
pentru mame şi copii
Ca şi anul trecut, Republica Moldova a ocupat locul 40 într-

un clasament anual, realizat de organizaţia internaţională negu-
vernamentală ,,Salvaţi Copiii”, care a elaborat un raport privind 
condiţiile de viaţă ale mamelor şi copiilor din 164 de state.

Experţii au luat în calcul mai multe criterii în realizarea aces-
tui top, printre care starea sănătăţii mamelor şi copiilor, accesul 
la sistemul sanitar, oportunităţi de educaţie şi cele economice. 
Potrivit raportului, ţara cu cele mai bune condiţii de viaţă pentru 
mame şi copii este Norvegia. Aceasta este urmată de Australia, 
Islanda, Suedia, Danemarca şi Noua Zeelandă. Cel mai prost la 
acest capitol se situează Afganistanul.

Dintre ţările CSI, Republica Moldova este devansată de Be-
larus care s-a plasat pe locul 33, Federaţia Rusă aflată pe locul 
38 şi Ucraina pe 39. România se află pe locul 36.

Raportul conţine datele privind condiţiile de viaţă ale mame-
lor şi ale copiilor lor din 164 de ţări, între care 43 de ţări bogate 
şi 121 în curs de dezvoltare.

Istoricii propun ca ziua de 9 mai să fie numită 
Ziua Împăcării
Unii istorici şi analişti politici propun ca Ziua Victoriei să 

fie redenumită în Ziua Reconcilierii. Asta pentru ca să nu mai 
existe divergenţe privind data marcării acestor sărbători. Decla-
raţiile au fost făcute în cadrul unei ediţii speciale de la un post 
de televiziune. 

Ministrul Apărării consideră că şi societatea civilă trebuie 
să se implice în acest proces. ,,Doar schimbînd căciula dintr-o 
culoare în alta, putem spune că trebuie să se schimbe şi înăuntru. 
Este nevoie începînd de la voinţa politică şi cred că terminînd 
cu toleranţa societăţii, inclusiv implicarea societăţii în acest pro-
ces”, a spus Marinuţa.

Victor Stepaniuc este de altă părere. El consideră că nu pu-
tem renunţa la Ziua Victoriei. ,,A ascunde adevărul despre victo-
ria de la 1945 înseamnă a falsifica ceea ce numim noi adevărul 
istoric. Atît timp cît există generaţiile care duc această tradiţie, 
este imposibil de a te dezice de această sărbătoare”, a punctat 
Stepaniuc.

Ziua Victoriei este marcată pe 9 mai, iar în acest an s-au îm-
plinit 66 de ani de la biruinţa asupra Germaniei naziste.

România este cel de-al doilea partener 
comercial al Republicii Moldova
Volumul comerţului dintre România şi Republica Moldova a 

depăşit 180 milioane dolari în primele trei luni ale anului 2011, 
cu peste 50% mai mult decît în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Schimburile comerciale însă nu au atins încă nivelul anului 
2008 (200 milioane dolari în primele trei luni), cînd s-a înregis-
trat apogeul relaţiilor comerciale dintre cele două state. 

Volumul exporturilor peste Prut a constituit peste 107 mi-
lioane dolari, cu 58% mai mult decît în perioada de referinţă a 
anului 2010, potrivit datelor prezentate de Biroul Naţional de 
Statistică de la Chişinău. În acelaşi timp, au fost efectuate im-
porturi din Republica Moldova în valoare de 75 milioane dolari, 
în creştere cu circa 52%. 

Cu 182 milioane dolari, România rămîne cel de-al doilea 
partener comercial al Republicii Moldova după Rusia (351 mili-
oane dolari), fiind urmată de Ucraina cu 161 milioane dolari. 

Din 25 mai începe sezonul estival
Începînd cu 25 mai curent, locuitorii municipiului Chişinău 

vor putea ieşi la odihnă şi vor putea face plajă în locurile spe-
cial amenajate. Despre aceasta a menţionat, în cadrul şedinţei 
săptămînale a serviciilor Primăriei, şeful Agenţiei Spaţii Verzi, 
Eliferii Haruţa.

Potrivit lui, pînă în prezent, au fost plantate peste 30 mii de 
flori pe 30 ha şi circa  1500 de bănci şi 1300 de urne din parcuri 
au fost reparate şi vopsite. 

„În această săptămînă demarează şi lucrările de plombare a 
drumurilor spre zona de odihnă Vadul lui Vodă. Totodată, s-au 
efectuat şi reparaţii de mobilier în zonele de odihnă”, a menţio-
nat Haruţa.

Şeful agenţiei a mai spus că a mai rămas de vopsit inventarul 
din zonele de odihnă, la care viceprimarul a cerut urgentarea 
finalizării lucrărilor. 

De menţionat, că în urma înscrierii în cursa electorală, Dorin 
Chirtoacă a părăsit postul de primar, şedinţa fiind condusă de 
către viceprimarul Nistor Grozavu.  

Chişinăul va avea un parc industrial
Chişinăul va avea un parc industrial. Aşa au anunţat oficialii 

de la Primărie în cadrul şedinţei operative.
Potrivit actualului primar interimar, Nistor Grozavu, parcul 

se construieşte pe strada Milescu Spătaru din sectorul Ciocana 
al Capitalei.

,,Acest parc industrial vine în ajutorul investitorilor străini. 
Dacă pînă acum, aceştia trebuiau să-şi caute singuri un teren pe 
care să înceapă o afacere, acum, terenul este deja asigurat. In-
vestitorul doar închiriază spaţiul necesar de care are nevoie şi 
găseşte acolo şi curent electric, şi apă, şi canalizare, el fiind scu-
tit de drumuri şi cheltuieli în plus. Agentul economic nu trebuie 
să mai construiască nimic, trebuie doar să dispună de resurse 
financiare şi tehnice suficiente”, a mai precizat Grozavu.

Totuşi, nu fiecare investitor poate activa în acest parc indus-
trial. Doar agenţii economici implicaţi în domeniul industriei 
uşoare şi mijlocie pot arenda astfel de spaţii, ca să se evite dega-
jările nocive în aer şi în sol.

Menţionăm că parcul este amplasat pe o suprafaţă de 6 ha. 
Primul bloc e construit deja, dar nu funcţionează. Pînă acum 
s-au investit 400 mln de lei doar în construcţia clădirilor.

„Ziua Europei este o sărbătoare care aparţine de drept şi de 
fapt aspiraţiilor Republicii Moldova, prezentului şi viitorului, 
ca ţară democrată, liberă, angajată ferm pe calea europenizării 
şi progresului. Această sărbătoare semnifică dorinţa de apro-
piere între toate ţările bătrînului continent, sub semnul edifi-
cării unui proiect solid de pace şi unitate în diversitate, ideal 
la împlinirea căruia Republica Moldova contemporană doreş-
te să aducă o contribuţie de primă importanţă”, menţionează 
preşedintele Parlamentului, preşedintele interimar al statului, 
Marian Lupu într-un mesaj de felicitare adresat cu ocazia Zilei 
Europei. 

Marian Lupu subliniază că Ziua Europei vine să consoli-
deze valorile comune ale state-
lor europene, dar şi să marcheze 
identitatea europeană a Republi-
cii Moldova. „Ataşaţi scopului de 
a ne alătura familiei ţărilor euro-
pene, vin cu îndemnul să ne unim 
eforturile pentru a ne făuri o viaţă 
mai bună şi pentru a sărbători, 
într-un viitor previzibil alături de 
cei circa 800 de milioane de ce-
tăţeni europeni, marea Zi a Euro-
pei”, a spus Marian Lupu. 

Potrivit preşedintelui, prin 
sărbătorirea Zilei Europei locu-
itorii Republicii Moldova îşi arată ataşamentul la principiile 
care au clădit o comunitate bazată pe democraţie, respectarea 
drepturilor omului, bunăstarea cetăţenilor, prietenia şi cola-
borarea dintre ţările şi popoarele ce o constituie. „Cu prile-
jul Zilei Europei, îi felicit călduros pe toţi cetăţenii Republicii 
Moldova, pe partenerii noştri şi oaspeţii din ţările europene, 
– ambasadori, diplomaţi, reprezentanţi ai organismelor euro-
pene, – care se află în prezent în Republica Moldova, urîndu-le 
sănătate, prosperitate, iar nouă tuturor – un viitor european pe 
cît de luminos, pe atît de apropiat”, se mai spune în mesajul de 
felicitare adresat de Marian Lupu. 

9 mai a fost desemnată Zi a Europei de către Consiliul Eu-
ropean de la Milano, din 1985, apreciindu-se ca punctul de 
pornire al construcţiei Europei unite.

În cazul muncii comunita-
re, prin contribuţia adusă so-
cietăţii cel pedepsit poate în-
tr-un fel să ispăşească paguba 
produsă şi la partea materială 
dar şi la acea morală.

Lucrările de salubrizare 
demarate de autorităţi înain-
te de sărbători au fost o bună 
oportunitate de a implica 
la muncile comunitare per-
soanele condamnate pentru 
infracţiuni minore. În unele 
parcuri sau în apropierea clă-
dirilor publice puteau fi văzuţi 
maturi sau minori măturînd 
sau văruind copaci. Unii din-
tre ei executau cele 4 ore pe 
zi de muncă în folosul comu-
nităţii, stabilite de instanţa de 
judecată pentru că au comis o 
infracţiune nu foarte gravă.

Atît reprezentanţii institu-
ţiilor de stat, cît şi cei ai soci-
etăţii civile, susţin că practica 
aplicării pedepsei alternati-
ve detenţiei capătă teren în 
Republica Moldova, chiar 
dacă numărul categoriilor de 
infracţiuni pentru care pot 
fi aplicate asemenea măsuri 
este mai mic decît în statele 
europene.

Victor Zaharia, expert la 
Institutul de Reforme Penale: 
„În situaţia în care în multe 
familii defavorizate copiii 
comiteau o infracţiune – o 
amendă pentru o aşa încălca-
re era o problemă – lipsirea de 
resurse de existenţă şi atunci 
se aplica privarea de libertate. 
În aceste situaţii este posibil 

de aplicat munca comunitară 
sau probaţiunea. 

Persoana se află în conti-
nuare în familie, continuă să 
lucreze la locul de muncă, să 

plătească impozite. Dar mai 
are şi obligaţii, datorită faptu-
lui că a fost condamnată, tre-
buie să ispăşească un număr 
de ore în folosul comunităţii, 
la acele locuri de muncă de 
care are nevoie comunitatea, 
de genul – curăţenia în par-
curi sau dacă cantina din sat 
nu are suficienţi angajaţi, ea 
poate să curăţe cartofi”.

În Moldova primele pe-
depse cu muncă în folosul 
comunităţii au început să fie 
aplicate în 2004, iar exper-
ţii spun că în 2010 ponderea 

acestei măsuri în numărul to-
tal de condamnări a crescut 
substanţial. Aproape fiecare 
al cincilea condamnat în cau-
ze penale primește ca pedeap-

să munca comunitara. 
Ofiţerul de presă al De-

partamentului Instituţii Peni-
tenciare, Ana Racu: „Trebuie 
să ţinem cont de efectul pe-
depsei în sine, în ultimul timp 
se pledează tot mai mult pen-
tru justiţia restaurativă, deci 
simpla condamnare nu aduce 
satisfacţie nici morală, nici 
materială victimei, pe cînd 
în cazul muncii comunitare, 
persoana, cel puţin, prin con-
tribuţia adusă societăţii poate 
într-un fel să ispăşească pa-
guba produsă, mă refer şi la 

partea materială dar şi la cea 
morală”. 

Şi societatea a devenit 
mai tolerantă la asemenea 
măsuri, constată expertul în 
probleme juridice, Victor   
Zaharia: „Din fericire, totuşi, 
societatea noastră şi-a schim-
bat atitudinea, nu este atît de 
punitivă, dacă ne uităm după 
evaluările pe care le-am făcut 
în ultimii ani lucrurile merg 
în direcţie pozitivă, nu se mai 
doreşte atîta sînge, lumea îşi 
dă seama că pentru un simplu 
furt nu trebuie să trimiţi omul 
în puşcărie. Asta nu înseamnă 
că persoana nu trebuie să fie 
pedepsită, dar vorbim de pe-
depse eficiente”. 

Pe lîngă faptul că spo-
reşte şansele persoanei de a 
redeveni nondelicventă, con-
damnarea la pedepse nepri-
vative de libertate scuteşte 
statul de mari cheltuieli de 
întreţinere, în cazul unei con-
damnări cu detenţia. Datele 
Departamentului Peniten-
ciare arată că în jur de 40% 
dintre deţinuţi comit repetat 
infracţiuni şi revin în închi-
sori. Această cifră este dată 
deseori drept argument în fa-
voarea pedepsei alternative 
atunci cînd persoanele sînt la 
prima abatere. În primul tri-
mestru al anului 2011în evi-
denţele Departamentului Pe-
nitenciare figurau 541 adulţi 
şi 12 minori, care îşi ispăşesc 
pedepsele, prestînd munci în 
folosul comunităţii. 

Pedepse neprivative de libertate, 
munca în folosul comunităţii

„Moldova este un stat eu-
ropean şi această sărbătoare 
este şi a dumneavoastră”. 
Astfel şi-a început, sîmbătă, 
discursul directorul pentru 
Rusia, Vecinătatea Estică şi 
Balcanii Occidentali al Servi-
ciului European pentru Acţiu-
ne Externă, Miroslav Lajcak, 
în deschiderea Zilelor Euro-
pei în Republica Moldova. 

Oficialul european a urcat 
în scena din Piaţa Marii Adu-

nări Naţi-
onale şi a 
expl ica t , 
în cîteva 
propoziţii, 
modul în 
care a apă-
rut Uni-
unea Eu-
r o p e a n ă , 
p r e c u m 
şi etapele 
i s t o r i c e 

prin care a trecut comunitatea 
pînă astăzi. Miroslav Lajcak 
a apreciat interesul sporit al 
Republicii Moldova pentru 
integrarea în Uniunea Euro-
peană. ,,Anume cooperarea 
reală, mai degrabă decît de-
claraţiile politice, reprezintă 
cea mai bună cale de urmat 
pentru fiecare naţiune. Iar 
pentru ca aceste eforturi să 
se încununeze cu succes, 
este nevoie de un angajament 
ferm, de un stil al toleranţei şi 
al compromisului”, a menţio-

,,Ziua Europei este o sărbătoare 
care aparţine de drept şi de fapt 
aspiraţiilor Republicii Moldova”  

Oficiali moldoveni şi diplomaţi 
europeni au vorbit despre Uniunea 

Europeană în PMAN
nat în discursul său Miroslav 
Lajcak. 

În scena din PMAN au 
urcat şi demnitari moldoveni, 
şi ambasadori ai ţărilor Uni-
unii Europene la Chişinău. 
„Republica Moldova este în 
Europa, însă trebuie să facem 
ca valorile europene de care 
beneficiază cetăţenii europeni 
să fie şi aici, la noi acasă. Uni-
tatea prin diversitate, princi-
piul care stă la baza Uniunii 
Europene, trebuie să fie apro-
piat şi de activităţile noastre”, 
a menţionat premierul Vlad  
Filat de la microfon. 

Primarul interimar al Chi-
şinăului, Nistor Grozavu, a 
declarat că Ziua Europei nu 
este doar un prilej de famili-
arizare cu valorile europene, 
dar şi o posibilitate a cetăţe-
nilor de a spune ferm spre ce 
tind şi unde îşi doresc să le fie 
ţara. „Această sărbătoare este 
un prilej de mîndrie pentru 
oraşul Chişinău de a spune 
că ne aflăm în avangarda in-
tenţiilor noastre de aderare la 
Uniunea Europeană”, a men-
ţionat Nistor Grozavu. 

În Piaţa Marii Adunări 
Naţionale a fost organizată 
o expoziţie cu mîncăruri şi 
băuturi europene, concerte şi 
dezbateri. Punctul culminant 
al sărbătorii a fost recitalul 
susţinut de Stefano Nutti din 
Italia şi trupa „Brainstorm” 
din Letonia. 
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Lupta anticorupție continuă. Re-
cent, Serviciul Vamal al Republicii 
Moldova a lansat Linia fierbinte 
anticorupție. Astfel, pentru a face 
anumite sesizări ce țin nemijlocit de 
acte de corupție cetățenii pot apela 
la numarul de telefon: 222331 – 
acesta este numărul Liniei fierbinți 
anticorupţie, independentă, a Con-
siliului Civic de pe lîngă Serviciul 
Vamal. Numărul în cauză, de telefon 

şi fax, funcţionează în regim non-
stop la tarif obişnuit. Toate apeluri-
le vor fi înregistrate şi procesate de 
către membrii Consiliului Civic – 
platformă de consultare formată din 
experţi independenţi, reprezentanţi 
ai asociaţiilor de business şi jurna-
lişti. Această structură a fost creată 

A fost lansată Linia fierbinte anticorupţie de pe lîngă Serviciul Vamal: 22-23-31
în cadrul proiectului „Intensificarea 
cooperării Serviciului Vamal cu so-
cietatea civilă în vederea prevenirii 
corupţiei”, implementat de IDIS 
„Viitorul”, cu sprijinul financiar al 
Fundaţiei Est-Europene.

,,Orice efort depus în combate-
rea corupţiei îşi are efectul său şi se 
adaugă la eforturile făcute inclusiv 
de însăşi Serviciul Vamal. Cu cît 
mai multe alternative va avea ce-

tăţeanul, agentul economic, de a 
reacţiona în cazuri de corupţie, cu 
atît va scădea nivelul acestui flagel, 
mai ales că această Linie fierbinte 
este una independentă şi în grija 
unui consiliu care are tot interesul 
de a soluţiona fiecare caz”, afirmă 
Vlad Bercu de la Asociaţia Ziarişti-

lor Economişti, care deţine şi preşe-
dinţia Consiliului Civic de pe lîngă 
Serviciul Vamal. 

Pentru a promova linia ce are în 
vizor cazurile de corupţie la vamă, 
vor fi distribuite 1000 de postere la 
toate punctele de trecere a frontierei 
de stat. Regulamentul de funcţiona-
re a Liniei fierbinţi a fost aprobat 
în unanimitate la una din şedinţele 
Consiliului Civic. Astfel, operatorul 

va elabora lunar rapoar-
te, care vor fi dezbătute 
la şedinţele Consiliului 
Civic. În baza plîngerilor 
recepţionate şi a dezba-
terilor din consiliu, vor 
fi formulate recomandări 
care vor fi transmise Ser-
viciului Vamal, care şi-a 
asumat responsabilitatea 
de a reacţiona în timp util 
la sesizări. 

„Prevenirea corupţiei 
în vamă este eficientă doar 
în condiţiile în care socie-
tatea susţine măsurile an-
ticorupţionale promovate 
de conducerea Serviciu-
lui Vamal şi se implică 
în acest proces benevol 
şi conştient. Prin susţine-
rea iniţiativei de lansare 
a Liniei fierbinți de către 
Consiliul Civic, dorim să 
sensibilizăm agenţii eco-
nomici şi cetăţenii pentru 

unificarea eforturilor în prevenirea 
şi combaterea acestui fenomen, care 
destabilizează activitatea întregului 
sistem vamal şi prejudiciază buge-
tul de stat”, a menţionat directorul 
general al Serviciului Vamal, Tudor 
Baliţchi.

Din Consiliul Civic de pe lîn-

gă Serviciul Vamal fac 
parte: Ludmila Negruţă, 
Asociaţia Naţională a 
Producătorilor din Mol-
dova; Sevastian Botnari, 
Asociaţia Naţională a 
Agenţiilor de Turism 
din Republica Moldova; 
Vlad Bercu, Asociaţia 
Ziariştilor Economişti; 
Viorel Chivriga, IDIS 
„Viitorul”; Raisa Bejan, 
Uniunea Producătorilor 
de Zahăr din Moldova; 
Ion Luca, Asociaţia Mi-
cilor Producători de Vin 
din Moldova; Teodor 
Bordei, Centrul de Drept 
Necomercial; Alexandru 
Slusari, Uniunea Repu-
blicană a Asociaţiilor 
Producătorilor Agricoli 
(Uniagroprotect); Eugen 
Daţco, Uniunea Trans-
portatorilor şi Drumari-
lor; Gheorghe Arpentin, 
Uniunea Oenologilor 
din Moldova; Vladimir Florea, Aso-
ciaţia Internaţională a Transportato-
rilor Auto din Moldova.

,,Dreptul” precizează că la 4 au-
gust 2010, IDIS „Viitorul” şi Servi-
ciul Vamal au semnat un Acord de 
colaborare. Asta în condiţiile în care 
preocuparea IDIS faţă de sectorul 
vamal nu se rezumă la combaterea 
corupţiei, experţii economici ai in-
stitutului fiind cei care au analizat 
situaţia din comerţul exterior, in-
sistînd pe facilitarea, optimizarea şi 
stimularea traficului de mărfuri şi a 
cetăţenilor prin punctele de trecere a 
frontierei de stat.

Totodată, menționăm că 
acțiunile în cauză fac parte din 

proiectul „Intensificarea cooperă-
rii Serviciului Vamal cu societatea 
civilă în vederea prevenirii corup-
ţiei”, susţinut financiar de Funda-
ţia Est-Europeană din resursele 
acordate de Agenţia Suedeză pen-
tru Dezvoltare şi Cooperare Inter-
naţională (Sida/Asdi), Ministerul 
Afacerilor Externe al Danemarcei 
şi Agenţia Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internaţională (USAID) 
prin intermediul Fundaţiei Eurasia. 
Opiniile exprimate aparțin autorilor 
și nu reflectă neapărat punctul de 
vedere al Fundaţiei Est-Europene, 
Fundației Eurasia, Sida/Asdi, DA-
NIDA, USAID și/sau Guvernului 
American.

Cor. DREPTUL

Republica Moldova și-a revenit foar-
te bine din criza economică, iar eforturile 
de anul acesta de a orienta economia spre 
export este un pas important. Acestea sînt 
concluziile  la care au 
ajuns reprezentanții 
Fondului Monetar 
Internațional aflați 
în vizită de lucru la 
Chișinău. Îndeplinirea 
angajamentelor asu-
mate de R. Moldova 
a fost pusă în discuție 
în cadrul întrevederii 
de marți, 10 mai, a 
președintelui interi-
mar al R. Moldova și 
președintelui Parla-
mentului Marian Lupu 
cu șeful misiunii FMI, 
Nikolay Georguiev și 
reprezentantul permanent al FMI în Repu-
blica Moldova, Tokhir Mirzoev.

,,Sîntem convinși că R. Moldova are 
potențial de stabilitate și apreciem eforturi-
le de anul acesta de a orienta economia spre 
export, care au fost de succes”, a declarat 
presei Nikolay Georguiev. Totuși, șeful mi-
siunii FMI susține că majorarea prețurilor 
la resursele energetice pe piața mondială, 
va avea un impact și asupra R. Moldova, în 
special în a doua jumătate a anului, ,,însă 
această situație nu va fi de durată, inflația 
își va reveni foarte curînd la prognozele 
Băncii Naționale”, promite oficialul.

Președintele interimar al Republicii 
Moldova și președintele Parlamentului, 
Marian Lupu a declarat că implementarea 

reformelor este în conformitate cu graficul 
stabilit anterior, totuși a ținut să sublinie-
ze că ,,componența politică este la baza 
stabilității economice”.

Marian Lupu a mai precizat că în luna 
mai, Parlamentul așteaptă setul de docu-
mente de la Guvern care vizează politica 
fiscală pentru anul viitor, astfel încît către 1 
octombrie să fie definitivat Proiectul buge-
tului pe anul 2012.

Precizăm că Programul Republicii Mol-
dova cu FMI are o durată de trei ani şi a fost 
aprobat la 29 ianuarie 2010. El este susţinut 
de un credit în valoare totală de 369,6 mili-
oane de drepturi speciale de tragere (DST), 
din care 120 milioane de DST (circa 180 
milioane de dolari SUA) au fost deja aloca-
te. Următoarea tranşă de 50 milioane DST 
(circa 77 milioane dolari SUA) din cadrul 
programului va fi transferată după finaliza-
rea celei de-a doua evaluări a programului.

Acordul de liber schimb ar putea fi semnat 
pînă la sfîrșitul anului viitor, a anunţat săp-
tămîna trecută, în cadrul unei conferinţe de 
presă, directorul Departamentului Integrare 
Europeană al Ministerului Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene, Valeriu Gheorghiu.

El a subliniat că implementarea prevede-
rilor acordului ar putea dura însă cu mult mai 
mult.

,,După semnarea lui va fi nevoie ca docu-
mentul să fie aprobat de cele 27 de state UE 
în parte, ceea ce va lua încă vreun an. Apoi, 
cea mai anevoioasă parte va fi implemen-
tarea. Cert este că producătorii autohtoni 
vor fi protejaţi, adică nu vor fi ruinaţi odată 
cu intrarea RM în Zona europeană de liber 
schimb”, a promis funcţionarul.

Potrivit lui, negocierea acordului va lua 
timp relativ scurt, odată ce interesele noastre 
economice sînt infime comparativ cu cele ale 
Ucrainei, de exemplu, care a avut 17 runde 
de negocieri. Deoarece vecinii noştri ucrai-
neni au energetică nucleară, pescuit, şantiere 
navale – domenii sensibile pentru UE.

Gheorghiu este optimist şi în privinţa 
regimului liber de călătorii. El susţine că 
Moldova a avansat enorm în negocierea aces-
tuia doar în şase luni, pe cînd dialogul pe vize 
dintre Rusia şi UE durează de 8 ani, iar între 
Ucraina şi UE - 3 ani.

,,Delegaţia moldovenească va aborda la 
Bruxelles modificările necesare în Acordul de 
facilitare a regimului de vize, care este func-
ţional de trei ani. Vom cere ca mai mulţi cetă-
ţeni să beneficieze de vize gratis pentru ţările 
europene, precum şi ca perioada de valabilita-
te a vizei să fie extinsă. Deseori, funcţionarii 
europeni încalcă prevederile acordului. Chiar 
şi colegii mei diplomaţi primesc cu greu vize 

pentru unele state europene, totul ţine de dis-
poziţia funcţionarilor”, susţine Gheorghiu.

Cît despre eliminarea vizelor pentru ţările 
europene, el a menţionat că Moldova este de-
favorizată faţă de statele balcanice.

,,Acestea au obţinut regimul liber de că-
lătorii, după care guvernele lor au demonstrat 
că pot gestiona eficient migraţia. La noi va fi 
invers. Comisia Europeană ne cere să facem 
un studiu despre impactul migranţilor din ţara 

noastră asupra UE. Şansele de a ajunge în Eu-
ropa fără vize depind de rezultatele cercetării. 
Ne este greu să facem un asemenea studiu în 
condiţiile în care nu putem călători fără vize 
în Europa. Acum adunăm informaţii de la am-
basadele noastre despre cîți cetăţeni moldo-
veni au fost întorşi de la frontieră, despre cîți 
stau legal şi cîți ilegal în statele UE etc. Ide-
ea generală că moldovenii sînt harnici şi rar 
sînt implicați în infracţiuni e bună, dar este de 
ajuns ca un jurnalist străin să scrie ceva de rău 
despre moldoveni şi imaginea noastră e peri-
clitată”, a explicat responsabilul MAEIE.

Acordul de liber schimb cu UE ar putea 
fi semnat la sfîrșitul anului 2012

R. Moldova merge pe calea cea bună, 
FMI constată o creștere economică
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Raportul cuprinde perioa-
da 18 aprilie - 05 mai şi de-
scrie contextul preelectoral, 
principalele evoluţii în cadrul 
campaniei electorale, prezin-
tă constatări la capitolele pre-
staţia administraţiei publice 
locale, a administraţiei elec-
torale, a concurenţilor electo-
rali, precum şi a mass-media 
locale. Tot aici se conţine şi o 
serie de recomandări. 

Potrivit observatorilor 
„Promo-LEX”, perioada 
preelectorală a fost marca-
tă de o incertitudine asupra 
datei organizării alegerilor 
locale generale. Modificări-
le Codului electoral au fost 
operate în afara termenului 
recomandat în acest sens de 
către Comisia de la Veneţia. 
Totuşi, data alegerilor s-a în-
cadrat în limitele stabilite de 
Codul electoral, fără a afecta 

Început de campanie electorală cu încălcări, 
cadouri şi violenţe. Ce va urma? 

La 5 iunie 2011, în Republica Moldova se vor 
desfăşura alegerile locale generale. În această 
zi, la urne vor fi aşteptaţi peste 2,6 milioane de 
locuitori din toate localităţile ţării. Aceştia vor 
trebui să-şi aleagă primarii, dar şi consilierii 
locali şi raionali sau municipali.  

Pînă atunci însă, campania electorală este 
în toi. Candidaţii care s-au înscris în cursă în-
cearcă pe căi legale şi într-un mod decent să 
cîştige simpatia, încrederea, iar ulterior şi vo-
turile alegătorilor. Totuşi, există şi abateri de 
la reguli, mai precis, candidaţi care încalcă le-
gislaţia în lupta pentru fotoliul de primar sau 
de consilier. Cel puţin aşa susţin reprezentanţii 
Asociaţiei „Promo-LEX”, care au prezentat 
recent, primul raport de monitorizare a cam-
paniei electorale. 

continuitatea activităţii admi-
nistraţiei publice locale.  
 

Observatorii „Promo-
LEX” au constatat că auto-
rităţile administraţiei publice 
locale tind să respecte ter-
menele stabilite de legislaţia 
electorală şi întreprind măsuri 
în vederea creării condiţiilor 
egale pentru toţi concurenţii 
electorali. Totodată, autorită-
ţile vizate, cu unele excepţii, 
oferă susţinere logistică sufi-
cientă organelor electorale.

Organele electorale au 
fost constituite, în mare par-
te, în termenele stabilite de 
lege şi au avut un comporta-
ment corect faţă de concuren-
ţii electorali. Deficienţe s-au 
constatat însă la constituirea 
secţiilor de votare, afişarea 
informaţiilor privind sediile 
secţiilor de votare şi modul 

de contactare pentru relaţii a 
acestora. Pînă la 3 mai 2011, 
pe pagina oficială a Comisiei 
Electorale Centrale nu a fost 
plasată informaţia sistemati-
zată privind sediile secţiilor 
de votare şi modul de con-
tactare pentru relaţii.

De asemenea, observato-
rii au fost sesizaţi asupra a cel 
puţin două cazuri de imposi-
bilitate de exercitare a drep-
tului de a fi ales în calitate de 
aleşi locali în unităţile admi-
nistrativ-teritoriale Bender şi  
Regiunea transnistreană, din 
cauza inexistenţei organelor 
electorale respective.

Potrivit raportului, în 
majoritatea primăriilor nu se 
observă o abordare standar-
dizată de lucru privind întoc-
mirea, administrarea, actua-
lizarea şi verificarea listelor 
electorale. În urma verificării 
accesibilităţii listelor elec-
torale de către observatori, 
ultimilor nu le-au fost create 
impedimente. 

Membrii grupului de mo-
nitorizare au constatat cazuri 
izolate de interpretare exten-
sivă a legislaţiei electorale, 
fapt ce a favorizat, potrivit 
lor, activităţi de agitaţie elec-
torală înaintea înregistrării 
în calitate de candidat la or-
ganele electorale, inclusiv cu 
oferirea unor cadouri electo-
rale. 

Referindu-se la utilizarea 
resurselor administrative în 
campania electorală, repre-
zentanţii „Promo-LEX” i-au 

menţionat pe unii candidaţi 
din partea PL din raionul Şte-
fan Vodă şi pe cei ai PLDM 
din raionul Făleşti, care au 
organizat şedinţe de partid în 

sediile instituţiilor de stat. Un 
alt caz semnalat de observa-
tori este amplasarea afişelor 
electorale în locuri neauto-
rizate. Cele mai multe afişe 
aparţin liberal-democraţilor.

Nu au lipsit nici cadourile 
electorale. Astfel, democraţii 
au împărţit flori, scutece şi 

suzete. Un candidat liberal-
democrat la funcţia de primar 
a oferit mai multor familii 
vulnerabile cozonaci, ouă ro-
şii şi alte produse alimentare 

pentru Paşti. Liberalii, pe lîn-
gă faptul că au împărţit pro-
duse alimentare de Paşti, au 
oferit şi un televizor. 

Conform datelor prezen-
tate, o îngrijorare deosebită 
prezintă aplicarea violenţelor 
fizice şi psihice în raport cu 
adversarii de opinie/politici 

şi cazurile izolate de utilizare 
a resurselor administrative. 
„Incidentele violente deno-
tă nivelul  scăzut de cultură 
politică şi lipsa unor tradiţii 
democratice în societatea 

moldovenească”, a decla-
rat Ion Manole, directorul 
Asociaţiei „Promo-LEX”. 
El a recomandat, în acest 
sens, iniţierea unor cam-
panii de sensibilizare şi 
educaţie civică pentru pro-
movarea unui spirit de to-
leranţă şi a unui comporta-
ment civilizat, astfel încît 
cazurile de violenţă să fie 
evitate.

În acelaşi raport, 
observatorii au sesi-
zat implicarea activă a                          
mass-media naţională, lo-
cală şi regională în reflec-
tarea campaniei electorale, 
şi în special, a prestaţiei 
administraţiei electorale şi 
prezentarea informaţiilor 
despre concurenţii electo-
rali. În acest context, au 
fost sesizate unele carenţe 
legale, în special cu privi-
re la identificarea autorilor 
publicităţii electorale în 
conformitate cu prevederi-
le normelor legale.

Menţionăm că proiec-
tul „Monitorizarea alegerilor 
locale generale din 5 iunie 
2011” beneficiază de asis-
tenţă tehnică şi financiară din 
partea National Democratic 
Institute for International 
Affairs (NDI). 

Lilia DUMINICA

Coaliţia ,,Controlul civic - ale-
geri 2011” a înregistrat din nou un 
şir de contravenţii în activitatea pre-
electorală a candidaţilor din partide-
le AIE-2 în viitoarele alegeri locale.

„Conform legislaţiei, toţi concu-
renţii preelectorali erau obligaţi pînă 
la 6 mai să prezinte rapoartele finan-

ciare Comisiei Electorale Centrale. 
Aceasta au făcut-o însă doar can-
didaţii din Partidul Comuniştilor, 
Partidul Popular Creştin-Democrat, 
Partidul Liberal, partidele Liberal-
Democrat şi Naţional-Liberal. În 
acelaşi timp legislaţia electorală a 
fost ignorată de Partidul Socialiştilor 
„Casa noastră – Moldova”, Partidul 
Social-Democrat şi Mişcarea soci-
al-politică  „Ravnopravie”. Totoda-
tă, PL şi PPCD au indicat încasări 

„zero” în fondul electoral, a menţi-
onat marţi în cadrul unei conferinţe 
de presă Alina Palii, reprezentantă a 
Coaliţiei ,,Controlul civic - alegeri 
2011”.

Potrivit spuselor ei, „de aici re-
zultă că ambele formaţiuni politice 
nu au organizat manifestări cu ca-

racter preelectoral, însoţite de 
cheltuieli, iar acest fapt inspiră 
îndoială, deoarece ele participă 
activ la campania preelectora-
lă, ceea ce nu poate să nu gene-
reze cheltuielile respective”.

„Încă o necorespunde-
re este faptul că deputatul în 
Parlament, membru al PLDM 
Veaceslav Ioniţă, conform de-
claraţiei pe venit, a cîştigat în 
ultimii doi ani 80 mii de lei, în 
timp ce, figurînd în lista spon-
sorilor partidului său, el a com-
pletat fondul lui electoral cu 50 
mii lei”, a spus Palii.

În afară de aceasta, reprezen-
tanţii coaliţiei au acordat atenţie şi 
următorului fapt – deşi membrul 
PLDM Victor Bodiu şi-a retras can-
didatura la postul de primar general 
al Chişinăului, publicitatea cu în-
demnul de a-l vota în alegeri nu a 
fost înlăturată.

„Încă o dată au fost înregistrate 
cazuri de ameninţări în adresa con-
curenţilor electorali. La Stăuceni 
unul din candidaţii la postul de pri-

mar a primit un comunicat sms în 
care era ameninţat cu moartea, după 
care nişte persoane necunoscute au 
împuşcat geamurile casei, în care 
locuieşte candidatul”, a specificat 
reprezentantul coaliţiei Corneliu 
Mihalache.

Potrivit declaraţiei colegului lui 
Alexandru Sabadaş, postul „Mol-
dova-1” acordă preferinţă unor can-
didaţi în detrimentul altora”, iar fa-
voritul acestui mijloc de informare 
a devenit reprezentantul Partidului 
Democrat Valentina Buliga.

 „Noi condamnăm de asemenea 
şi apariţia produselor tipărite falsifi-
cate, stilizate după publicaţii perio-
dice cunoscute cititorilor. Mai mult 
decît atît, în diverse mijloace de in-
formare au fost publicate materiale 
cu caracter de agitaţie, dar nu am-
plasate la rubrica „Electorala  2011” 
şi fără remarca „achitat din fondul 
electoral”.

 Din Coaliţia ,,Controlul civic 
- alegeri 2011” fac parte 17 orga-
nizaţii obşteşti, care în conlucrare 
cu 300 de observatori independenţi 
monitorizează campania preelecto-
rală în organele locale ale puterii. 
Rezultatele monitorizării includ 
peste 100 de localităţi din republi-
că. Rapoartele Coaliţiei ,,Controlul 
civic - alegeri 2011” sînt pregătite 
în 3 limbi şi plasate pe siteul www.
electorala.md.

Coaliţia ,,Controlul civic - alegeri 2011” a înregistrat un şir 
de contravenţii în activitatea preelectorală a candidaţilor 

din partidele AIE-2

Noile metode implementate de 
autorităţi la Bac – un stres adăugă-

tor pentru elevi
Camerele de luat vederi, care vor fi amplasate în aulele unde se vor 

desfăşura examenele de Bac ar putea afecta starea psihică a elevilor. 
De această părere este psihologul şcolar, Veronica Manole.

Anterior, autorităţile publice locale au anunţat că examenele de ba-
calaureat vor fi monitorizate de camere video, pentru a combate copi-
atul. Psihologul şcolar, Veronica Manole a declarat că, faptul că elevii 
vor fi monitorizaţi video în timpul examenului de bacalaureat va fi un 

stres suplimentar 
pentru ei.

,,Sînt de acord 
că în zilele noastre 
este foarte mare 
nivelul corupţi-
ei în instituţiile 
de învăţămînt, de 
asemenea se ştie 
că elevii tot mai 
mult copie. Cred 
că aceste came-
re de luat vederi 
să se instaleze fie 
fără ştirea lor, fie 

să fie bine informaţi şi pregătiţi în acest sens, pentru ca starea psihică 
să nu fie afectată”, a specificat Manole.

La fel, Manole a spus că instalarea camerelor nu va schimba situaţia 
foarte mult. „Elevii sînt foarte ingenioşi şi vor găsi altă metodă pentru a 
copia, nu cred că instalarea camerelor de luat vederi va schimba multe 
lucruri”, a comunicat Manole.

Reamintim că anul acesta, o primă încercare cu monitorizarea exa-
menelor de Bac cu camere video va avea loc la liceul pe lîngă Acade-
mia de Ştiinţe. Aici toate aulele unde se va desfăşura examenul vor fi 
dotate cu camere. „Dacă această probă va da roade şi va fi pe măsura 
aşteptărilor noastre, s-ar putea ca începînd cu anul viitor, această me-
todă de monitorizare să se instaleze în instituţiile de învăţămînt din 
întreaga ţară”, a specificat şefa Direcţiei educaţie, tineret şi sport din 
cadrul Primăriei, Tatiana Tverdohleb.
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La acest capitol situaţia pare a fi 
cea mai bună în regiunea sud-est eu-
ropeană, dacă nu luăm în considera-
ţie că actualmente, la compartimen-
tul femeilor în uniformă sînt incluse 
o serie de subdiviziuni care în alte 
state nu sînt tradiţional poliţieneşti 
şi nu poartă uniformă.

Dacă facem apel la istoricul ser-
viciilor poliţieneşti din Republica 
Moldova, aflăm că reprezentantele 
sexului frumos dintotdeauna au acti-
vat în organele MAI. Preponderent, 
femeile activează în calitate de ofiţer 
de urmărire penală, angajat al Ser-

viciului resurse umane, în subdivi-
ziuni de analiză şi control, în cadrul 
serviciilor pentru minori. Totuşi, 
sînt şi moldovence angajate în Ser-
viciul de patrulă şi santinelă sau Bri-
gada de poliţie cu destinaţie specială 
(BPDS) „FULGER”. Spre exemplu, 
în BPDS activează 25 de angajate, 
dintre care 17 atestate. Ponderea 
mai mare a numărului de persoane 

Destinul femeii-poliţist în Moldova
Femeile-poliţişti nu sînt o raritate pentru ţara noastră, chiar 

dacă numărul acestora pare a fi infim în comparaţie cu cel al 
bărbaţilor. Procentul de femei angajate în diferite subdiviziu-
ni ale Ministerului Afacerilor Interne, în raport cu numărul 
total al angajaţilor, constituie 16,15%, ponderea angajatelor în 
uniformă fiind de 9,84%. Din personalul care activează la nivel 
strategic - 3,65% sînt femei, la nivel mediu acest procent consti-
tuie 2,4 la sută, iar la nivel operativ - 17,56%.  

de gen feminin în anumite subdivi-
ziuni se datorează preferinţelor ma-
nifestate de acestea. 

În contextul celor expuse mai 
sus, Ministerul Afacerilor Interne a 
găzduit, recent, reuniunea Reţelei 
Femeilor Ofiţeri de Poliţie în Eu-
ropa de Sud-Est (Women Police Of-
ficers Network for South East Eu-
rope). În cadrul evenimentului a fost 
prezentat Raportul privind crearea 
organizaţiei vizate.   

La prima reuniune a nou createi 
organizaţii, care s-a desfăşurat în no-
iembrie 2010, la Sarajevo, capitala 

Bosniei şi Herţegovina, s-a decis ca 
rapoarte similare să fie prezentate în 
fiecare stat membru. Astfel, la doar 
cîteva luni de la fondare, a venit şi 
rîndul Republicii Moldova de a de-
monstra că este o gazdă ospitalieră.

La reuniunea RFOPESE a par-
ticipat, din partea statului nostru, 
ministrul de Interne Alexei Roibu, 
consilierul Biroului de migraţie şi 

azil în cadrul Misiunii Uniunii Eu-
ropene de consiliere în politici pu-
blice pentru Republica Moldova, 
Isabelle Mihoubi-Astor, precum 
şi preşedinta fundaţiei Agapedia,   

Ecaterina Mardarovici.  
Şefa Direcţiei management 

operaţional din cadrul Aparatului 
Central al MAI, locotenent colone-
lul de poliţie Irina Mihalachi a pre-
zentat un raport privind Poliţia din 
Republica Moldova, dar şi un studiu 
ce reflectă situaţia în ansamblu în 
ţările Europei de Sud-Est în dome-
niu. Potrivit sursei citate, în cadrul 

studiului au fost chestionaţi 3897 de 
colaboratori ai departamentelor de 
resurse umane, educaţie şi instruc-
taj, femei şi bărbaţi poliţişti, pre-
cum şi personalul de conducere din 

Ministerele de Interne ale Albaniei, 
Bosniei şi Herţegovinei, Republicii 
Srpska, Bulgariei, Croaţiei, Mace-
doniei, Muntenegrului şi Serbiei. 

„Cu toate că Ministerul de In-
terne din Republica Moldova nu a 
participat direct la ancheta efectuată 
în cele 8 ţări ale regiunii, am găsit 
multe puncte de tangenţă. Totodată, 
am constatat că la anumite compar-
timente ale politicii gender avem 
progrese, dar există şi rezerve în 
ceea ce priveşte reglementarea şi 
implementarea unor standarde eu-
ropene la acest capitol”, a specificat 
Irina Mihalachi.   

În discursul ţinut în faţa audienţei, 
ministrul Alexei Roibu a ţinut să 
menţioneze că recomandările ela-
borate în studiu sînt binevenite în 
contextul reformelor lansate în ca-
drul Ministerului Afacerilor Inter-
ne şi al Poliţiei Naţionale. Această 
iniţiativă permite de a cunoaşte 
practicile bune ale altor ţări, oferin-
du-ne şi nouă posibilitatea de a ac-
tiva în aşa fel,  încît statul nostru să 

poată servi drept exemplu de bune 
practici pentru parteneri”, a declarat 
Roibu.  Ministrul a promis că va fi 
receptiv la toate iniţiativele ce ţin de 
îmbunătăţirea situaţiei femeilor din 

instituţie. Mai mult decît atît, oficia-
lul a destăinuit  că şi-ar dori ca în ca-
litate de viceministru al MAI să ac-
tiveze o doamnă.  Menţionăm că 
deşi în plan naţional, Reţeaua Fe-
meilor Ofiţeri de Poliţie se află încă 
în proces de creare, raportul prezen-
tat a oferit o analiză obiectivă a sta-
tutului şi rolului actual al femeilor 
ofiţeri de poliţie în cadrul serviciilor 
poliţieneşti naţionale din regiune, 
precum şi a posibilităţilor de a coo-
pera ulterior în cadrul organizaţiei.

Reţeaua Femeilor Ofiţeri de 
Poliţie în Europa de Sud-Est a fost 
înfiinţată la iniţiativa Asociaţiei 
Şefilor de Poliţie din Europa de   
Sud-Est. Organizaţia îşi propune asi-
gurarea unui schimb de experienţă în 
regiune şi efectuarea unor analize ce 
vor contribui la îmbunătăţirea prac-
ticii de selectare în vederea obţinerii 
unei obiectivităţi mai mari şi a unui 
principiu al oportunităţilor egale 
pentru femei şi bărbaţi. 

Lilia DUMINICA

Evenimentul se desfăşoară sub egida Guvernului Repu-
blicii Moldova, cu susţinerea Organizației Națiunilor Unite 
şi este dedicat Zilei Familiei, celebrată tradiţional pe 15 
mai.

În anul 2011, Festivalul „Familia” promovează res-
pectul pentru familiile diverse – familiile monoparenta-
le,  interetnice, familiile 
cu persoane cu dizabilităţi, 
familiile alternative care au 
devenit case gazde pentru 
copiii orfani (casele de tip 
familial şi asistenţii paren-
tali profesionişti) şi alte ti-
puri de familie.

În perioada 10-15 mai, 
cu ocazia Festivalului „Fa-
milia”, în Republica Mol-
dova sînt organizate mai 
multe acţiuni de celebrare 
a familiei, printre care con-
cursuri pentru elevi, acţi-
uni publice de informare şi 
sensibilizare, evenimente 
festive, concerte.

Kaarina Immonen, coordonator rezident ONU în Mol-
dova, a salutat eforturile Guvernului, societății civile și a 
altor organizații de a promova respectul faţă de diversita-
tea familiilor organizînd deja al treilea an un Festival al 
Familiei. „Cînd privim în jur, vedem cum acest fenomen 
extraordinar și divers este redat printr-un simplu cuvînt 
,,Familie”. Ceea ce unește toate familiile este speranța și 

La capitolul alocărilor 
pentru apărare, Republica 
Moldova este ultima în Eu-
ropa și a patra de la coadă în 
lume. Din cele 223 mln de lei, 
alocate pentru bugetul militar 
în anul curent, peste 170 de 

milioane vor fi redirecționate 
pentru achitarea salariilor.
Declarații în acest sens a fă-
cut ministrul Apărării, Vitalie 
Marinuța, în cadrul unui in-
terviu.

În opinia lui Marinuța, ci-
fra respectivă este una foarte 
mică, dacă e să ne referim la 
sectorul de securitate a sta-
tului. Potrivit ministrului, pe 
parcursul ultimului deceniu, 
în aceleași state ale CSI, alo-
cările bugetare pentru sectorul 
de apărare au crescut cu peste 

10 la sută în fiecare stat.
Ministrul Apărării con-

sideră că despre o posibilă 
profesionalizare a Armatei 
Naționale în proporție de 
100% vom putea vorbi către 
anul 2017, după ce va fi apro-

bată Strategia securității 
naționale, Strategia mi-
litară, Planul de analiză 
strategică a apărării, 
precum și alte acte nor-
mative, care stabilesc 
programele de dezvol-
tare a armatei. La mo-
ment, a spus Marinuța, 
circa 50 la sută din 

efectivul armatei este angajat 
în bază de contract, aceștia 
fiind, în special, ofițerii, plu-
tonierii și sergenții. ,,Rămîne 
să profesionalizăm și a doua 
jumătate din cei 6000 de mi-
litari, care sînt aprobați prin 
lege”, a menționat ministrul 
Apărării.

Potrivit lui Marinuța, 
cheltuielile pentru un militar 
în termen, inclusiv cu alocă-
rile pentru echipament și ali-
mentare, se ridică pînă la 30 
mii de lei pe an.

Moldova alocă cei mai puțini bani 
în Europa pentru apărare

dragostea de a reuși în condițiile dificile ale acestei lumi 
nesigure, de a crea un viitor mai bun pentru generațiile care 
ne vor urma”, a spus Kaarina Immonen.

Evenimentul va culmina cu vizita în R. Moldova a ve-
detei româneşti Andreea Marin. Pe 14 mai, vedeta va vizita 
penitenciarul de la Rusca, unde va oferi consiliere femeilor 

deținute.  A doua zi, Andreea 
Marin va participa la activități 
desfășurate în cadrul Festiva-
lului „Familia” în Chișinău și 
centrul raional Căușeni, pre-
cum și la ceremonia de come-
morare a victimelor decedate 
de SIDA.

,,Andreea Marin este o 
personalitate publică binecu-
noscută. Este, prin urmare, 
foarte important că doamna 
Marin a decis să investească 
timp, efort și creativitate în 
promovarea cauzelor nobile”, 
a menționat Marius Lazurcă, 
ambasador al României în 

Republica Moldova. ,,Sînt personal încîntat de asocierea 
ambasadei la această inițiativă, pe care mi-o doresc încunu-
nată de întregul succes”, a mai spus Lazurcă.

Ziua Internaţională a Familiei este celebrată în confor-
mitate cu decizia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiu-
nilor Unite, adoptată prin rezoluţia 47-237 din 20 septem-
brie 1993.  Începînd cu anul 2010, Ziua Familiei a devenit 
sărbătoare naţională şi în Republica Moldova.

ONU promovează diversitatea familiilor 
în cadrul Festivalului „Familia” 
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Educaţie juridică

Care sînt drepturile de bază ale candidatului 
pentru o funcţie eligibilă în cadrul autorităţilor 
locale, în special, aş vrea să ştiu cînd poate acesta 
să-şi retragă candidatura înaintată. 

Petru Dascăl,
r-n Criuleni   

Conform articolului 46 
din Codul electoral,  con-
curenţii electorali partici-
pă, pe bază de egalitate, la 
campania electorală, bene-
ficiază de drepturi egale în 
folosirea mijloacelor de in-
formare în masă, inclusiv 
a radioului şi televiziunii, 
finanţate de la buget.  Tutu-
ror concurenţilor electorali li 
se oferă posibilităţi egale în 
asigurarea tehnico-materia-
lă şi financiară a campaniei 
electorale.  Candidaţii, pe 
durata campaniei electorale, 
beneficiază de dreptul de a 
fi degrevaţi de atribuţiile de 
la locul de muncă permanent 
fără menţinerea salariului.  
În cazul alegerilor parlamen-
tare candidaţii au dreptul la 
călătorie gratuită cu orice tip 
de transport public (cu ex-
cepţia taximetrelor) pe întreg 
teritoriul ţării, iar în cazul 
alegerilor locale, acest drept 
poate fi exercitat doar în raza 
circumscripţiei electorale re-
spective.  Pe durata perioadei 
electorale, candidaţii nu pot 
fi concediaţi ori transferaţi la 
o altă muncă sau funcţie fără 
acordul lor, precum şi nu pot 
fi traşi la răspundere penală, 
arestaţi, reţinuţi sau supuşi 
unor sancţiuni administrati-
ve fără consimţămîntul orga-
nului electoral care i-a înre-
gistrat, cu excepţia cazurilor 
de infracţiuni flagrante. 

Concurentul electoral 
poate să-şi retragă candida-

tura printr-o declaraţie scri-
să, adresată organului elec-
toral care l-a înregistrat, dar 
nu mai tîrziu de 7 zile pînă la 
ziua alegerilor. Partidele, or-
ganizaţiile social-politice şi 
blocurile electorale pot ope-
ra orice modificări în listele 
înregistrate, cu respectarea 
acestui termen şi a prevede-
rilor articolelor 79 şi 126 din 
Codul electoral. După expi-
rarea termenului menţionat, 
înregistrarea concurentului 
electoral poate fi anulată doar 
de organul electoral care l-a 
înregistrat, în baza deciziei 
instanţei de judecată, precum 
şi în caz de deces al acestu-
ia sau survenire a condiţiilor 
stabilite la art.13 alin.(2) din 
acelaşi cod. Cererea de re-
tragere a candidatului de pe 
lista concurentului electoral 
depusă în termen este exa-
minată de organul abilitat 
al partidului în decursul a 3 
zile.  Dacă concurentul elec-
toral îşi retrage candidatura 
sau înregistrarea este anula-
tă după ce buletinele de vot 
au fost tipărite, în buletin, 
în dreptul acestuia, biroul 
electoral al secţiei de votare 
va aplica ştampila cu men-
ţiunea ,,Retras”.  Concuren-
tul electoral care şi-a retras 
candidatura este obligat să 
recupereze mijloacele tehni-
co-materiale şi financiare ce 
i-au fost alocate din buget 
pentru a-şi desfăşura campa-
nia electorală. 

Cauzele cu privire la de-
făimare se examinează în 
procedură contencioasă con-
form prevederilor Capitolu-
lui II din Legea cu privire la 
libertatea de exprimare  şi ale 
Codului de procedură civilă. 
Cauzele cu privire la defăi-
mare, cînd nu este cunoscută 
sursa ce a răspîndit informa-
ţia defăimătoare şi nici auto-
rul informaţiei ori cînd per-
soana juridică ce a răspîndit 

informaţia a fost lichidată 
şi nu este cunoscut autorul 
articolului ori al informaţi-
ei defăimătoare sau acesta a 
decedat, se examinează con-
form procedurii cu privire la 
constatarea faptelor care au 
valoare juridică.

 Persoana care se consi-
deră defăimată poate soli-
cita, prin cerere prealabilă, 
autorului informaţiei şi/sau 
persoanei juridice care a răs-
pîndit-o rectificarea sau dez-
minţirea informaţiei defăi-
mătoare, acordarea dreptului 
la replică sau exprimarea 
scuzelor şi compensarea pre-
judiciului cauzat. În caz de 
deces al persoanei defăimate, 
cererea prealabilă se depune 
de către persoana interesată. 
Cererea prealabilă se depune 
în termen de 20 de zile de la 
data la care persoana a aflat 
sau trebuia să afle despre in-
formaţia defăimătoare. Aces-
ta este un termen de prescrip-
ţie. La împlinirea unui an din 
ziua defăimării, persoana nu 
poate solicita repunerea sa în 
termenul de depunere a ce-
rerii prealabile. Persoana va 
indica în cerere informaţia 
pe care o consideră defăi-
mătoare şi, în cazul răspîn-
dirii unor relatări cu privire 
la fapte, circumstanţele care 
demonstrează că informaţia 
este în esenţă falsă sau, în 

cazul răspîndirii judecăţilor 
de valoare, circumstanţele 
care demonstrează că acestea 
nu se bazează pe un substrat 
factologic suficient.

Cererea prealabilă se exa-
minează în termen de 5 zile de 
către autorul informaţiei şi, 
după caz, de către persoana 
juridică ce a răspîndit aceas-
tă informaţie. Dacă se con-
stată că informaţia la care se 
referă cererea prealabilă este 

falsă sau nu se bazează pe un 
substrat factologic suficient, 
persoana juridică ce a răs-
pîndit informaţia sau autorul 
informaţiei satisface cererea 
prealabilă, fiind obligat să 
efectueze, după caz, rectifi-
carea sau dezminţirea infor-
maţiei defăimătoare, acorda-
rea dreptului la replică sau 
exprimarea scuzelor şi com-
pensarea, la cerere, a preju-
diciilor cauzate. Rectificarea 
sau dezminţirea informaţiei, 
acordarea dreptului la repli-
că sau exprimarea scuzelor 
se efectuează în termen de 
15 zile de la data examinării 
cererii prealabile, iar dacă 
informaţia a fost răspîndită 
de mass-media şi publicaţia 
sau emisiunea care a răspîn-
dit această informaţie apare 
mai rar decît o dată la 15 zile, 
în următorul număr sau emi-
siune. Plata compensaţiilor 
în temeiul cererii prealabile 
se efectuează în termen de 
15 zile de la data examinării 
cererii prealabile sau într-un 
alt termen convenit de părţi. 
În cazul refuzului de a sati-
sface, integral sau parţial, 
cererea prealabilă, persoana 
lezată poate depune  cerere 
de chemare în judecată.  În 
cazul refuzului de satisfacere 
a cererii prealabile pe moti-
vul omiterii termenului de 
prescripţie, persoana lezată 

poate solicita, concomitent 
cu depunerea cererii de che-
mare în judecată, repunerea 
în termenul de depunere a 
cererii prealabile.

Cererea de chemare în ju-
decată cu privire la defăima-
re poate fi depusă în termen 
de 30 de zile. Acest termen 
curge de la:

a) data primirii răspunsu-
lui la cererea prealabilă;

b) data expirării termenu-

lui pentru examinarea cererii 
prealabile. Termenul menţio-
nat este termen de prescrip-
ţie.

 Persoana poate fi repu-
să în termenul de prescrip-
ţie dacă a omis acest termen 
din motive justificate şi a 
înaintat cererea de chemare 
în judecată în termen de 30 
de zile de la data dispariţiei 
motivelor care justifică repu-
nerea în termen.   În cazul în 
care, concomitent cu depu-
nerea cererii principale, nu 
au fost înaintate pretenţii cu 
privire la compensarea pre-
judiciilor, instanţa de judeca-
tă va respinge cererea pentru 
compensarea prejudiciilor, 
depusă ulterior.

Cererea de chemare în 
judecată se întocmeşte cu 
respectarea condiţiilor pre-
văzute la art.166 şi 167 din 
Codul de procedură civilă.  
Invocînd circumstanţele de 
fapt şi de drept pe care îşi 
întemeiază pretenţiile, recla-
mantul va mai indica:

a) dacă informaţia îl vi-
zează; 

b) dacă informaţia a fost 
răspîndită de pîrît;

c) dacă informaţia com-
portă caracter defăimător;

d) dacă informaţia se ba-
zează pe fapte în esenţă fal-
se;

e) dacă este sau nu per-

soană publică în sensul pre-
zentei legi şi dacă informaţia 
se referă la calitatea lui de 
persoană publică;

f) dacă informaţia se re-
feră la o chestiune de interes 
public;

g) dacă a fost respectată 
procedura prealabilă; 

h) dacă informaţia defăi-
mătoare a cauzat prejudicii 
morale şi materiale şi care 
este întinderea reală a aces-
tor prejudicii;

i) alte circumstanţe re-
levante pentru examinarea 
cauzei. În cererea de chema-
re în judecată, reclamantul 
va indica exact relatările cu 
privire la fapte a căror dez-
minţire se solicită şi textul 
dezminţirii sau judecăţile de 
valoare fără substrat factolo-
gic suficient.

 La cererea de chemare în 
judecată se anexează:

a) publicaţia ce conţine 
informaţia contestată sau 
înregistrarea emisiunii, sau, 
dacă prezentarea înregistrării 
nu este posibilă, se va indica 
postul, emisiunea, data şi ora 
difuzării;

b) copia de pe cererea 
prealabilă cu dovada expe-
dierii sau înmînării acesteia 
pîrîtului;

c) răspunsul la cererea 
prealabilă. 

Pentru cererea de che-
mare în judecată în care se 
solicită dezminţirea, acorda-
rea dreptului la replică sau 
exprimarea scuzelor se achi-
tă o taxă de stat în mărime 
de 5 unităţi convenţionale. 
Pentru pretenţiile cu privi-
re la repararea prejudiciului 
moral şi material cauzat prin 
defăimare se achită o taxă de 
stat în mărimea prevăzută la     
art.3 pct.1) lit.a) din Legea 
taxei de stat.

Reclamant în cauzele cu 
privire la defăimare poate fi:

a) orice persoană fizică a 
cărei onoare, demnitate sau 
reputaţie profesională a fost 
lezată prin răspîndirea unei 
informaţii; 

b) în numele persoanei 
decedate, dacă aceasta nu a 
înaintat o acţiune cu privire 
la defăimare – persoana in-
teresată, însă fără dreptul de 
a cere compensarea prejudi-
ciului moral;

c) orice persoană juridică 
a cărei reputaţie profesională 
a fost lezată prin răspîndirea 
unei informaţii.

Pîrît în cauzele cu privire 
la defăimare poate fi persoa-
na care a răspîndit informa-
ţia, autorul informaţiei şi, 
după caz, persoana de la care 
a fost preluată informaţia. În 
cazul în care acţiunea este 
intentată unei persoane care 
a preluat informaţia de la o 
terţă persoană a cărei iden-
titate este dezvăluită, ultima 
poate interveni în proces în 
condiţiile Codului de proce-
dură civilă.

Procedura de examinare a cauzelor  
cu privire la defăimare
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 Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentanţilor SRL „Mega Satelit TV” şi SRL „Ruf-
nat”, or. Cricova, pentru data de 23 iunie 2011, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de SRL ,,Moldromsat 
Group”, mun. Chişinău.

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

Judecător  S. Namaşco
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Filip Aliona, cu ultimul domiciliu cunoscut în satul Ignăţei, 
Rezina, pentru data de 1 iunie 2011, ora 12.00, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va avea loc examina-
rea cauzei civile la cererea cet. Creţu Sergiu privind partajarea 
bunurilor.

Judecător   Nadejda Mazur 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mihed Marina, cu domiciliul în mun. Chişinău, str. Nucarilor 
nr. 1„A”, apt. 37, pentru data de 3 iunie 2011, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Mihed Veaceslav privind des-
facerea căsătoriei. 

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 re-
prezentantului „UNENDO ENERGIA” S.p.A., pentru data de 
6 iunie 2011, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 46) în calitate de reclamat în cauza civilă intentată de 
Cebanu Vitali privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei 
profesionale. 

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. 
Pelin Galina, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Chişinău, 
str. Busuiocului nr. 17, pentru data de 10 iunie 2011, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Pelin Galina către 
Pelin Nicolai privind partajarea bunului.

Judecător   Nadejda Mazur 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gurduz Nicolae, pentru data de 24 mai 2011, ora 10.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Gurduz Rodica privind încasarea 
pensiei alimentare pentru întreţinerea copilului.

Judecător  Veronica Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Petrov Viorel do-
miciliat: satul Rădoaia, Sîngerei, pentru data de 26 mai 2011, 
ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea Direcţiei pentru Pro-
tecţia Drepturilor Copilului, sectorul Rîşcani, mun. Chişinău 
către Petrov Angela şi Petrov Viorel.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Abaşov Alexandr, pentru data de 27 mai 2011, ora 15.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Abaşov Polina privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  Veronica Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Galca Gheorghe, pentru data de 30 mai 2011, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Galca Galina privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sîrcu Natalia, pentru data de 10 iunie 2011, ora 13.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de SRL „Protect Stil” privind încasarea 
sumei.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Roşca Valeriu   
Simion, pentru data de 13 iunie 2011, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza ci-
vilă la acţiunea lui Macari Eduard privind încasarea datoriei.

Judecător  Nina Arabadji

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Polojencova Ina, pentru data de 27 iunie 2011, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Direcţia pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, sectorul Rîşcani, mun. Chişinău privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

Judecător  Veronica Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ţurcan Viorica Dumitru, a.n. 25.02.1969, cu domiciliul în mun. 
Chişinău, str. Fantanului nr. 15, apt. 1, pentru data de 5 septem-
brie 2011, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
33) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-542/2011 la acţiunea 
lui Ţurcan Ştefan către Ţurcan Viorica, Catruc V., Cerepanov 
V., Ţapeş L. privind declararea nulităţii contractului.

Judecător  gh.V. Bîrnaz
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea pî-
rîtului Talmaci Andrei Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut: str. 
Independenţei nr. 6/2, apt. 9, mun. Chişinău, pentru data de 31 
mai 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 
13, bir. 6) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată 
de SRL „Credite pentru toţi” privind încasarea datoriei.

Judecător  Svetlana garştea-Bria
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Condriman             
Tatiana, domiciliată în mun. Chişinău, str. Igor Vieru nr. 14/2, 
apt. 52, pentru data de 26 mai 2011, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Barladean Denis privind încasarea 
datoriei.

 Judecător  I. Mânăscurtă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Şchirca Andrei, 
pentru data de 30 mai 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît în cau-
za civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Vladislav Clima
www 

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bruma Nicolae cu 
domiciliul: mun. Chişinău, str. Igor Vieru nr. 8, apt. 144, pentru 
data de 31 mai 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. 
Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător   I. Mânăscurtă
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Boreac Ivan, 
pentru data de 26 mai 2011, ora 9.00, 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 Nisporeni solicită prezentarea cet. Caşcaval 
Valeriu Nicolaie a.n. 1976, domiciliat în satul Valea Trestieni, 
Nisporeni şi reprezentantul lui legal avocatul Tîmbur Sergiu, 
avocat în BA „S. Tîmbur” cu sediul în or. Nisporeni, str. Suve-
ranităţii f.n., pentru data de 27 mai 2011, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 20) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-217/2011 înaintată de Rusu Mihail 
privind repararea prejudiciului moral.

Judecător   Rodica Costru
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Senkalszky 
Gaspar Gaspar, domiciliat în satul Zberoaia, Nisporeni, (or. 
Cluj Napoca, str. Calea Floreşti nr. 133, bloc C3, et. 9, apt. 38, 
România), pentru data de 6 iunie 2011, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 6) în calitate de 
reclamat în cauza civilă nr. 2-185/2011 privind desfacerea că-
sătoriei şi încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  Diana Cristian
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Cataraga   
Zinaida Tudor, domiciliată în or. Nisporeni, str. D. Cantemir nr. 
64, pentru data de 6 iunie 2011, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 6) în calitate de reclamat în 
cauza civilă nr. 2-213/2011 privind încasarea pensiei de întreţi-
nere pentru copilul minor.

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

Judecător   Diana Cristian
www

Judecătoria Cimişlia solicită prezentarea cet. Sofroniciu 
Maria, domiciliată în satul Gura Galbenei, Cimişlia, pentru data 
de 30 mai 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Cimişlia, str. 
Constantin Stamati nr. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de SC „Capitalcar” privind recuperarea venitului ratat.

Judecător   Z. Aramă
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Citaţii în judecată www
Judecătoria Briceni, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 

solicită prezentarea cet. Pop Anatolie Vasile cu domiciliul în 
satul Cotiujeni, Briceni, pentru data de 8 iunie 2011, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎM „OME Micro-
invest” SRL privind transmiterea în posesiune a garajului. 

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

Judecător  N. g. Chirtoagă 
www

Judecătoria Briceni, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Marian Raisa Nicolae cu domiciliul în 
satul Cotiujeni, Briceni, pentru data de 8 iunie 2011, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎM „OME Micro-
invest” SRL privind transmiterea în posesiune a ipotecii. 

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

Judecător  N. g. Chirtoagă 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Gîtlan Vasile, 
pentru data de 1 iunie 2011, ora 9.00, 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 Economică de Сircumscripţie solicită pre-
zentarea obligatorie a reprezentantului SRL „Plast-Sistem”,  
pentru data de 6 iunie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît  la 
examinarea cauzei civile a SRL „Glavirux” privind încasarea 
a 3635,18 lei.

Judecător              I. gancear
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sigalus Natalia şi 
reprezentantul SC „Natalex-Prosper” SRL, pentru data de 31 
mai 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 
2, bir. 505) în calitate de pîrîţi în cauza civilă nr. 2-515/2011 la 
cererea BC ,,Moldova-Agroindbank” SA către Sigalus Natalia, 
Velicovici Chiril, SC „Natalex-Prosper” SRL privind încasarea 
datoriei.

Judecător                      galina Moscalciuc      

A N U N Ţ
Stanciu Ion, domiciliat în satul Şişcani, Nisporeni, 

anunţă pierderea certificatului de căsătorie nr. 7 din 25 
februarie 2000 înregistrat la Primăria din satul Şişcani, 
Nisporeni între Stanciu Ion şi Stanciu Vera. 

Apartamentele costă mai puţin
După o stabilitate de 6 luni, preţurile la apartamentele din 

Capitală au scăzut. În aprilie 2011 preţul mediu pentru un me-
tru pătrat de locuinţă în Chişinău a scăzut atingînd cifra de 610 
euro. Datele au fost prezentate de bursa imobiliară „Lara”.

Preţul apartamentelor a rămas intact din octombrie 2010 
pînă recent. Atunci un metru pătrat de locuinţă costa 614 euro.

Cele mai ieftine apartamente pot fi cumpărate în zona aero-
portului, la un preţ mediu de 594 de euro pentru un metru pă-
trat, în timp ce preţurile cele mai mari depăşesc nivelul de 818 
euro. Apartamentele date sînt localizate în centrul Capitalei.

Bursa „Lara” mai menţionează că o locuinţă cu 2 camere 
poate fi procurată la un preţ de 555-738 euro pentru metru pă-
trat, în dependenţă de poziţionarea acesteia. 3 odăi costă între 
504 şi 638 euro pe metru pătrat, iar cele cu 4 pînă la 570 euro/
metru pătrat.

Apartamentele din Capitală s-au ieftinit anul trecut cu 6 
procente, de la 653 euro pe metru pătrat la 614 euro în luna 
decembrie. În 2009 a existat o puternică tendinţă de ieftinire 
a preţurilor la apartamente – tendinţă ce sa menţinut tot anul. 
Atunci preţurile au scăzut de la 799 euro la 653 euro pe metru 
pătrat.
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Copiii concepuţi în 
decembrie prezintă cu 8% 
mai multe riscuri de a su-
feri de autism, faţă de cei 
concepuţi în iulie, potrivit 
unui studiu american rea-
lizat pe mai mult de şapte 
milioane de copii. 

Riscul creşte progre-
siv pînă la începutul pri-
măverii, copiii concepuţi 
în martie prezentînd cu 
16% mai multe riscuri de 
a suferi de autism. Autorii 
studiului, cercetătorii de 
la Universitatea din Cali-
fornia, au analizat datele 
despre peste şapte milioane 
de naşteri înregistrate în sta-

tul american California în 
perioada ianuarie 1990 - de-
cembrie 2000.     

Factori de mediu, precum 
expunerea la virusurile sezo-
niere şi lipsa de vitamina D, 

sintetizată de piele în pre-
zenţa soarelui, pot juca un 
rol important în dezvolta-
rea autismului.  

Autismul este o tul-
burare a creierului care 
afectează abilitatea de a 
comunica şi de a relaţiona 
cu cei din jur. Semnele au-
tismului se dezvoltă înain-
tea împlinirii vîrstei de 3 
ani, deşi boala este uneori 
diagnosticată abia mai tîr-
ziu. Autismul nu se poate 
vindeca, determină diferi-
te grade de izolare socia-
lă, însă tratamentul poate 

aduce o ameliorare semnifi-
cativă în viaţa bolnavului.

Nu-i aşa că te-ai trezit că moliile ţi-au mîncat puloverul 
preferat, livingul este invadat de furnici, iar țînţarii şi muşte-
le au pus stăpînire pe casă, tulburîndu-ţi pînă şi somnul?

În loc să cheltuieşti o avere pe produse care să le înde-
părteze, îţi spunem ce plante îţi pot alunga rapid insectele 
din casă.

Busuiocul alungă muştele. Pune bucheţele de busuioc în 
dreptul ferestrelor. În acest mod, nici o muscă nu-ţi va mai 
intra în casă.

Cum vine vara, ne trezim în casă cu furnici care mişună, 
cel mai adesea, lîngă uşa de la balcon. Menta are puterea de 

Plante ca să scapi de insecte
a le alunga, deoarece aceste insecte nu suportă nici mirosul, 
nici gustul acestei plante.

Atunci cînd intră în casă, fluturii de noapte pot fi extrem de 
deranjanţi. Frunzele de pelin te pot ajuta însă să scapi de ei.

Gîndacii de bucătărie se înmulţesc foarte repede, iar dacă 
nu iei măsuri urgente, îţi vor invada spaţiul. Un remediu ex-
celent împotriva acestora e dafinul. Presară foi de laur prin 
colţurile bucătăriei. Ar fi bine să mai pui cîteva şi pe dulapuri. 
Gîndacii nu suportă mirosul dafinului.

Frunzele de nuc ţin ţînţarii la distanţă, iar moliile nu su-
portă levănţica.

Victor ARNAUT, 
judecător Taraclia – 60 de ani

Mult stimate domnule Victor Arnaut, 
Cu certitudine putem afirma că sînteţi o persoană de-

osebită, un jurist profesionist ce contribuie la edificarea 
statului de drept – Republica Moldova, deoarece perse-
verenţa, sîrguinţa, modestia, perspicacitatea, sînt doar 
cîteva dintre acele valori umane care vă înnobilează dis-
tinsa personalitate.

Pentru tot ceea ce reprezentaţi vă dorim din tot sufletul 
sănătate, multe bucurii de la cei dragi, realizări dintre cele 
mai frumoase şi aprecierea colegilor dumneavoastră.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:            
Eugenia Cojocari, doctor habilitat în drept, profesor 
universitar, Facultatea de drept, USM; Valentina Cebo-
tari, doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea 
de drept, USM; Ana gavriliţa, judecător CA Chişinău; 
Svetlana garştea-Bria, judecător Botanica; Ecaterina 
Palanciuc, judecător Centru; Ludmila Barbos, judecă-
tor Ialoveni; Ludmila Popov, judecător CA Chişinău; 
Svetoslav Moldovan, judecător CSJ; Eugen Sanduţa, 
preşedinte interimar al Judecătoriei Criuleni; Nicolae 
Clima, judecător CSJ; Ion Tcaci, procuror Bender; Igor 
Chiriac, procuror Călăraşi.

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 împli-
niri 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

Telefonul mobil la care ţipi ca să 
se încarce

Cercetătorii de la Universitatea Sungkyunkwan din Seul 
au inventat un gadget care va permite încărcarea bateriei te-
lefonului în timp ce vorbeşti la el, transformînd sunetul în 

electricitate.
Cu cît volumul 

vocii este mai ridicat, 
cu atît telefonul se va 
încărca mai repede. 
Invenţia ar putea fi 
de mare ajutor pen-
tru cei care rămîn des 
fără baterie în mijlo-
cul unei conversaţii.

Există totuşi te-
meri cum că invenţia 
va fi folosită drept 

scuză pentru cei care obişnuiesc să deranjeze prin conversa-
ţii telefonice zgomotoase în locuri publice.

Tehnologia ar putea fi folosită şi pentru a încărca playere 
audio, fredonarea melodiilor fiind suficientă pentru a ridica 
nivelul bateriei.

,,Mai multe variante au fost încercate pentru a găsi surse 
de energie din mediul înconjurător. Sunetul, care există în 
viaţa noastră de zi cu zi, a fost însă trecut cu vederea. Asta 
ne-a motivat să construim sistemul bazat pe transformarea 
vocii, a muzicii sau a altor zgomote în electricitate”, a spus 
Sang-Woo Kim, de la Universitatea Sungkyunkwan.

Incredibil! O femeie purta în abdomen 
fătul mort de 2 luni

Femeia din Galaţi, România, s-a prezentat la medic cu 
dureri abdominale şi a aflat că era însărcinată în opt luni.

Medicii s-au confruntat cu un caz extrem de rar. Fătul se 
dezvoltase în abdomen şi avea circa opt luni. Cînd l-au scos 
afară, ei au constatat că acesta era mort de două luni. Femeia 
nu ştia că este însărcinată şi venise la spital după ce leşinase 
în timp ce căra nişte saci cu ciment.

,,Femeia nu bănuia ca era însărcinată. Fusese, dar cu 
mult timp în urmă, la medicul ginecolog şi i s-a spus că nu 

este însărcinată, avînd în vedere că uterul avea aspect per-
fect normal”, a declarat medicul ginecolog Alina Călin.

Sarcinile dezvoltate în abdomen sînt foarte rare în lume, 
în timp ce sarcinile extrauterine au un procent de 2%.

46 de milioane de oameni s-au născut 
anul acesta

Peste 46 de milioane de oameni s-au născut anul acesta, 
iar 19,9 milioane au murit, pînă acum, în anul 2011.  

Potrivit Worldometers, care face parte din Proiectul Real 
Time Statistics (statistici în timp real), condus de o echipă 
internaţională de dezvoltatori, cercetători şi voluntari, sta-
tisticile sînt realizate pe baza unui algoritm al Worldome-
ters, care procesează cele mai noi şi precise date disponi-
bile, prelucrate cu ajutorul computerului. Astfel, la această 
etapă, populaţia lumii numără 6 963 649 de oameni.

Un elicopter chinezesc a zburat 
fără pilot

Zbor cu succes al celui mai mare elicopter chinezesc 
fără pilot. Primul zbor de testare a avut loc în provincia 
Shandong. Aparatul de zbor poate fi controlat, prin teleco-
mandă, de la o distanţă de peste 150 de kilometri şi poate fi 
programat pentru zboruri 
prestabilite.

,,Acest elicopter fără 
pilot, cel mai mare fabri-
cat vreodată în ţara noas-
tră, a completat decalajul 
în dezvoltarea industriei 
elicopterelor fără pi-
lot”, potrivit lui Huang       
Guanglai, directorul companiei aerospaţiale.

Elicopterul fără pilot V750 are o greutate de decolare 
de 757 kilograme şi o capacitate de încărcătură de peste 80 
kilograme. Aparatul poate atinge viteza maximă de 160 de 
kilometri pe oră şi poate realiza un zbor continuu de cel pu-
ţin patru ore. Aeronava este multifuncţională şi va fi utiliza-
tă în misiuni de supraveghere, de căutare sau de salvare. În 
prezent, capacitatea de producţie a acestui tip de elicopter 
este de 150 de unităţi pe an.

Distinsei Doamne Eugenia COJOCARI, 
doctor habilitat în drept, 

profesor universitar, 
cu ocazia frumosului jubileu!

Mult stimată Doamnă,
La împlinirea vîrstei ono-

rabile de 60 de ani, venim 
cu cele mai sincere urări de 
sănătate, dorindu-Vă putere 
de muncă şi satisfacţie în 
activitatea ştiinţifico-didac-
tică de zi cu zi. 

Marcînd o etapă impor-
tantă din cariera Domniei 
Voastre – carieră, pe care 
vîrsta a încoronat-o cum 

nu se poate mai bine, frumoasele realizări de pînă 
acum aduc bucurie, stimă şi respect în inimile gene-
raţiilor de studenţi, foşti studenţi, discipoli pe linia 
ştiinţifică, practicieni şi profesori. Numărul mare de 
persoane care au onoarea de a vă cunoaşte exprimă 
la superlativ că sînteţi Om de excepţie. 

Cu frumoase urări de bine şi înaltă preţuire co-
legială,

Colectivul Catedrei Drept al antreprenoriatului, 
Facultatea de drept, 

Universitatea de Stat din Moldova
* * *
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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

Copiii concepuţi iarna prezintă riscuri mai mari 
de a suferi de autism
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