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examen 
de bacalureat

Trei din cei patru 
inculpaţi în dosarul 
„Heroina” au fost 
achitaţi şi eliberaţi

(Lao-Tzu)

Noua lege privind 
executorii judecătoreşti: 
încă un pas în reforma 
justiţiei

Prim-ministrul Vlad Filat 
a participat la şedinţa festivă 
a Parlamentului Republicii 
Moldova, consacrată aniver-
sării a 20-a a adoptării De-
claraţiei de Suveranitate, po-
trivit Serviciului de presă al 
Guvernului. 

Luînd cuvîntul în cadrul 
festivităţii, Vlad Filat a men-
ţionat că prin adoptarea De-
claraţiei de Suveranitate s-a 
pus capăt statutului Repu-
blicii Moldova de republică 
unională, care era dirijată de 
la Moscova. Atunci, s-au pus 
bazele statului independent 
şi suveran Republica Mol-
dova. 

„Acum două decenii, pe 
întreg teritoriul Republicii 
Moldova era declarată supre-
maţia Constituţiei şi legislaţi-
ei naţionale. Voi cita un pasaj 
din Declaraţia de Suveranita-
te, adoptată la 23 iunie 1990 

– cuvinte care astăzi poate nu 
provoacă emoţii deosebite, 
dar atunci aveau o conotaţie 
cu totul aparte: „Pămîntul, 
subsolul, apele, 
pădurile şi alte 
resurse naturale, 
aflate pe teritoriul 
RSS Moldova, 
precum şi între-
gul potenţial eco-
nomic, financiar, 
tehnico-ştiinţific, 
valorile patrimo-
niului naţional, 
constituie propri-
etatea exclusivă 
şi necondiţionată 
a RSS Moldo-
va”. Aceste prevederi au pus 
bazele dezvoltării economiei 
naţionale şi au lichidat irever-
sibil aşa-numita proprietate 
unională, gestionată de Gu-
vernul URSS”, a spus prim-
ministrul. 

Premierul a menţionat că 
un alt moment important a 
fost instituirea cetăţeniei Re-
publicii Moldova. Prin arti-

colul 10 al Declaraţiei de Su-
veranitate pentru prima dată 
au fost legalizate principiul 
separaţiei puterilor şi noţiu-
nea de stat de drept. 

Vlad Filat a evidenţiat 
faptul că, încă în anul 1990, 

Parlamentul scotea în eviden-
ţă necesitatea integrării euro-
pene a ţării noastre. 

„Acum, la 20 de ani de la 
adoptarea Declaraţiei de 
Suveranitate, putem con-
cluziona că, dincolo de 
anumite etape mai puţin 
reuşite din istoria noas-
tră modernă, obiectivele 
trasate de primul Parla-
ment se implementează”, 
a estimat Premierul şi a 
precizat că astăzi sîntem 
angajaţi ferm într-un am-
plu proces de transfor-
mări democratice, care 
are drept scop şi finali-
tate aderarea la Uniunea 

Europeană, sporirea calităţii 
vieţii cetăţeanului, transfor-
marea Moldovei într-un ve-
ritabil stat european, un stat 
democratic şi de drept. 

În context Vlad Filat a 
menţionat că realizările pe 

multiple planuri, atinse în 
cele nouă luni de guvernare, 
ne inspiră optimism şi încre-
dere în viitor. „Moştenind 
o ţară aflată într-o profundă 
criză economică, am reuşit 
stabilizarea economiei, iar 
datele pentru primul trimes-
tru indică o importantă creş-
tere economică”, a apreciat 
Premierul. 

Prim-ministrul a precizat 
că Moldova, care acum nouă 
luni era izolată în plan extern, 
astăzi beneficiază de o des-
chidere şi de o susţinere fără 
precedent din partea partene-
rilor noştri de dezvoltare. 

„Am cîştigat respectul 
partenerilor externi prin fap-
tul că ne-am onorat toate pro-
misiunile şi promovăm aici, 
la Chişinău, o politică cinstită 
şi deschisă. Acum există toa-
te premisele pentru a dezvol-
ta acele prime, dar importante 
succese obţinute în nouă luni 
de guvernare”, a spus Vlad 
Filat. 

Premierul a accentuat că 
este extrem de important ca 
evenimentele politice care 
urmează – referendumul con-
stituţional, alegerile parla-
mentare şi prezidenţiale – să 
nu conducă la destabilizarea 
situaţiei, la distrugerea acelui 
fragil echilibru care ne per-
mite să ne mişcăm înainte, 
să ne dezvoltăm ca ţară şi să 
atingem obiectivele ce stau în 

Unul dintre obiectivele pe care şi le-a stabilit Republica 
Moldova este atragerea investiţiilor străine, a declarat prim-
ministrul Vlad Filat, în alocuţiunea rostită la 22 iunie la des-
chiderea Săptămînii investiţionale „Moldova Business Week 
2010”, care se va desfăşura la Chişinău în perioada 22-25 
iunie. 

Premierul a mai remarcat că investiţiile reprezintă fac-
torul principal în dezvoltarea economică a oricărei ţări şi 
determină potenţialul ei de creştere economică. Din aceste 
considerente, în demersurile sale de politică economică, Re-
publica Moldova stabileşte atragerea şi menţinerea investiţi-
ilor drept o prioritate, a accentuat Vlad Filat. 

„Deschiderea pentru atragerea investiţiilor şi promovarea 
exporturilor este susţinută prin multiple acorduri bilaterale. 
În acest sens, Moldova a semnat 39 de acorduri bilaterale 
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, 40 
de acorduri privind colaborarea comercial-economică, 17 
acorduri de comerţ liber în cadrul CSI şi Pactul de Stabilitate 
pentru Europa de Sud-Est. De asemenea, ţara noastră este 
membră a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, beneficiază 
de preferinţe comerciale autonome, oferite de Uniunea Euro-
peană”, a mai subliniat prim-ministrul Vlad Filat. 

Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, a 
menţionat, la eveniment, că obiectivul principal al acestuia 
rezidă în a intensifica fluxurile investiţionale în R. Moldo-
va, prin atragerea atenţiei investitorilor străini asupra ţării 
noastre, ca o destinaţie favorabilă investiţiilor, a facilita dia-
logul dintre investitori şi companiile autohtone, a identifica 
şi promova proiecte investiţionale de perspectivă, precum şi 
a concentra atenţia investitorilor străini asupra unor sectoare 

concrete ale economiei naţionale. Vicepremierul a exprimat 
convingerea că activităţile preconizate în cadrul evenimentu-
lui – mese rotunde, ateliere de lucru, vor permite identificarea 
unor noi sfere de cooperare. 

Wolfgang Behrendt, reprezentant al Delegaţiei Uniunii 
Europene în R. Moldova, în adresarea sa către participanţii 
la forum, a apreciat succesele înregistrate de ţara noastră pe 
calea implementării reformelor şi a îmbunătăţirii climatului 
investiţional. 

În acelaşi context, Asif J. Chaudhry, Amabasador Extra-
ordinar şi Plenipotenţiar al SUA în R. Moldova, a afirmat că 
Statele Unite au susţinut şi vor susţine şi în continuare ţara 
noastră. În aceeaşi ordine de idei, diplomatul american a men-
ţionat Programul „Compact” al Corporaţiei „Provocările Mi-
leniului”, estimat la 262 mln dolari SUA. 

Melanie Marlett, manager de ţară al Băncii Mondiale pen-
tru R. Moldova, în alocuţiunea sa, a specificat că Consiliul de 
directori al BM va adopta o decizie privind alocarea pentru 
ţara noastră a 25 mln dolari SUA. Această sumă va fi direcţio-
nată către domeniile: agricultură, drumuri, asistenţă socială şi 
export, a precizat oficialul BM. 

Totodată, Melanie Marlett i-a înmînat premierului Vlad 
Filat medalia „Top Ten Reformer Award”. Această distincţie 
se acordă primelor 10 ţări din lume la capitolul implementării 
reformelor, conform raportului „Doing Business” al Grupului 
Băncii Mondiale. 

Evenimentul de amploare, inaugurat la Chişinău, este or-
ganizat de Ministerul Economiei, Organizaţia de Atragere a 
Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova în coope-
rare cu Forul Economic Vienez.

faţa noastră. „Mizez pe fap-
tul că toţi actorii politici sînt 
conştienţi de acest lucru, de 
marea responsabilitate ce le 
revine şi vom acţiona cu toţii, 
în consecinţă. Ţara are nevo-
ie de stabilitate pentru a putea 
continua reformele demara-
te”, a mai spus Vlad Filat. 

Prim-ministrul a menţi-
onat faptul că între eveni-
mentul de acum 20 de ani şi 
situaţia existentă în prezent 
în Republica Moldova există 
o strînsă legătură. „Astăzi, 
avem şansa istorică de a asi-
gura continuitatea, realizarea 
în practică a acelor idealuri 
pe care le-au trasat acum 20 
de ani destoinicii noştri pre-
decesori”, a spus premierul. 

Vlad Filat a menţionat că 
acum este momentul să de-
monstrăm prin acţiuni con-
crete că sîntem urmaşii demni 
ai celor care au avut curajul 
să adopte Declaraţia de Su-
veranitate şi că acele idealuri 
de care s-au condus ei atunci 
sînt mai actuale ca oricînd. 

„Avem o şansă istorică 
de a asigura un viitor demn 
Republicii Moldova. Eu cred 
puternic că Republica Mol-
dova va ajunge acolo unde 
îi este locul – în spaţiul eu-
ropean, deoarece este un stat 
european, cu valori europene. 
Dumnezeu să ocrotească Re-
publica Moldova!”, a spus în 
încheiere Vlad Filat.

Începe ziua cu DREPTUL!

Cînd eşti mulţumit să fii pur şi simplu tu însuţi şi să nu te compari cu ceilalţi, toţi te vor respecta. 
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Moldova este angajată ferm într-un amplu proces 
de transformări democratice

Republica Moldova este deschisă pentru atragerea investiţiilor 
străine şi promovarea exporturilor
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Guvernul susţine iniţiativa legislativă 
privind acordarea subvenţionării  
la procurarea pesticidelor 
şi a fertilizanţilor 
Iniţiativa legislativă privind acordarea subvenţionării la 

procurarea pesticidelor şi a fertilizanţilor, dar şi eliminarea 
plafoanelor şi anularea procedurii de concurs pentru obţine-
rea subvenţionării va fi susţinută de către Guvern. Decizia a 
fost luată la 22 iunie, în urma unei şedinţe de lucru cu parti-
ciparea premierului Vlad Filat şi a oamenilor de afaceri din 
sectorul agricol.

În această ordine de idei s-a propus perfecţionarea cadru-
lui juridic antimonopol şi eficientizarea activităţii Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, ce ar permite com-
baterea monopolismului în sectorul agricol, inclusiv la stabi-
lirea preţurilor la produsele petroliere şi de subvenţionare a 
producătorilor agricoli.

Oamenii de afaceri au mai abordat şi alte probleme cu 
care se confruntă sectorul agricol ce se referă la protejarea 
investiţiilor autohtone, aplicarea taxei pe valoarea adăugată, 
reglementarea plăţilor la Fondul social, relaţiile cu Serviciul 
vamal şi cu transportatorii de producţie agricolă.

Premierul a solicitat organelor fiscale să manifeste pru-
denţă faţă de agricultori, luînd în considerare apropierea pe-
rioadei de recoltare în masă a producţiei agricole.

„Plăţile în Fondul social sînt o problemă nu doar pen-
tru agricultură, de aceea trebuie să lucrăm la perfecţionarea 
acestui sistem. Sperăm ca la sfîrşit de an să venim cu soluţii 
în acest sens”, a menţionat Vlad Filat.

Prim-ministrul s-a pronunţat pentru reglementarea foarte 
clară a procedurilor de scutirea de TVA, astfel încît de aces-
tea să beneficieze doar acei agenţi economici care investesc 
în tehnologii.

CCA cere respectarea limbii de stat
Consiliul Coordonator al Audiovizualului revine la 

o monitorizare strictă a radiodifuzorilor din Moldova în 
ceea ce priveşte programele transmise în limba de stat.  
Autoritatea audiovizuală susţine că mai multe instituţii me-
dia admit abateri de la legislaţia în vigoare cînd vine vorba 
de cota programelor difuzate în limba română. 

Situaţia s-a agravat brusc după majorarea cotei de difuza-
re a programelor în limba de stat. 

Potrivit articolului 11 din Codul Audiovizualului, din 1 
ianuarie 2010, cota emisiunilor în limba română difuzate de 
radiodifuzorii naţionali a crescut de la 70 la 80 la sută din 
grila de emisie. CCA susţine că puţini radiodifuzori s-au con-
format noii prevederi. Autoritatea audiovizuală este pusă în 
situaţia de a monitoriza mai strict acest domeniu pentru a 
proteja patrimoniul lingvistic naţional.

ÎS „CRIS „Registru” şi-a modificat 
programul de lucru
De la 22 iunie pînă la 1 septembrie secţiile de evidenţă 

şi documentare a populaţiei ale ÎS „CRIS „Registru” din ca-
pitală şi-au modificat programul de lucru – vor activa de la 
7.00 pînă la 21.00.

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţiona-
le de Stat „Registru” a decis să modifice programul de lucru 
în legătură cu faptul că de la 1 mai pînă la 15 iunie, în compa-
raţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, fluxul de solicitanţi 
a crescut cu circa 42 mii de cetăţeni. Aceasta a demonstrat 
că tendinţa spre creşterea volumului de acte se va majora 
în legătură cu motivele obiective – concedii, revenirea sau 
plecarea migranţilor la locurile de muncă din străinătate, so-
sirea-plecarea studenţilor care învaţă în alte ţări.

După cum au menţionat, în cadrul întreprinderii „noul 
program de muncă va permite de a crea condiţii favorabile 
pentru cetăţeni la comandarea paşapoartelor, inclusiv cu date 
biometrice, buletinelor de identitate şi certificatelor pe care 
le pregăteşte ÎS „CRIS „Registru”.

De la 1 iulie, Moldova va plăti 
Gazprom-ului un preţ cu 4,5% mai 
mare 
De la 1 iulie, preţul gazelor livrate de Gazprom va ajunge 

la 263-265 dolari SUA per mia de metri cubi, adică cu 11-13 
dolari SUA pe mia de metri cubi, sau cu circa 4,5% mai mult 
decît plătim în prezent, arată estimările analiştilor.

După o pauză de un an şi jumătate, Guvernul reia proce-
sul de deetatizare organizînd la Bursa de valori în perioada 
6-9 iulie o licitaţie de vînzare a pachetelor de acţiuni pe care 
le deţine în 48 de societăţi. Totodată, executivul va desfăşura 
şi concursuri investiţionale de privatizare a 11 întreprinderi 
de stat. 

Potrivit declaraţiilor agenţilor imobiliari, cei mai mulţi 
clienţi cer preţuri nejustificate pentru imobilele pe care le-au 
scos la vînzare, iar majoritatea dintre ei nu sînt dispuşi să ce-
deze din preţ argumentînd că au investit sute de dolari pentru 
renovare şi reparaţie. 

Consiliul Superior al Magistraturii şi colegiul de ca-
lificare  de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii 
exprimă sincere condoleanţe doamnei Tatiana Vîzdoa-
gă, vicepreşedinte al colegiului de calificare, în legătură 
cu decesul mamei sale – Daria.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

l Ministerul Justiţiei

Parlamentul a votat re-
cent, în prima lectură, modi-
ficările în legislaţie elaborate 
de Ministerul Justiţiei pentru 
a spori răspunderea discipli-
nară a judecătorilor şi pentru 
a evita exercitarea presiuni-
lor asupra judecătorilor.

Amendamentele adoptate 
de Legislativ vizează cîteva 
probleme conceptuale. 

În primul rînd, acestea se 
referă la crearea mecanisme-
lor pentru a evita influenţarea 
judecătorilor în procesul de 
examinare a cauzelor. Gu-
vernul a propus în acest sens 
includerea în Legea cu privire 
la statutul judecătorului a unei 
noi obligaţii pentru judecători 
de a informa, în scris, preşe-
dintele instanţei judecătoreşti 
unde acesta activează şi Con-
siliul Superior al Magistratu-

Răspunderea disciplinară a judecătorilor va fi înăsprită 
rii despre orice tentativă de 
a fi influenţat în procesul de 
examinare a cauzelor. Aceste 
amendamente vor permite să 
fie întreprinse acţiuni în pri-
vinţa persoanelor care încear-
că să influenţeze judecătorii 
sub orice formă.

O altă categorie de amen-
damente se referă la com-
pletarea listei abaterilor 
disciplinare, prevăzute în 
Legea cu privire la statutul 
judecătorului. Astfel, jude-
cătorii vor fi sancţionaţi dacă 
nu vor publica hotărîrile ju-
decătoreşti pe pagina web a 
instanţei, dacă vor emite o 
hotărîre prin care au fost în-
călcate drepturile şi libertăţi-
le fundamentale ale omului 
sau dacă nu vor respecta din 
motive neîntemeiate orarul 
şedinţelor de judecată.

De asemenea, în cazul să-
vîrşirii unei abateri discipli-
nare care afectează imaginea 
sistemului judecătoresc sau 
în cazul săvîrşirii repetate a 
abaterilor disciplinare, ju-
decătorul va fi eliberat din 
funcţie.

Prin amendamentele pro-
puse a fost mărit termenul 
de prescripţie pentru aplica-
rea sancţiunii disciplinare în 
cazul în care săvîrşirea unei 
abateri disciplinare de că-
tre judecător rezultă dintr-o 
hotărîre definitivă a unei in-
stanţe judecătoreşti naţionale 
sau internaţionale. Astfel, în 
acest caz, sancţiunea disci-
plinară va putea fi aplicată în 
termen de 1 an din momentul 
devenirii definitive a hotă-
rîrii instanţei judecătoreşti 
naţionale sau internaţionale, 

spre deosebire de termenul 
obişnuit de prescripţie care 
limitează aplicarea sancţiu-
nii disciplinare la 6 luni de la 
data depistării abaterii disci-
plinare, însă nu mai tîrziu de 
un an de la data comiterii ei. 

În vederea eficientizării 
procedurii de tragere la răs-
pundere disciplinară a  ju-
decătorilor, au fost propuse 
amendamente privind pro-
cedura disciplinară, în spe-
cial, referitor la intentarea 
procedurii disciplinare, acu-
mularea probelor, publicita-
tea procedurilor şi aplicarea 
sancţiunilor.  

Pentru a intra în vigoare, 
amendamentele propuse ur-
mează a fi adoptate în a doua 
lectură de către Parlament şi 
publicate în Monitorul Ofi-
cial.

Ministrul Justiţiei, Ale-
xandru Tănase, a lansat recent 
negocierile pentru semnarea 
Acordului de cooperare între 
Republica Moldova şi Euro-
just. 

În acest sens, Ministrul 
Justiţiei a avut o întrevedere 
cu delegaţia Eurojust, insti-
tuţie a Uniunii Europene care 
coordonează acţiunile autori-
tăţilor competente din statele 
membre ale Uniunii Europene 
în domeniul cooperării judici-
are împotriva crimelor trans-
naţionale grave. 

„Guvernul Republicii 
Moldova consideră o prio-
ritate stabilirea relaţiilor de 
parteneriat cu toate instituţiile 
europene. Îndeosebi, este im-

Ministerul Justiţiei lansează negocierile pentru îndeplinirea angajamentelor asumate 
în cadrul dialogului cu Uniunea Europeană pentru semnarea Acordului de asociere 

portant şi principial să ajun-
gem la un numitor comun cu 
Eurojust pentru a semna un 
Acord de cooperare, care ne-
ar permite schimbul de infor-
maţii şi experienţă menite să 
amelioreze lupta împotriva 
criminalităţii organizate şi 
transfrontaliere”, a declarat 
ministrul Justiţiei. 

Alexandru Tănase a amin-
tit oficialilor europeni că inte-
grarea europeană este o prio-
ritate naţională, iar semnarea 
Acordului de cooperare cu 
Eurojust este o etapă impor-
tantă în procesul de apropiere 
de UE. Cooperarea Republicii 
Moldova cu Eurojust consti-
tuie un domeniu prioritar al 
negocierilor dintre RM-UE 

privind Acordul de asociere, 
iar Republica Moldova a de-
marat un amplu program de 
reforme în acest sens, care vi-
zează instituţiile fundamentale 
ale statului pentru instaurarea 
unor mecanisme democratice, 
a subliniat ministrul Justiţiei. 

Pentru semnarea unui 
Acord de cooperare cu Eu-
rojust, Republica Moldova 
urmează să asigure armoni-
zarea legislaţiei naţionale în 

domeniul protecţiei datelor cu 
caracter personal la acquis-ul 
comunitar.

Delegaţia Eurojust sa aflat 
într-o vizită de documentare 
în Republica Moldova în  pe-
rioada 21-22 iunie 2010 şi a 
avut mai multe întrevederi cu 
autorităţile Republicii Mol-
dova, inclusiv Procuratura 
Generală şi Centrul Naţional 
pentru Protecţia Datelor cu 
Caracter Personal.

Ministrul Justiţiei, Ale-
xandru Tănase, a semnat Me-
morandumul pentru dezvolta-
rea sistemului informaţional 
judiciar care se implementea-
ză în instanţele judecătoreşti 
ale Republicii Moldova.

În cadrul ceremoniei de 
semnare a Memorandumu-

lui, Alexandru Tănase a co-
municat că informatizarea 
sistemului judecătoresc este 
o prioritate pentru Guvernul 
Republicii Moldova, fiind un 
element indispensabil pentru 
funcţionarea şi gestionarea 
justiţiei în condiţiile în care 
numărul de dosare este în 

Asistenţă pentru automatizarea activităţii instanţelor de judecată
continuă creştere. El a men-
ţionat că informatizarea in-
stanţelor de judecată este un 
element care trebuie să vină 
în ajutorul atît al justiţiarilor, 
cît şi al cetăţenilor, pentru că 
va consolida independenţa 
judecătorească, va asigura 
transparenţa în activitatea 

instanţelor de judecată şi va 
contribui la sporirea calităţii 
actului de justiţie.

Sistemul informaţional 
judiciar a fost creat cu asis-
tenţa Fondului „Provocările 
Mileniului” şi se implemen-
tează în prezent în instanţele 
de judecată din Republica 

Moldova. Sistemul asigură 
distribuirea aleatorie a cau-
zelor, gestionarea electronică 
a dosarelor, înregistrarea au-
dio a şedinţelor de judecată, 
precum şi publicarea tuturor 
hotărîrilor judecătoreşti pe 
paginile web ale instanţelor 
de judecată. Acest lucru are 
loc prin intermediul a două 
soft-uri specializate – Pro-
gramul integrat de gestionare 
a dosarelor şi Sistemul de în-
registrare audio a şedinţelor 
de judecată „Themis”.

În urma unui raport co-
mun al Ministerului Justi-
ţiei, Consiliului Superior al 
Magistraturii şi Programului 
USAID de Asistenţă Rapidă 
pentru Buna Guvernare cu 
privire la evaluarea imple-
mentării sistemului infor-
maţional judiciar, s-a decis 
că este necesară continuarea 
dezvoltării acestuia printr-un 
şir de acţiuni noi, care se re-
feră, în special, la:

– dezvoltarea modulului 
statistic al Programului inte-
grat de gestionare a dosare-
lor;

– elaborarea, modificarea, 
completarea cadrului norma-
tiv în vederea utilizării efici-
ente a Programului integrat 

de gestionare a dosarelor şi 
a Sistemului de înregistrare 
audio a şedinţelor de jude-
cată;

– instruirea funcţionarilor 
din instanţele judecătoreşti 
în vederea aplicării Progra-
mului integrat de gestionare 
a dosarelor şi Sistemului de 
înregistrare audio a şedin-
ţelor de judecată, precum şi 
privind utilizarea indicatori-
lor de performanţă;

– perfecţionarea paginilor 
web ale instanţelor judecăto-
reşti;

– asigurarea condiţiilor 
necesare utilizării permanen-
te şi la capacitate maximă a 
echipamentului şi soft-uri-
lor.

Memorandumul pentru 
dezvoltarea sistemului in-
formaţional judiciar a fost 
semnat de către Ministerul 
Justiţiei, Consiliul Superior 
al Magistraturii şi Millen-
nium Parteners Consulting şi 
va fi implementat cu suportul 
Agenţiei Statelor Unite pen-
tru Dezvoltare Internaţională 
(USAID) în cadrul Proiectu-
lui „Programul de Asistenţă 
Rapidă pentru  Buna Guver-
nare”. Durata acestui proiect 
este de un an şi jumătate.
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„Misiunile diplomatice au responsabili-
tatea de a promova cultura naţională peste 
hotarele ţării, cultură care, spre regret, nu 
se află în avanscena europeană”, a declarat 
ministrul Culturii, Boris Focşa, în cadrul 
întrevederii la 22 iunie cu nou-numiţii am-
basadori ai Republicii Moldova.

Iurie Reniţă, ambasadorul Moldovei 
în România, a accentuat relaţiile cultu-
rale crescînde între cele două maluri ale 
Prutului, care au revenit la normalita-
te, după căderea regimului comunist şi 
amorţelii artificiale impusă de acesta. 
„Diplomaţii noştri de la Stockholm vor 
lucra pentru a asigura o prezenţă cultu-
rală permanentă a RM în ţările nordice, 
inclusiv prin organizări de expoziţii şi 
turnee concertistice”, a asigurat amba-
sadorul Moldovei în Suedia, Emil Druc. 
De aceeaşi părere a fost şi ambasadorul 
moldovean în Cehia, Ştefan Gorda, pe 
cînd Oleg Serebrean, ambasadorul Mol-
dovei în Franţa, a accentuat că „va fi di-
ficil de a face un nume mai bun pe sce-
nele culturale ale Franţei, dar e posibil”. 
Nicolae Nucă, Consulul Republicii Moldo-

Prim-ministrul Vlad Filat a avut la 22 iu-
nie seara o întrevedere cu Fabricio Barbaso, 
Director general adjunct pentru energie din 
cadrul Comisiei Europene, a relatat serviciul 
de presă al Guvernului. 

În cursul întrevederii au fost abordate 
subiecte ce ţin de colaborarea energetică în 
regiune, securitatea energetică a Republicii 
Moldova şi viitoarea preşedinţie a ţării noas-
tre în Comunitatea Energetică. 

Fabricio Barbaso a spus că Moldova ur-
mează să deţină preşedinţia în această orga-
nizaţie în anul viitor şi a precizat că aceasta 
este o bună oportunitate pentru ţara noastră 

În 2011 Moldova va deţine preşedinţia 
în Comunitatea Energetică

de a se face mai văzută pe piaţa 
energetică europeană. 

Oficialul a accentuat importan-
ţa diversificării surselor de energie, 
precum şi a asigurării securităţii 
energetice. 

Vlad Filat a spus că asigurarea 
securităţii energetice este un obiec-
tiv al Guvernului şi că se depun 
eforturi în vederea diversificării 
surselor de energie. 

Premierul a pledat pentru atra-
gerea investiţiilor în acest domeniu 
şi a menţionat că potrivite în acest 
sens ar fi parteneriatele private, sta-
tul urmînd să vină cu reglementări 
eficiente. 

Prim-ministrul a precizat că Guvernul do-
reşte să atragă investitori nu doar care au un 
nume, ci şi care au capacitatea de a genera 
performanţă. 

„Desigur, privim aceste acţiuni prin pris-
ma procesului de integrare europeană”, a 
spus Vlad Filat. 

Prim-ministrul a menţionat că Guvernul 
tratează cu maximă responsabilitate preşe-
dinţia în Comunitatea Energetică, pe care o 
va exercita în anul viitor, şi s-a arătat sigur 
că, împreună cu partenerii externi, se va reuşi 
înregistrarea unor rezultate pozitive.

Ministrul Culturii a îndemnat noii 
ambasadori să promoveze cultura naţională 

peste hotarele ţării 
va la Bologna, a informat că la momentul 
actual, în Italia trăiesc şi lucrează legali-
zaţi peste 106 mii cetăţeni ai ţării noastre. 
Alte circa 250 mii de moldoveni, aflaţi tot 
acolo, îşi aşteaptă legalizarea. „În total, 
aceasta constituie circa 10% din populaţia 
ţării şi, în asemenea situaţie, este impor-
tant ca operele de cultură din ţara noastră, 
contactele culturale pe viu, să nu lipseas-
că în mijlocul oamenilor noştri de acolo”. 
În încheiere, Boris Focşa a exprimat recu-
noştinţa oamenilor de artă şi lucrătorilor 
din domeniul culturii pentru deschiderea 
pe care o manifestă ambasadorii nou-nu-
miţi. „Ideea acestei întîlniri vine din ne-
cesitatea şi dorinţa de a ne integra şi mai 
mult în structurile europene, inclusiv prin 
dezvoltarea relaţiilor culturale bilaterale şi 
multilaterale, precum şi de a plasa activită-
ţile culturale din ţara noastră pe dimensiu-
nea deschiderii totale a culturii noastre spre 
lumea exterioară”, a mai spus ministrul. 
La discuţie au mai participat preşedinţii 
uniunilor de creaţie, conducătorii muze-
elor naţionale şi ai instituţiilor teatrale şi 
concertistice din Chişinău. 

Potrivit declaraţiilor ministru-
lui Justiţiei, Alexandru Tănase, 
adoptarea acestei legi reprezintă 
una din cele mai fundamentale 
reforme în Republica Moldova în 
ultimii 10 ani, operată în sistemul 
judecătoresc. Conform noului act 
normativ, în scurt timp, executorii 
judecătoreşti vor activa ca liberi 
profesionişti, similar avocaţilor şi 
notarilor, organizîndu-şi activita-
tea pe propria răspundere şi chel-
tuială. Astfel, aceştia nu vor mai fi 
salarizaţi din bugetul de stat, ci vor 
obţine comisioane din hotărîrile 
judecătoreşti executate. „Executo-
rii judecătoreşti vor fi mai moti-
vaţi să lucreze atunci cînd vor şti 
că dintr-un milion de lei vor primi 
un comision de 3 sau 4 procente 
şi nu un salariu de 2 mii de lei”, 
a menţionat Alexandru Tănase. În 
acelaşi timp, onorariul se va achi-
ta doar în cazul unei executări cu 
succes, deci numai în cazul exe-
cutării totale sau parţiale a hotă-
rîrii judecătoreşti. Legea în cauză 
oferă o serie de atribuţii noi exe-
cutorului. Astfel, biroul acestuia 
va putea asigura înmînarea actelor 
procedurale, fapt ce va elimina 
tergiversarea proceselor judiciare 
pe motiv că una dintre părţi nu a 
fost informată în termen. De ase-
menea, executorul va avea drep-
tul de a întocmi anumite acte de 
constatare a unuor fapte şi stări de 
fapt. Acestea vor servi drept temei 
pentru solicitarea prejudiciilor şi, 
eventual, ca probă în instanţa de 
judecată. Concomitent, executorul 
va avea dreptul de a recupera pe 

cale amiabilă creanţele, de a con-
cilia părţile procedurii de executa-
re în orice fază, precum şi în afara 
procedurii. Cît priveşte recupera-
rea sumelor rezultate din întîrzie-
rea executării, aceasta va fi făcută 
în interiorul aceleiaşi proceduri. 
Noua lege abilitează executorul 
judecătoresc să calculeze penali-
tăţile de întîrziere, încheierea sa 
fiind document executoriu sufi-
cient pentru încasarea lor. Printre 
noutăţile introduse de noua lege, 
la cerinţele faţă de persoana care 
poate fi executor judecătoresc, 
se adaugă criteriul reputaţiei ire-
proşabile şi necesitatea efectuării 
unui stagiu pentru a fi admisă în 
profesie. În acelaşi timp, în pre-

mieră, Legea impune funcţionaru-
lui obligaţia de a participa anual 
la cursuri de instruire şi perfec-
ţionare profesională cu o durată 
totală de cel puţin 18 ore acade-
mice. Totodată, executorii vor fi 
obligaţi să-şi protejeze activitatea 
prin încheierea unui contract de 

asigurare a riscurilor profesionale 
cu o companie de asigurări. Noul 
sistem va avea organe de autoad-
ministrare teritorială – este vorba 
de camerele teritoriale ale execu-
torilor judecătoreşti şi de un organ 
de autoadministrare centrală – 
Uniunea naţională a executorilor 
judecătoreşti. Totodată, în cadrul 
Ministerului Justiţiei va fi institu-
ită o structură care va asigura con-
trolul activităţii executorilor.

Alexandru Tănase susţine că 
reforma iniţiată prin această lege 
oferă soluţii şi remedii pentru ca-
renţele actualului sistem de execu-
tare. Oficialul consideră că insti-
tuirea concurenţei între executori 
va avea drept rezultat soluţionarea 

problemei de ineficienţă şi a dura-
tei excesive a procedurii de execu-
tare. Asta deoarece creditorul va fi 
liber să aleagă pe oricare din cei 
circa 70 de executori care vor ac-
tiva în circumscripţia unei came-
re a executorilor judecătoreşti. O 
altă problemă existentă la moment 

– dotarea insuficientă a actua-
lului sistem de executare – va 
fi soluţionată prin faptul că fi-
ecare funcţionar va fi liber să-
şi organizeze biroul după cum 
va găsi de cuviinţă, angajînd 
şi personal tehnic, scriptic, de 
care acum sînt lipsite oficiile 
de executare. 

Executorii vor fi repar-
tizaţi pe teritoriul ţării după 
principiul teritorialităţii şi 
vor activa fie în birouri parti-
culare, fie în birouri asociate 
de executori. „După o testare 
de 7-8 luni se va stabili cine 
şi cum va activa. S-ar putea 
întîmpla ca unii executorii, pe 
care îi avem acum, să nu vrea 
să activeze în aceste condiţii, 
dar noi îi asigurăm că nu vom 
face disponibilizări. Toate 
condiţiile de activitate vor fi 

stabilite ulterior”, a precizat mi-
nistrul.

 În prezent în Republica Mol-
dova activează circa 400 de exe-
cutori, fiecăruia din ei revenindu-i 
circa 22 de mii de cetăţeni.

Pe lîngă Legea cu privire la 
executorii judecătoreşti, care va 
intra în vigoare după două luni de 
la publicarea în Monitorul Ofici-
al, Parlamentul a adoptat în prima 
lectură modificările Codului de 
executare a hotărîrilor judecăto-
reşti, care au scopul de a simplifi-
ca procedura de executare şi de a 
elimina barierele existente la mo-
ment în acest proces.

Lilia STRîmbaNU

Noua lege privind executorii judecătoreşti: 
încă un pas în reforma justiţiei

Neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti a generat, pînă 
în prezent, jumătate din cazurile pierdute de Moldova la 
CEDO. În scopul eliminării carenţelor actualului sistem 
de executare, Ministerul Justiţiei a propus spre examina-
re Parlamentului o nouă lege privind executorii judecăto-
reşti. Legea a fost adoptată vineri, 18 iunie, şi marchează 
trecerea la un sistem privat de executare a hotărîrilor ju-
decătoreşti. 

Încă 90 mln USD 
din partea FMI 

vor ajunge în RM 
în iulie

Fondul Monetar Interna-
ţional (FMI) preconizează 
să aprobe alocarea unei noi 
tranşe de credit în sumă de 

90 de milioane de dolari SUA 
pentru Republica Moldova la 
mijlocul lunii iulie, a anunţat, 
recent, reprezentantul FMI 
în Moldova, Tohir Mirzoev, 
în cadrul forumului Moldova 
Business Week 2010.

Oficialul a menţionat că si-
tuaţia economică din Moldova 
s-a îmbunătăţit semnificativ în 
ultimul timp, iar băncile au 
început să-şi revină, prin ma-
jorarea capitalului social şi 
scăderea procentului de îm-
prumuturi problematice. 

Programul de trei ani al 
FMI în Moldova a fost apro-
bat la începutul anului. Acesta 
prevede acordarea unui suport 
financiar  de 574 de milioane 
de dolari. Prima tranşă de 90 
de milioane de dolari a fost 
debursată imediat după sem-
narea programului. 

Împrumutul a fost acordat 
pe un termen de zece ani, la 
o dobîndă anuală de 0,25 la 
sută. Banii sînt destinaţi pen-
tru acoperirea deficitului bu-
getar şi suplinirea rezervelor 
valutare.



Dreptul4 AccenteVINerI, 25 IuNIe 2010

21 de profesori au fost 
sancţionaţi pentru abateri dis-
ciplinare admise în timpul se-
siunii de bacalaureat, iar doi 
au fost eliberaţi din funcţia 
de preşedinte al Centrului de 
bacalaureat. Anunţul a fost 
făcut de către Ministrul Edu-
caţiei, Leonid Bujor.

„Aceşti profesori s-au ales 
cu mustrare aspră. Unii au fost 
eliberaţi din componenţa gru-
purilor de evaluatori, alţii au 
fost eliberaţi din componenţa 
grupurilor de experţi care au 
lucrat la eleborarea testelor. 
Două persoane au fost elibe-
rate din funcţia de preşedinte 
al centrului de BAC”, susţine 
ministrul Educaţiei.

Bujor spune că profeso-
rii nu vor mai fi admişi anul 
viitor la bacalaureat. Potrivit 
lui Bujor, încălcările au avut 
loc în diferite regiuni ale ţării. 
„Încălcări au fost admise în 
cîteva colegii din Moldova, 
în cîteva licee din Chişinău, 
Străşeni, Dubăsari. Am avut 
un caz şi în UT Găgăuzia, 
la Universitatea slavonă din 
Chişinău”, a adăugat Leonid 
Bujor. 

Elevi inventivi la 
capitolul copiat

Cît priveşte cazul înregis-
trat la Colegiul de Construţii 
din Chişinău unde în timpul 
examenului de bacalaureat 
circa 20 de ofiţeri de la Cen-
trul Anticorupţie au descins 
şi au verificat dacă elevii nu 
copiază, Bujor spune că s-a 
procedat astfel pentru a crea 
condiţii egale pentru toţi 
susţinătorii de bacalaureat. 
Elevii care au fost prinşi cu 
notiţe sau telefoane mobi-
le nu vor fi sancţionaţi. „Şi 
dacă mai erau astfel de sem-
nale, reacţia noastră ar fi fost 
aceeaşi. Este timpul să facem 
paşi concreţi la capitolul cre-
area condiţiilor egale pentru 
toţi candidaţii la bacalaure-
at. Nu este corect ca un elev 
care pe tot parcursul anului a 
fost sîrguincios să primească 
aceeaşi notă cu unul care nu 
prea a învăţat, dar a copiat la 
exemen”, a comentat Leonid 
Bujor. Ministrul Educaţiei 
mai spune că în timpul sesiu-
nii de BAC, la linia fierbinte 
a Ministerului au parvenit 
mai multe telefoane anonime 

Şpagă contra examen de bacalureat
anunţînd despre încălcările 
care au fost admise în insti-
tuţiile de învăţămînt.

Restanţierii nu vor 
putea susţine 

examenele anul acesta
Potrivit ofiţerilor de la 

Centrul Anticorupţie, elevii 
de aici s-au dovedit a fi cei 
mai inventivi la capitolul 
copiat. „Aici am găsit 19 te-
lefoane mobile. Unii dintre 
elevi aveau asura lor chiar 
cîte 2 sau 3 telefoane mobi-
le. Însă, potrivit regulamen-
tului cu privire la susţinerea 
examenelor de bacalaureat, 
elevul trebuie să intre în sala 
unde urmează să aibă loc 
examentul doar cu stiloul şi 
buletinul de identitate. Am 
mai găsit la ei şi aparate de 
fotografiat sofisticate şi no-
tebook-uri cu ajutorul cărora 
copiau.” 

În acelaşi timp, ministrul 
spune că este mulţumit de 
modul în care s-a desfăşurat 
sesiunea de BAC. Amintim 
că absolvenţii liceelor au sus-
ţinut ultimul examen de baca-
laureat, iar rezultatele vor fi 
cunoscute pe 28 iunie. În pe-
rioada 1-14 iulie vor eliberate 
certificatele, iar între 2 şi 14 
iulie va avea loc o sesiune su-
plimentară pentru cei care nu 
au putut susţine examenele. 
Este vorba de 65 de persoane. 
Cei care nu au susţinut anul 
acesta bacalaureatul o vor pu-
tea face pe parcursul următo-
rilor 3 ani.

26 de cauze penale pe 
numele profesorilor

Urmare a măsurilor în-
treprinse în prima jumătate a 
anului, Centrul Anticorupţie 
a iniţiat 26 cauze penale pri-
vind infracţiuni de corupţie şi 
conexe săvîrşite în domeniul 
învăţămîntului. Din numărul 
total al infracţiunilor menţi-
onate:

– 14 reprezintă cazuri de 
corupţie soldate cu reţinerea 
în flagrant delict a persoane-
lor cu funcţii de răspundere 
din cadrul instituţiilor de în-
văţămînt, care au extorcat şi 
primit mijloace financiare 
sau alte favoruri ce nu li se 
cuvin;

– 9 cauze penale au fost 
pornite pe faptul deţinerii şi 

folosirii documentelor oficia-
le false (în special este vorba 
de diplome de studii);

– 2 cauze penale pornite 
pe faptul depăşirii de către 
persoanele cu funcţii de răs-
pundere a atribuţiilor lor de 
serviciu; şi 

– 1 cauză penală pe faptul 
delapidării averii străine.

Analizînd toate aceste 
infracţiuni, conchidem că în 
domeniul învăţămîntului cele 
mai frecvent comise infracţi-
uni sînt cele pentru:

– facilitarea susţinerii 
examenelor de promovare a 
anilor de studii, de absolvire 
a diverselor trepte liceale, de 
bacalaureat şi nu în ultimul 
rînd de absolvire a examene-
lor de absolvire a instituţiilor 
universitare;

– înmatricularea, transfe-
rul elevilor şi studenţilor din-
tr-o instituţie de învăţămînt în 
alta;

– angajarea la serviciu;
– urgentarea eliberării şi 

legalizării actelor despre stu-
dii;

– gestionarea frauduloasă 
a patrimoniului, inclusiv la 
darea în arendă a spaţiilor ne-
folosite în procesul didactic;

– falsificarea actelor care 
atestă studiile efectuate (di-

plome de bacalaureat, studii 
univestitare ş.a.).

10 mii de lei pentru 
examenele de BAC
5 profesori sînt suspectaţi 

că ar fi luat mită de la elevi 
ca să-i ajute să susţină exame-

nele de bacalaureat şi cele de 
absolvire. Potrivit Centrului 
Anticorupţie, pedagogii au 
pretins mijloace băneşti, dar 
şi diferite cadouri valoroase. 
Sumele cerute de la elevi va-
riază între 200 de lei pentru 
un examen şi pînă la 10 mii 
de lei pentru toate examenele 
de BAC. Schema de lucru în 
această primă etapă de susţi-
nere a examenelor (susţinerea 
examenelor propriu-zisă) este 
foarte simplă fiind compusă 
din cîteva metode. Astfel, în 
ziua examenului de bacalau-
reat, profesorii de profil, care, 
conform regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a 
examenelor de bacalaureat, 
nu aveau dreptul să se afle în 
incinta centrului de bacala-
ureat, cu puţin timp înaintea 
începerii examenului, se pla-
sau în una din încăperile şco-
lii de unde, în baza testelor de 
examinare rezolvate de către 
ei, prin diverse metode le re-
partizau elevilor care desigur 

au „cotizat” pentru facilitarea 
susţinerii cu succes a exame-
nelor. 

Celor care însă nu au achi-
tat aceste sume, observatorii 
pur şi simplu nu le permiteau 
să copieze, chiar dacă colegii 
acestora copiau. (Ex. cazul li-

ceului N. Iorga din Chişinău, 
reclamat după examen.)

Testele se rezolvau 
în bibliotecă 

„Anume o astfel de me-
todă a fost stabilită în cadrul 
verificării iniţiate de Centru 
la Centrul de bacalaureat LT 
„Principesa Natalia Dadiani” 
din Chişinău. La 10 iunie 
curent, ziua în care absol-
venţii claselor a XII-a urmau 
să susţină examenul la limba 
străină, cu puţin timp înainte 
de începerea examenului, am 
fost telefonaţi de către o per-
soană care a dorit să-şi păstre-
ze anonimatul care a comu-
nicat că, urmare a colectării 
mijloacelor financiare, cîteva 
profesoare de limba străină 
s-au plasat deja în biblioteca 
liceului pentru a le rezolva 
elevilor testele. „Urmare a ve-
rificărilor efectuate, s-a ade-
verit informaţia parvenită şi 
în biblioteca centrului au fost 

indentificate patru profesoare 
de limba străină care rezolvau 
teste identice celor repartiza-
te absolvenţilor în clasele de 
examen. În continuare, pre-
şedintele Centrului de baca-
laureat, în comun cu angajaţii 
Centrului, au verificat clasele 
de examene. În urma acestor 
verificări au fost stabilite în-
călcări ale prevederilor Re-
gulamentului de organizare 
şi desfăşurare a examenelor 
materializate prin depistarea 
asupra elevilor a surselor de 
copiat începînd de la notiţe 
simple şi terminînd cu tele-
foanele mobile (46 bucăţi)”, 
a remarcat Ruslan Flocea, şef 
de direcţie din cadrul Centru-
lui pentru Combaterea Crime-
lor Economice şi Coruptiei.

Plapumă şi brăţară de 
aur pentru examene

 Directoarea unui liceu din 
nordul ţării, de exemplu, a ce-
rut de la elevi, pe lîngă bani, 
şi anumite cadouri pentru ea, 
dar şi pentru diriginta clasei 
a XII-a. Suspecta a pretins o 
plapumă şi o brăţară de aur 
pentru diriginta clasei a 12-a 
în schimbul promovării ele-
vilor. Pentru că nu i-a plăcut 
plapuma, a fost nevoită s-o 
respingă şi să ceară un alt ca-
dou”, a spus, într-o conferinţă 
de presă, Ruslan Flocea. Un 
alt caz, care a şocat ofiţerii 
CCCEC, a avut loc la o şcoa-
la din Chişinău. „Este un caz 
care ne-a şocat. O învăţătoare 
a cerut de la părinţii unui elev 
din clasa a 4-a o mie de lei 
pentru a-l promova. În plus, 
profesoara a promis părin-
ţilor că odrasla lor va putea 
fi admisă la un liceu foarte 
bun din capitală”. Pînă acum, 
Centrul Anticorupţie a inten-
tat 8 dosare penale în ceea ce 
priveşte corupţia la examene. 
Două dintre acestea au fost 
deschise pentru neregulile 
admise în timpul BAC-ului. 
CCCEC propune ca liceenii 
prinşi cu fiţuici şi telefoane 
mobile în timpul testărilor să 
susţină din nou examenele, 
deşi recunosc că va fi foarte 
dificil de demonstrat aceasta. 
Totodată, ofiţerii Centrului 
Anticorupţie susţin că vor de-
pune o sesizare la Ministerul 
Educaţiei.

S. C.

Revista americană „Foreign Policy” şi 
organizaţia nonprofit „The Fund for Peace” 
au publicat cel de-al şaselea top al celor mai 
incapabile state ale lumii. Autorii clasamen-
tului au ţinut cont de capacitatea guvernelor 
de a-şi controla teritoriul, demografia, facto-
rii politici şi economici.

Republica Moldova a fost inclusă în 
categoria statelor cu o stabilitate mai mică 
decît media, pe locul 58, după Rwanda, Kîr-
gîzstan şi Papua Noua Guinee. Totuşi cerce-
tătorii americani consideră că autorităţile de 
la Chişinău se descurcă mai bine cu situaţia 
economică, politică şi demografică, decît 
Rusia, Ucraina şi România.

Revista „Foreign Policy” a dat un titlu 
sugestiv imaginilor care ilustrează conflicte-
le din statele de top: „Cărţi poştale din iad”. 

Republica Moldova este prezentă cu o fo-
tografie din timpul protestelor din 7 aprilie 
2009.

Cele mai instabile state incluse în clasa-
ment sînt Somalia, urmată de Ciad şi Sudan. 
În această categorie au fost incluse şi Af-
ganistanul, Iraqul, Pakistanul şi Coreea de 
Nord, implicate în conflicte armate sau au 
relaţii diplomatice precare cu marile puteri.

Guverne stabile au ţările scandinave, El-
veţia, Irlanda, Noua Zeelandă, Luxemburg 
şi Canada. Statele Unite ale Americii sînt 
pe locul 158 în lista ţărilor cu o capacitate 
medie sporită.

Studiul a fost realizat pe parcursul unui 
an, în baza a 12 criterii. Experţii au analizat 
cîteva instituţii din fiecare stat: armata, poli-
ţia, sistemul judiciar şi serviciile publice.

Republica Moldova a fost clasată pe locul 58 
în topul celor mai instabile state ale lumii

Taxele vizelor pentru moldoveni
Ambasada României din Moldova a atenţionat autorităţile de la Chişinău privind perpetu-

area, în exteriorul Ambasadei, a unei activităţi de „consiliere” sau de „intermediere” din par-
tea unor cetăţeni moldoveni. Aceştia deseori percep taxe ilegale pentru urgentarea eliberării 
vizelor şi pentru depunerea dosarului pentru obţinerea cetăţeniei române.

Ambasada României şi Ministerul Afacerilor Externe au solicitat autorităţilor locale de la 
Chişinău, responsabile pentru ordinea publică în spaţiul exterior ambasadei, să nu tolereze ca 
intermediarii să obţină venituri pentru servicii care se prestează oricum în mod gratuit şi con-
stată, „cu profundă preocupare, că situaţia evocată se perpetuează şi în prezent, cu apelurile 
repetate, care au rămas fără rezultat”.

Totodată, cozile la Consulatul României de la Chişinău sînt tot mai mari, pe zi ce trece.
În prezent, sînt procesate circa 750 de cereri de vize pe zi, iar personalul şi-a prelungit 

activitatea pentru a face faţă numărului mare de solicitări.
În 2007, de cînd au început a fi eliberate vizele pentru cetăţenii moldoveni, intermediarii 

percepeau o taxă de 200 de euro pentru înscrierea on-line şi obţinerea unei invitaţii din Ro-
mânia, chiar dacă nu ofereau nici o garanţie. Autorităţile comuniste nu au luat atunci nici o 
atitudine. Comuniştii s-au opus şi deschiderii la Chişinău a unui centru comun de vize pentru 
România şi Uniunea Europeană.

Ulterior, ministerul moldovean de Externe a retras permisiunea dată României să deschidă 
două consulate noi la Cahul şi Bălţi. Abia după patru ani, solicitanţii de vize din nordul şi 
sudul Republicii Moldova vor putea merge la cele două consulate, care vor fi inaugurate în 
iulie 2010.



Dreptul 5VINerI, 25 IuNIe 2010Repere

Cronică

Trei din cei patru inculpaţi în 
dosarul „Heroina” au fost achitaţi şi 
eliberaţi din arest chiar din sala de 
judecată. După gratii a rămas cetă-
ţeanul turc Karalar Murat, prins 
la volanul microbuzului. Potrivit 
sentinţei, acesta va sta după gratii 
13 ani. Decizia a fost luată la 21 iu-
nie de Curtea de Apel, care a casat 
hotărîrea judecătoriei Botanica din 
octombrie 2009 şi a lăsat în vigoare 
doar hotărîrea în privinţa lui Kara-
lar Murat.

„În sfîrşit, avem o 
justiţie care să 

pronunţe o sentinţă 
corectă”

„În sfîrşit, în Moldova au apă-
rut nişte nuanţe care permit jude-
cătorilor să pronunţe o sentinţă 
corectă. O sentinţă binechibzuită şi 
nebazată pe comenzi politice, aşa 
cum a fost anterior”, a spus Corne-
liu Savca. Sentinţa este cu drept de 
atac la Curtea Supremă de Justiţie 
în termen de 2 luni. Cei doi poliţişti 
şi cetăţeanul turc spun că au stat 
după gratii pe nedrept, iar vinovaţi 
se fac doar fostul Procuror General 
Valeriu Gurbulea şi ex-directorul 
Serviciului de Informaţii şi Secu-
ritate Artur Reşetnicov. Totodată, 
ei susţin că au documente care ar 

Trei din cei patru inculpaţi în dosarul „Heroina” au fost achitaţi şi eliberaţi
proba acest lucru şi cer preşedinte-
lui interimar, Mihai Ghimpu, pre-
mierului Vlad Filat şi ministrului 
Justiţiei, Alexandru Tănase, să-i 
primească în audienţă pentru a le 
prezenta.

„Avem dovezi clare”
„Noi o să dezvăluim mai multe 

chestii în acest dosar şi cred că o să 
fie o bombă”, a menţionat Dumitru 
Moiseev. 

„Ne-au învinuit de fapte pe care 
noi nu le-am comis. Vinovaţi sînt 
fostul procuror Valeriu Gurbulea 
şi Artur Reşetnicov”, a spus Murat 
Cernit.

„Aceste persoane să răspundă 
în faţa legii. Anume fostul procuror 
general, Valeriu Gurbulea. Ele este 
vinovat şi a ascuns adevăraţii vino-
vaţi. Cei care s-au ocupat de hero-
ină au fost acoperiţi de Gurbulea. 
O să vedeţi documente care confir-
mă… Am să încerc să demonstrez 
în justiţie că dumnealui este impli-
cat în trafic de „Heroină”, a adăugat 
Corneliu Savca. 

„Domnule Ghimpu, domnule 
Filat, domnule Tănase. Vreau să ne 
primiţi în audienţă pentru că avem 
dovezi clare care ar demonstra vi-
novăţia acestora”, a adăugat Cernit 
Murat.

Avocaţii susţin că vor cere des-

păgubiri pentru faptul că clienţii lor 
au fost reţinuţi pe nedrept şi că au 
depus deja în acest sens o cerere la 
CEDO.

„Sigur că da. Este depusă deja o 
cerere în privinţa aceasta la CEDO. 
Aşteptăm deja să se pună pe rol. 
Aceşti oameni, mă refer la poliţişti 
şi Cernit Murat, au fost reţinuţi ile-
gal şi nefondat timp de 2 ani şi 3 
luni fără probe”, a spus avocatul 
Taisia Cernit. 

Eliberaţi cu aplauze
Rudele şi prietenii celor eliberaţi 

au primit cu aplauze şi lacrimi de 
bucurie decizia instanţei. Mama lui 

Murat Karalar însă a leşinat, iar după 
ce şi-a revenit, l-a certat, în limba tur-
că, pe avocatul fiului său pentru ca nu 
a făcut tot posibilul pentru a-l elibera. 
Pe întreaga durată a examinării dosa-
rului, poliţiştii condamnaţi şi cetăţe-
nii turci s-au declarat nevinovaţi. 

Cea mai mare captură 
de droguri din istoria 
Republicii Moldova
Amintim că inculpaţii au fost re-

ţinuţi în primăvara anului 2008 şi au 
fost acuzaţi că ar fi facilitat transpor-
tarea a 200 de kilograme de heroină 
ascunse în saci cu fasole. Cîteva zile 
mai tîrziu, patru poliţişti de la misi-
uni speciale, printre care şeful direc-
ţiei respective, Corneliu Savca, au 
fost reţinuţi, fiind acuzaţi că urmau 
să asigure transportarea drogurilor 
pe teritoriul Moldovei. Valoarea 
acestora se ridică la suma de peste 
10 milioane de euro. Substanţele 
narcotice au fost depistate de doi 
agenţi rutieri. În octombrie 2009, 
judecătoria Botanica a achitat 2 po-
liţişti, iar alţi doi au fost condamnaţi 
la 5 ani şi 9 luni şi, respectiv, 5 ani şi 
jumătate de închisoare pentru abuz 
în serviciu, exces de putere şi fal-
sificarea documentelor oficiale. Un 
cetăţean turc a fost găsit vinovat de 
transportarea substanţelor narcotice 
şi condamnat la 13 ani de puşcă-
rie. Celălalt turc a fost condamnat 
la 2 ani şi 9 luni pentru favorizarea 
transportării drogurilor. Procurorii 
au cerut însă o pedeapsă mai aspră. 
Aceasta este cea mai mare captură 
de droguri din istoria ţării noastre.

S. C.

Cine profită de carnea 
confiscată de la agenţii 

economici?
Procuratura Generală a verificat legalitatea utilizării pro-

duselor din carne, transmise pentru păstrare la depozitul frigo-
rific al ÎS „Moldresurse” ca urmare a ridicării sau confiscării 
acestora în procesul constatării şi examinării contravenţiilor.  
Rezultatele controalelor efectuate de procurori au relevat 
multiple încălcări ale procedurii contravenţionale care duc 
la anularea deciziilor de sancţionare de către instanţele de 
judecată şi prezintă semne de protecţionism şi coruptibili-
tate.

S-a constatat că drept temei pentru anularea deciziilor 
de sancţionare contravenţională, emise de persoanele îm-
puternicite din cadrul Ministerului Afacerilor Interne in-
stanţele de judecată invocă: calificarea incorectă a faptei 
contravenţionale; prezentarea ulterioară a documentelor de 
provenienţă a mărfii instanţei de judecată; examinarea ca-
zului în lipsa contravenientului.

De regulă, deciziile de sancţionare contravenţională sînt 
emise în ziua întocmirii procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei, în lipsa contravenientului şi fără a-i acorda 
acestuia posibilitatea de a prezenta materiale privind pro-
venienţa mărfurilor, ultimul prezentîndu-le instanţei de ju-
decată.

De asemenea, în fiecare caz agentul constatator, fără 
înştiinţarea contravenientului, solicită examinarea calităţii 
produselor din carne de către Direcţia Sanitar-Veterinară şi 
pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (DSV) pe 
mun. Chişinău, care prin decizia sa declară aceste produse 
neconforme reglementărilor aplicate în domeniul alimentar 
şi prescrie utilizarea condiţionată a cărnii sub supraveghe-
rea Direcţiei.

După anularea deciziei de sancţionare de către instanţa 
de judecată şi restituirea produselor confiscate proprieta-
rului, ultimul, neştiind concluzia DSV privind declararea 
cărnii neconforme reglementărilor aplicate în domeniul ali-
mentar, o comercializează pentru consumul uman.

După implementarea noului Cod contravenţional, intrat 
în vigoare la 31.05.2009, în pofida existenţei produselor din 
carne pasibile de a fi confiscate, deseori, agentul constatator 
nu întreprinde măsuri în vederea confiscării acestora.

Potrivit procurorilor, exemplele descrise denotă atitudi-
nea formală şi tendenţioasă la documentarea cazurilor de 
păstrare şi comercializare a produselor din carne cu încălca-
rea normelor stabilite. Aceste abateri creează pericolul pu-
nerii în liberă circulaţie a produselor care nu pot fi acceptate 
pentru consumul uman.

Procuratura Generală a sesizat MAI şi Inspectoratul Fis-
cal Principal de Stat asupra lichidării încălcărilor de lege 
stabilite, înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care le-au favo-
rizat.

Corupţie la Psihiatrie: Criminali, 
bolnavi peste noapte

4 funcţionari, membri ai Comisiei de expertiză psihiatrică 
judiciara din cadrul Spitalului Clinic Republican de Psihiatrie, 
sunt banuiţi de abuz în serviciu şi corupere pasivă. Este vorba 
de preşedintele Comisiei, şeful secţiei expertiză psihiatrică şi 2 
experşi judiciari de categorie superioară.       

Potrivit Ministerului de Interne, cei 4 sunt suspectaţi că în 
anul 2005 l-au favorizat pe un bărbat din 1945, acuzat de omor. 
Astfel, în baza deciziei Comisiei respective, criminalul a fost 
eliberat de răspundere penală, pe motiv că ar suferi o patologie 
cronică psihică. Ultimul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie 
într-o secţie cu regim special de tratament prin constrîngere. În 
2006, aceeaşi comisie a eliberat un certificat prin care a declarat 
că bănuitul s-a vindecat şi că poate urma un alt tip de tratament, 
la libertate. Cu un an mai tîrziu, bănuitul a devenit directorul 
unei întreprinderi, unde activează pînă în prezent. Mulţumit de 
rezultat, bărbatul i-a propus unui alt criminal, internat la trata-
ment forţat la Spitalul de Psihiatrie, că-l va scoate basma cura-
tă, contra unei sume de bani.“Acesta i-a spus că are influenţă 
asupra membrilor Comisiei şi că-l poate ajuta să fie tratat la 
libertate. Plata pentru acest serviciu urma să se facă în 2 trase”, 
a declarat, într-o conferinta de presa, Gheorghe Calvcaliuc, şef 
de secţie din cadrul Direcţiei investigarea fraudelor a MAI.  Pe 
19 iunie 2010, directorul întreprinderii a primit 500 de Euro de 
la o rudă a acuzatului. A luat banii şi s-a deplasat la Spitalul de 
Psihiatrie, unde a transmis 200 de Euro unui expert judiciar al 
Comisiei. Ceilalţi 300 de Euro, urmau să ajungă la preşedintele 
Comisiei. Cei doi au fost prinşi în flagrant de oamenii legii în 
timp ce primeau banii. Pînă acum, Comisia de expertiză din 
cadrul Spitalul de Psihiatrie ar fi săvîrşit peste 30 de astfel de 
cazuri. Poliţia cercetează toate persoanele implicate.

Conflict între consăteni, soldat cu leziuni 
corporale grave.

O simplă ceartă între consăteni s-a soldat cu internarea 
unui bărbat de 53 de ani în spitalul raional, cu leziuni corpora-
le grave, clasificate de medici drept periculoase pentru viaţa şi 
sănătate acestuia. Incidentul a avut loc în satul Bieşti, raionul 
Orhei.

Incidentul a avut loc în momentul cînd victima, împreună 
cu fiul sau minor, care se îndreptau spre casă, s-a oprit pentru 
a-i face observaţie unui alt minor. Băiatul, de 17 ani, locuitor al 
aceluiaşi sat, se afla în stare de ebrietate şi nu a dorit să asculte 
obiecţiile aduse, iar pentru justificarea comportamentului său 
inadecvat, în loc de contraargument, a recurs la topor, aplicîn-
du-i cîteva lovituri oponentului său în regiunea capului, provo-
cîndu-i leziuni corporale grave. 

Persoana vătămată a fost transportată la spitalul raional, 
unde a fost internat în secţia de reanimare, starea sănătăţii aces-
tuia fiind apreciată de către medici drept gravă.

Pe acest caz, ţinînd cont de faptul că persoana suspectă este 
minoră, au fost acumulate toate probele necesare, care au fost 
remise Procuraturii raionale pentru pornirea unei cauze penale 
conform articolului 151, aliniatul 1 al Codului Penal al Repu-
blicii Moldova.

Doi recidivişti cu ghinion au ajuns 
pe mîna poliţiei

Doi recidivişti au fost reţinuţi în flagrant în moemntul au 
întrat într-un apartament de pe strada Florilor din capitală. Cu 
cîteva zile în urmă oamenii legii au primit o informaţie opera-
tivă, potrivit căreia pe teritoriul municipiului au sosit din regi-
unea Odessa, două persoane, care planificau să comită o serie 
de crime grave. Prelucrînd informaţia operativă, s-a reuşit sta-
bilirea identităţii celor doi suspecţi care s-au dovedit a fi Victor 
Jerdeţchii, în vîrstă de 43 de ani şi Dumitru Musoliov, de 36 de 
ani, ambii de origine ucraineană, cu antecedente penale, aflaţii 
în căutare pentru infracţiuni similare în Ucraina.

De asemenea, au fost stabilite eventualele ţinte de atac ale 
infractorilor, fiind organizate ambuscade permanente, pe aces-
te adrese. Astfel, în noaptea de 23 iunie, aproximativ în jurul 
orelor 2.30, suspecţii au încercat să pătrundă, de pe acoperiş, 
într-un apartament de la etajul 5 al unui bloc din strada Florilor, 
unul dintre infractori fiind neutralizat de colaboratorul operativ, 
care se afla în ambuscadă.

Al doilea complice, care se afla pe acoperiş, la pîndă, sesi-
zînd faptul că sînt aşteptaţi de poliţişti, a încercat să scape de 
pedeapsă şi a sărit într-un copac, unde a şi rămas blocat între ra-
muri. Doar după intervenţia unei echipe de pompieri, bărbatul a 
fost scos de la înălţime şi imediat reţinut de poliţişti.

Audiaţi de oamenii legii, aceştia nu au putut justifica ac-
ţiunile sale, invocînd diverse motive, recunoscînd în cele din 
urmă, că intenţionau să sustragă din apartament o sumă impu-
nătoare în valută. De asemenea, au relatat şi faptul că, cîteva 
zile înainte, au pătruns ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. 
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă o pedeapsă de pînă la 
10 ani privaţiune de libertate.

12 ani de puşcărie pentru doi miei 
şi un ied

Patru tineri din raionul Hînceşti au ajuns pe mâna poliţi-
ei după ce au bătut cu bestialitate doi ciobani de la stîna din 
satul Bălceana, acelaşi raion. În noaptea de 19 spre 20 iunie, 
curent, aproximativ la ora 03.00, poliţia din raionul Hînceşti 
a fost sesizată despre vătămarea gravă a doi fraţi, cu vîrsta de 
40 şi 45 de ani, care activau în calitate de păstori în satul Băl-
ceana. Imediat la faţa locului s-a deplasat grupul operativ al 
Comisariatului de poliţie Hînceşti, unde au stabilit că ciobanii 
au fost bătuţi cu bestialitate de patru tineri necunoscuţi. La doar 
cîteva ore de la incident, au fost reţinuţi şi posibilii infractori. 
Aceştia s-au dovedit a fi patru băieţi, cu vîrsta cuprinsă între 
20 şi 25 de ani, originari din satul Lăpuşna, Hînceşti. Potrivit 
cercetărilor forţelor de ordine, bănuiţii aflîndu-se în stare de 
ebrietate, au pătruns, în mod deschis, pe teritoriul stînei, le-au 
aplicat multiple lovituri cu pumnii şi picioarele, în diverse regi-
uni ale corpului şi, sustrăgînd doi miei şi un ied, s-au deplasat 
într-o direcţie necunoscută. Suspecţii au fost depistaţi pe urme 
fierbinţi, chiar la domiciliile lor. Audiaţi de poliţie, tinerii nu 
dau nicio explicaţie despre cele întîmplate. Dacă vor fi găsiţi 
vinovaţi, cei patru riscă de la 6 la 10 ani de închisoare.

S. C.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

 Am schimbat timp de un an mai multe locuri 
de muncă. În această perioadă am văzut că anga-
jatorii nu-şi cunosc obligaţiile de care, eu bănu-
iesc, aceştia ar trebui să ţină cont. Pentru a fi mai 
sigur în cadrul unei eventuale reangajări, rog să 
aduceţi la cunoştinţă care sunt obligaţiile de bază 
ale angajatorilor. 

Victor Pavliuc,
mun. Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform art.10 alin.(2) 
din Codul muncii, angajato-
rul este obligat:

a) să respecte legile şi 
alte acte normative, clauze-
le contractului colectiv de 
muncă şi ale convenţiilor co-
lective;

b) să respecte clauzele 
contractelor individuale de 
muncă;

c) să aprobe anual statele 
de personal ale unităţii;

d) să acorde salariaţilor 
munca prevăzută de contrac-
tul individual de muncă;

e) să asigure salariaţilor 
condiţiile de muncă cores-
punzătoare cerinţelor de pro-
tecţie şi igienă a muncii;

f) să asigure salariaţii cu 
utilaj, instrumente, documen-
taţie tehnică şi alte mijloace 
necesare pentru îndeplinirea 
obligaţiilor lor de muncă;

g) să asigure o plată ega-
lă pentru o muncă de valoare 
egală;

h) să plătească integral 
salariul în termenele stabili-
te de prezentul cod, de con-
tractul colectiv de muncă şi 
de contractele individuale de 
muncă;

i) să poarte negocieri co-
lective şi să încheie contrac-
tul colectiv de muncă în mo-
dul stabilit de Codul muncii;

j) să furnizeze reprezen-
tanţilor salariaţilor informa-
ţia completă şi veridică ne-
cesară încheierii contractului 
colectiv de muncă şi contro-
lului asupra îndeplinirii lui;

k) să îndeplinească la 

timp prescripţiile organelor 
de stat de supraveghere şi 
control, să plătească amenzi-
le aplicate pentru încălcarea 
actelor legislative şi altor 
acte normative ce conţin nor-
me ale dreptului muncii;

l) să examineze sesiză-
rile salariaţilor şi ale repre-
zentanţilor lor privind încăl-
cările actelor legislative şi 
ale altor acte normative ce 
conţin norme ale dreptului 
muncii, să ia măsuri pentru 
înlăturarea lor, informînd 
despre aceasta persoane-
le menţionate în termenele 
stabilite de lege;

m) să creeze condiţii pen-
tru participarea salariaţilor la 
administrarea unităţii în mo-
dul stabilit de Codul muncii 
şi de alte acte normative;

n) să asigure salariaţilor 
condiţiile social-sanitare ne-
cesare pentru îndeplinirea 
obligaţiilor lor de muncă;

o) să efectueze asigurarea 
socială şi medicală obligato-
rie a salariaţilor în modul 
prevăzut de legislaţia în vi-
goare;

p) să repare prejudiciul 
material şi cel moral cauzat 
salariaţilor în legătură cu 
îndeplinirea obligaţiilor de 
muncă, în modul stabilit de 
Codul muncii şi de alte acte 
normative;

r) să îndeplinească alte 
obligaţii stabilite de Codul 
muncii, de alte acte normati-
ve, de convenţiile colective, 
de contractul colectiv şi de 
cel individual de muncă.

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
Întrebarea trebuie formulată clar şi cît 

mai concis, pe o foaie aparte.
Decupaţi cuponul şi, împreună cu între-

barea Dvs., trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009, str. A. Mateevici nr. 60, bir. 222.
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Conform prevederilor 
Capitolului  IV  din Legea 
cu privire la energia electri-
că  asupra terenurilor şi altor 
bunuri proprietate privată, 
operatorul reţelei de transport 
şi de sistem, operatorii reţele-
lor de distribuţie, cu acordul 
proprietarilor, în condiţiile 
legii, pe durata lucrărilor de 
construire, reabilitare, reteh-
nologizare, respectiv, de ex-
ploatare şi de întreţinere a re-
ţelelor electrice, beneficiază 

de următoarele drepturi:
a) dreptul de uz (folosin-

ţă) asupra terenului pentru 
executarea lucrărilor nece-
sare construirii, reabilitării 
sau retehnologizării reţelelor 
electrice;

b) dreptul de uz (folosinţă) 
asupra terenului pentru asigu-
rarea funcţionării normale a 
reţelelor electrice prin efectu-
area reviziilor, reparaţiilor şi 
a altor intervenţii necesare;

c) servitutea de trecere 
subterană, de suprafaţă sau 
aeriană a terenului pentru 
executarea lucrărilor la locul 
de amplasare a reţelelor elec-
trice cu ocazia intervenţiei în 
scopul retehnologizării, repa-
raţiei, reviziei şi al înlăturării 
consecinţelor avariilor, pre-
cum şi pentru accesul la locul 
lor de amplasare;

d) dreptul de a obţine re-
strîngerea sau sistarea unor 
activităţi care ar pune în peri-
col viaţa şi sănătatea persoa-
nelor, bunurile sau anumite 
activităţi;

e) dreptul de acces la tere-
nul unde se află reţelele elec-
trice.

Operatorul reţelei de 
transport şi de sistem, ope-
ratorii reţelelor de distribu-
ţie sînt obligaţi să notifice în 
scris proprietarul terenurilor 
sau al bunurilor, care poate fi 
afectat ca urmare a lucrărilor 
la reţelele electrice, cu excep-
ţia cazurilor de avarii, situaţie 
în care proprietarul este înşti-
inţat în termenul cel mai scurt 
posibil.  La încetarea exerci-
tării drepturilor menţionate 
mai sus, operatorul reţelei de 
transport şi de sistem, opera-
torii reţelelor de distribuţie 
sînt obligaţi să asigure dega-
jarea terenului şi repunerea 
lui în situaţia iniţială.  Opera-

Regimul drepturilor asupra proprietăţii unui terţ
torul reţelei de transport şi de 
sistem, operatorii reţelelor de 
distribuţie sînt obligaţi   să se 
folosească cu bună-credinţă 
de aceste drepturi  şi să plă-
tească proprietarului de teren 
sau de alte bunuri proprietate 
privată despăgubirea cuveni-
tă pentru pagubele produse la 
efectuarea lucrărilor menţio-
nate, inclusiv în cazul înlătu-
rării consecinţelor avariilor.

Dreptul de uz (folosin-
ţă) asupra terenului pentru 

executarea lucrărilor nece-
sare construcţiei, reabilitării 
sau retehnologizării reţelelor 
electrice se  stabileşte prin 
contract, încheiat cu propri-
etarul terenului, şi se întinde 
pe durata executării lucrări-
lor. La exercitarea dreptului 
menţionat, operatorul reţelei 
de transport şi de sistem, ope-
ratorii reţelelor de distribuţie 
pot, cu acordul prealabil al 
proprietarului terenului sau al 
imobilului:

a) să depoziteze materi-
ale, echipamente, utilaje şi 
instalaţii, necesare executării  
lucrărilor;

b) să îndepărteze materia-
le şi să capteze apă, în condi-
ţiile legii;

c) să instaleze utilaje şi 
să lucreze cu acestea, să am-
plaseze birouri şi locuinţe de 
şantier;

d) să oprească ori să re-
strîngă activităţi ale propri-
etarului în măsura strict ne-
cesară executării lucrărilor 
menţionate.

 Dreptul de uz (folosin-
ţă) menţionat încetează la 
expirarea termenului stabilit 
pentru executarea lucrărilor 
sau înaintea acestui termen, 
la data finisării anticipate a 
lucrărilor sau la data sistării 
acestora. Oricare dintre aces-
te situaţii trebuie notificată de 
îndată proprietarului.  Drep-
tul de uz (folosinţă) asupra 
terenului pentru exploatarea 
şi întreţinerea reţelelor elec-
trice, prin efectuarea revizi-
ilor, a reparaţiilor şi a altor 
intervenţii necesare, în sco-
pul asigurării funcţionării lor 
normale, se stabileşte prin 
contract, încheiat cu proprie-
tarul, şi se întinde pe toată du-
rata de funcţionare a reţelelor 
electrice, iar exercitarea lui se 

face ori de cîte ori este nevoie 
pentru asigurarea funcţionării 
normale a reţelelor electrice. 
În exercitarea dreptului men-
ţionat, operatorul reţelei de 
transport şi de sistem, ope-
ratorii reţelelor de distribuţie 
pot, cu acordul prealabil al 
proprietarului:

a) să depoziteze materi-
ale, echipamente, utilaje şi 
instalaţii pentru întreţinere, 
revizie, reparaţie şi pentru 
alte intervenţii, necesare asi-

gurării funcţionării 
normale a reţelelor 
electrice;

b) să instaleze 
utilaje şi să lucreze 
cu acestea;

c) să afecteze 
culturi, plantaţii sau 
alte amenajări exis-
tente şi să restrîngă 
activităţi ale propri-
etarului în măsura 
şi pe durata strict 
necesară în vederea 
executării activită-
ţilor de întreţinere, 
de revizii, de repa-
raţii sau de alte in-
tervenţii pentru asi-
gurarea funcţionării 
normale a reţelelor 
electrice. 

Servitutea de trecere 
subterană, de suprafaţă sau 
aeriană a terenului cuprinde 
dreptul la instalare a reţelelor 
electrice, precum şi accesul 
la ele pentru intervenţii, re-
paraţii, revizii, retehnologi-
zări, întreţinere şi exploatare, 
în condiţiile legii.  Pentru a 
evita punerea în pericol a per-
soanelor, bunurilor sau a unor 
activităţi desfăşurate în zona 
de efectuare a lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, reteh-
nologizare, întreţinere şi ex-
ploatare a reţelelor electrice, 
operatorul reţelei de transport 
şi de sistem, operatorii reţe-
lelor de distribuţie au dreptul 
de a obţine restrîngerea sau 
sistarea, pe durata lucrărilor, 
a activităţilor desfăşurate în 
vecinătate. În acest caz, per-
soanele afectate vor fi înştiin-
ţate în scris despre data înce-
perii şi, respectiv, a finalizării 
lucrărilor.  Operatorul reţelei 
de transport şi de sistem, ope-
ratorii reţelelor de distribuţie 
trebuie să exercite cu bună-
credinţă şi în mod rezonabil 
dreptul de acces la terenul 
unde se află reţelele electrice. 
     Terenurile necesare con-
struirii, reabilitării, retehnolo-
gizării, întreţinerii şi exploa-
tării reţelelor electrice care 
aparţin cu titlu de proprietate 
unor terţi pot fi expropriate 
pentru cauză de utilitate pu-
blică de autoritatea compe-
tentă, cu respectarea procedu-
rii prevăzute de lege, după o 
dreaptă şi prealabilă despăgu-
bire a proprietarului de teren.  
Exproprierea terenului poate 
avea loc doar dacă operatorul 
reţelei de transport şi de sis-
tem sau operatorii reţelelor 
de distribuţie nu au reuşit să 
obţină dreptul de uz sau de 
servitute asupra terenului şi/

sau dacă demonstrează că lu-
crările prevăzute de lege care 
pot fi executate vor împiedica 
substanţial folosirea ori chiar 
vor exclude posibilitatea fo-
losirii de către proprietar a te-
renului său.  După trecerea în 
proprietatea publică a statului 
sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, terenul expropriat 
va fi dat în folosinţă cu titlu 
gratuit operatorului reţelei de 
transport şi de sistem sau ope-
ratorilor reţelelor de distribu-
ţie pentru efectuarea lucrări-
lor necesare construcţiei sau 
exploatării reţelelor electrice.   

Pentru a se asigura pro-
tecţia şi funcţionarea normală 
a reţelelor electrice, pentru 
a se evita punerea în peri-
col a persoanelor, bunurilor 
şi mediului, în conformitate 
cu Regulamentul cu privire 
la protecţia reţelelor elec-
trice, aprobat de Guvern, se 
stabilesc zone de protecţie a 
reţelelor electrice.  În scopul 
protecţiei reţelelor electrice, 
persoanelor fizice şi juridice 
li se interzice: 

a) să efectueze construcţii 
de orice fel în zona de protec-
ţie a reţelelor electrice fără 
acordul prealabil al operato-
rului reţelei de transport şi de 
sistem sau al operatorilor re-
ţelelor de distribuţie. În cazul 
în care, în mod excepţional, 
este necesar ca pe terenul pe 
care este amplasată o reţea 
electrică să se execute o con-
strucţie, beneficiarul acesteia 
din urmă şi/sau proprietarul 
vor suporta toate cheltuieli-
le de modificare a traseului 
reţelei electrice, cu condiţia 
obţinerii acordului proprieta-
rilor sau al deţinătorilor legali 
ai terenului de pe traseul pe 
care urmează să fie plasate 
noile reţele electrice, precum 
şi după obţinerea avizelor au-
torităţilor competente şi a au-
torizaţiei de construire; 

b) să efectueze săpături 
de orice fel ori să înfiinţeze 
plantaţii perene în zona de 
protecţie a reţelelor electrice 
fără acordul prealabil al ope-
ratorului reţelei de transport 
şi de sistem sau al operatori-
lor reţelelor de distribuţie;

c) să depoziteze materiale 
pe culoarele de trecere şi în 
zonele de protecţie a reţelelor 
electrice fără acordul preala-
bil al operatorului reţelei de 
transport şi de sistem sau al 
operatorilor reţelelor de dis-
tribuţie; 

d) să arunce obiecte de 
orice fel pe reţelele electrice 
ori să intervină în orice alt 
mod asupra lor;

e) să deterioreze con-
strucţiile, îngrădirile sau in-
scripţiile de identificare şi de 
avertizare aferente reţelelor 
electrice; 

 f) să limiteze ori să în-
grădească prin împrejmuiri, 
prin construcţii ori în orice alt 
mod accesul la reţeaua elec-
trică a operatorului reţelei de 
transport şi de sistem sau a 
operatorilor reţelelor de dis-
tribuţie.



Dreptul 7VINerI, 25 IuNIe 2010

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Rila Prim” cu sediul 
în or. Codru, Chişinău, str. Costiujeni nr. 14/4, apt. 3, pentru 
data de 30 iulie 2010, ora 15.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza 
civiă intentată la cererea SA „TRANSCOMUNICAŢII” mun. 
Chişinău.

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

Judecător  Zinaida Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului II „Cuşca Tatiana”, pentru 
data de 12 august 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la exami-
narea cauzei civile a SRL „Voltaj-Com” privind încasarea da-
toriei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Aspect AN”, pentru 
data de 23 august 2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la exami-
narea cauzei civile a SRL „Azgoprod” privind încasarea da-
toriei.

Judecător  I. Gancear 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bondari Ion, pentru data de 25 iunie 2010, ora 14.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de reclamat 
în cauza civilă la acţiunea cet. Caravelcova Galina.

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 ÎCS „Hazar Service” SRL, pentru data de 9 iu-
lie 2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 47) în legătură cu examinarea cauzei civile la acţiunea lui 
Fedoseev Dumitru privind indexarea sumelor adjudecate.

Judecător   Constantin Urîtu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ochişor Vasile, pentru data de 12 iulie 2010, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
reclamat în dosarul civil la cererea cet. Ochişor Natalia privind 
desfacerea căsătoriei.

 Judecător   Angela Catană

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 

reprezentantului ÎM „Cirasico” SRL, pentru data de 21 iulie 
2010, ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
67) în legătură cu examinarea cauzei civile la cererea lui Vit-
man Semion către ÎM „Cirasico” SRL, BCR privind anularea 
contractului. 

Judecător   V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Madan Sergiu Ion, pentru data de 28 iunie 2010, ora 12.50, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Irving Chase Decatur.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lopanciuc Svetlana, pentru data de 28 iunie 2010, ora 12.50, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Irving Chase Decatur.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Erşov Alexei, pentru data de 15 iulie 2010, ora 11.20, la şedin-
ţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea ÎMCA „Grawe Carat Asigurări” SA.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Muntean Ruslan, 
pentru data de 9 iulie 2010, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în calitate de pîrît la cererea 
„Euroasig Group” SRL. 

Judecător  S. Lazari 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Slobozeanu Gheorghe, pentru data de 27 septembrie 2010, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate 
de reclamat în cauza civilă la acţiunea cet. Slobozeanu Dina 
privind recunoaşterea dreptului pierdut la spaţiul locativ.

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

Judecător  Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Ţurcanu Viorica Dumitru, a.n. 25.02.1969 cu domiciliul 
în Chişinău, str. Fantalului nr. 15, apt. 1, pentru data de 30 
septembrie 2010, ora 13.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui 
Ţurcanu Ştefan privind declararea nulităţii contractelor.

Judecător  Gh. V. Bîrnaz

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Breahna Oleg, pentru data de 13 iulie 2010, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 1A) în legătură 
cu examinarea cauzei civile la cererea cet. Breahna Ecaterina 
privind contestarea actului administrativ.

Judecător    Nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Doloton Leonid Gavril şi Doloton Eugen Leonid, pentru 
data de 16 iulie 2010, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. 
Zelinski nr. 13, bir. 9) în legătură cu examinarea cauzei civile 
la cererea Companiei Internaţionale de Asigurări „ASITO” 
S.A. privind restituirea prejudiciului.

Judecător    V. Stratan
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mihailovschi 
Andrei, pentru data de 1 iulie 2010, ora 12.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301.) în calitate de 
pîrît în procesul civil intentat de Mihailovschi Ala privind 
permisiunea de a ieşi din R. Moldova. 

 Judecător   Alexandru Spoială 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Volcov Ion 
Ion, locuitor al oraşului Făleşti, pentru data de 8 iulie 2010, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr 14, bir. 
9) în calitate de pîrît în cauza civilă privind desfacerea căsă-
toriei.

Judecător   L. Trocin
www

Judecătoria Dubăsari solicită prezentarea cet. Ctitor Ion 
şi Berzan Valentina, pentru data de 4 august 2010, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (Dubăsari, satul Ustia, str. Ştefan cel 
Mare nr. 9) ca parte pe dosar, în cauza civilă nr.2-194/2010 
privind încasarea prejudiciilor materiale şi morale.

Judecător   Boris Talpă
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Bulicanu 
Dumitru Mihail, domiciliat în satul Vărzăreşti, Nisporeni, 
pentru data de 16 iulie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 15) în calitate de reclamat 
în cauza civilă nr.2-290/2010 privind restituirea împrumutu-
lui. 

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

Judecător  Diana Cristian

Citaţii în judecată

Tamara Plămădeală, 
avocatul parlamentar pen-
tru protecţia drepturilor 
copiilor, cere 
M i n i s t e r u l u i 
Educaţiei, Mi-
nisterului Mun-
cii, Protecţiei 
Sociale şi Fa-
milei o monoto-
rizare, o revizie 
şi o cercetare a 
condiţiilor în ta-
berele de odihnă 
din Republica Moldova. 
Aceste cereri sînt făcute în 
scopul asigurării dreptului 
la odihna copiilor şi pentru 
a anticipa eventualele ca-
zuri de abuz asupra copii-
lor. Se solicită o  selectare 
mai riguroasă a educatori-
lor, instruirea lor continuă, 
ca aceştia să poată forma 
un comportament adecvat 
la copiii aflaţi în tabăra de 
odihnă.

 Avocatul parlamentar 
va face o recomandare Gu-
vernului Republicii Mol-
dova pentru a fi garantate 
măsuri de protecţie, care să 
cuprindă metode adecvate 
pntru aplicarea programe-
lor sociale ce vizează acor-

darea susţinerii necesare co-
pilului şi celor cărora le-a fost 
încredinţat, precum şi pentru 

identificarea, an-
chetarea, aborda-
rea, prevenirea şi 
urmărirea de atitu-
dine negativă asu-
pra copiilor. 

 Aceste iniţia-
tive vin ca urma-
re a informaţiilor 
difuzate în presă 
despre cazul de 

abuz sexual faţă de 2 copii 
de 7 şi 8 ani, de către un alt 
minor cu vîrsta de 10 ani, la 
tabăra de odihnă „Andrieş” 
din satul Ivancea, Orhei. 

 În urma vizitei de control 
la respectiva tabără, avocatul 
parlamentar a apreciat că în 
situaţia dată a fost încălcat 
dreptul copilului la protecţia 
faţă de abuzuri şi neglijare, 
nerespectîndu-se prevederea 
potrivit căreia „statele părţi 
vor lua toate măsurile legis-
lative, administrative, sociale 
şi educative, corespunzătoare 
pentru protejarea copilului 
împotriva oricăror forme de 
violenţă, vătămare sau abuz 
fizic sau mintal, de abandon 
sau de neglijare, de rău tra-

tament sau de exploatare, 
inclusiv abuzul sexual, în 
timpul cît se află în îngri-
jirea părinţilor sau a unuia 
dintre ei, a reprezentantului 
sau reprezentanţilor săi le-
gali, sau a oricărei persoane 
căreia i-a fost încredinţat”.

Doamna Plămădeală 
consideră că acest incident 
nu s-ar fi întîmplat dacă 
educătorii ar fi acordat o 
supraveghere corespunză-
toare copiilor aflaţi în tabă-
ră. Conform prevederilor 
legale, copilul nu poate fi 
tras la răspundere, deoa-
rece este minor, părinţii 
nu poartă nici o vină din 
moment ce au încredinţat 
supravegherea copiilor in-
stituţiei date, care devine 
responsabilă de acest inci-
dent. 

Avocatul copilului a 
adresat o comunicare Pro-
curaturii raionului Orhei, 
prin care se recomandă 
intentarea unei proceduri 
penale în privinţa tragerii 
la răspndere a persoanelor 
responsabile de suprave-
gherea minorilor, persoane 
care se fac vinovaţi de ne-
glijenţă în serviciu.

Copilului trebuie să-i fie 
respectat dreptul la odihnă 

Guvernul a aprobat re-
cent proiectul de lege pri-
vind modificarea şi comple-
tarea Legii bugetului de stat 
pentru anul 2010. Potrivit 
informaţiei prezentate în 
cadrul şedinţei, 
prognozele in-
dică faptul că 
în 2010, PIB-ul 
va înregistra o 
creştere reală de 
2,5 la sută faţă 
de anul 2009, 
comparativ cu 
1,5 la sută, pro-
gnozat iniţial. 
Ministrul Finan-
ţelor, Veaceslav 
Negruţa, a menţionat că 
elaborarea şi promovarea 
proiectului de lege a fost 
dictată de tendinţele şi esti-
mările evoluţiei economiei 
pe parcursul anului curent 
şi influenţa acesteia asupra 
bugetului public naţional, 
în general, şi bugetului de 
stat, în particular. Potrivit 
informaţiei prezentate în 
cadrul şedinţei, prognozele 
macroeconomice actuali-
zate arată că în anul 2010, 
produsul intern brut va 

Guvernul a aprobat recent proiectul de 
lege privind modificarea şi completarea 

Legii bugetului  
atinge o valoare nominală de 
67,1 miliarde lei, cu o creşte-
re reală de 2,5 la sută faţă de 
anul 2009, comparativ cu 1,5 
la sută prognozat iniţial. Ex-
porturile şi importurile se es-

timează cu o creştere de cîte 
13 la sută faţă de anul 2009, 
cu 12 şi, respectiv, 15 la sută 
comparativ cu cele progno-
zate iniţial pe an. Totodată 
veniturile şi cheltuielile bu-
getului public naţional se vor 
majora cu circa 1 miliard şi 
jumătate lei şi, respectiv, cu 
630 milioane lei, comparativ 
cu sumele stabilite iniţial pe 
anul 2010, iar deficitul se va 
reduce cu 1,6 la sută din PIB. 
Se estimează că vor fi acu-
mulate venituri suplimentare 

în buget de pe urma creş-
terii sumelor ca urmare a 
perceperii impozitului pe 
venit din activitatea de în-
treprinzător, TVA, accize-
lor la unele poziţii tarifare, 

impozitelor asupra 
comerţului exterior.

Cheltuieli supli-
mentare vor fi efec-
tuate pentru com-
pensaţiile sociale fa-
miliilor defavorizate 
în perioada rece a 
anului, ajutor social 
stabilit în baza ve-
nitului lunar minim 
garantat, pentru 
pensii militarilor, 

compensaţii pentru popula-
ţia din localităţile din stînga 
Nistrului în contextul ma-
jorării tarifelor la resursele 
energetice, crearea Centru-
lui universitar de stimula-
re a abilităţilor practice în 
educaţia medicală şi altele. 
Prim-ministrul Vlad Filat a 
solicitat prezentarea proiec-
tului de lege în Parlament 
cît mai repede posibil, astfel 
încît acesta să fie examinat 
şi să intre în vigoare în cel 
mai scurt timp.
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere: Diana Sîrcu, doctor în drept, conferenţi-
ar universitar Facultatea de Drept USM; Ana 
Albu, judecătotr Bălţi; Maria Avornic, jude-
cător Hînceşti; Constantin Ghencea, judecă-
tor Cantemir; Marcel Soficiuc, vicepreşedin-
tele judecătoriei Soroca; Dorin Munteanu, 
judecător Basarabeasca; Vladimir Braşovea-
nu, judecător Centru; Ion Păcăleu, judecător 
Făleşti; Ion Naşco, judecător Ştefan Vodă; Ina 
Leahu, procuror Secţia investigaţii generale; 
Tatiana Russu, procuror Briceni; Carolina 
Bulgari, procuror Botanica; Lucia Andriu-
ţa, procuror Rîşcani mun. Chişinău; Maria 
Lungu, specialist principal Secţia  genarală 
a Procuraturii Generale; Lidia Gratilă, pro-
curor Basarabeasca; Larisa Putin, procuror 
Secţia investigaţii generale şi contribuire la 
exercitarea justiţiei; Alexandru Balan, pro-
curor militar în Procuratura militară Cahul; 
Gheorghe Graur, procuror Criuleni; Sergiu 
Bursacovschi, procuror Ialoveni; Veaceslav 
Hojmichi, specialist Secţia generală a Procu-
raturii generale; Ion Bazatin, procuror militar 
în Procuratura militară Chişinău; Vladimir 
Cimpoieş, procuror, adjunct al Procuratu-
rii Găgăuziei; Gheorghe Popescu, procuror 
Secţia nr. 2; Victor Munteanu, procuror Ser-
viciul investigaţii anticorupţie.

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi Revista naţională 
de drept

Tur”  vă propune cele mai 
avantajoase oferte  pentru 
sezonul estival. Veţi petrece 
vacanţe de vis  pe litoralele 
din Bulgaria,   Turcia, Ro-
mânia şi Ucraina la pre-
ţuri accesibile. Avem oferte 
pentru orice gust şi orice 
exigenţă.

Viza, asigurarea, trans-
portul   şi cazarea sînt in-
cluse.

Oferta specială!!!
Nu rataţi şansa  de a vă odihni 8 zile în 

Bulgaria cu doar 225 de euro. Oferta este 
valabilă din 20 iunie pînă pe 15 iulie.

Agenţia de 
turism „Vector-

Ne puteţi contacta la: tel. 71-64-74
                                      tel/fax. 74-13-03
                                      mob. 068346865

         email vectortur14@gmail.com

Ceaiul reduce riscul afecţiunilor cardiace
 Persoanele care beau cîteva ceşti de ceai sau cafea pe 

zi reduc riscul de a suferi de boli cardiace, concluzionea-
ză un studiu.  

 Un grup de cercetători danezi a 
studiat cîteva zeci de mii de persoa-
ne din punctul de vedere al consu-
mului de ceai. Concluziile studiului 
este unul neaşteptat. Dacă în fieca-
re zi sînt consumate cel puţin şase 
ceşti de ceai, riscul de a fi afectat de 
boli cardiace se reduce de trei ori.

Nici iubitorii de cafea nu au fost descurajaţi, pentru 
că potrivit studiului, acelaşi efect îl are şi consumul a do-
uă-patru ceşti de cafea pe zi. 

Este o veste bună pentru toată lumea ce adoră aceste 
băuturi tradiţionale fierbinţi. Oricum, orice s-ar spune, 
important e să nu exagerezi. 

Unde se antrenează stewardesele şi piloţii moldoveni?
 Anual, piloţii şi stewardesele companiilor aeriene locale se 

antrenează la simulatorul companiei ungare „Malev”, care deţine 
unul dintre cele mai performante simulatoare de zbor din sud-estul 
Europei, scrie ziarul românesc „Wall-Street”. 

 În 2006, „Malev” a investit circa 3 miliarde de forinţi (peste 
zece milioane euro) în acest simulator, care imită un Boeing 737. 
Aici se mai antrenează piloţii şi stewardesele „Malev”, dar şi cei de 
la „Wizz Air”. Echipamentele şi indicatorii simulatorului imită per-
fect condiţiile dintr-o aeronavă Boeing 737NG, de la zgomotele din 
timpul zborului pînă la condiţiile meteo. „Simulatorul poate genera 
circa 300 de situaţii diferite care se pot întîmpla în timpul zborului şi 
toate tipurile de vreme”, explică Kulcsan Geze, născut în România, 
care colaborează cu compania „Malev” pentru orele de antrenament. 
O oră de simulator costă, potrivit acestuia, circa 40 de euro. O şe-
dinţă completă de antrenament durează circa şapte ore, dintre care 
două sînt dedicate pregătirii teoretice, patru zborului pe simulator 
şi una pentru analizarea rezultatelor.

În zilele toride de vară, 
nimic nu poate fi mai delicios 
decît un răsfăţ rece şi dulce, 
adică o îngheţată. Dacă faci 
parte din categoria celor care 
au devenit dependenţi de acest 
desert, este bine să ştii care 
sînt avantajele şi dezavantaje-
le consumului de îngheţată.

Induce starea de bună 
dispoziţie

Cercetatorii de la Institu-
tul de Psihiatrie din Londra 
au demonstrat că îngheţata 
acţionează asupra centrilor 
plăcerii din creier într-un mod 
similar cu ascultarea muzicii 
preferate. După scanarea cre-
ierului unor persoane care au 
mîncat îngheţată de vanilie, 
cercetătorii au concluzionat 
că aceasta acţionează asupra 
„zonelor fericirii” datorită 
unei substanţe numite tripto-
fan, care se găseşte în lapte şi 
în frişcă – principalele ingre-
diente ale produsului. 
Previne depresia şi înlătură 

senzaţia de foame!
Triptofanul ia parte la sin-

teza serotoninei, supranumită 
şi hormonul fericirii. La rîndul 

ei, serotonina este unul 
dintre cei mai importanţi 
neuromediatori din cre-
ier, cea care este respon-
sabilă de starea noastră 
de bună dispoziţie, preve-
nind depresia. Îngheţata 
cu ciocolată contribuie la 
eliberarea de endorfină, 
care este un hormon al 
plăcerii, şi de fenamină, 
un excitant cerebral care 
înlatură temporar somnul 
şi foamea. 

Culmea! Slăbeşti 
mîncînd

Unele tipuri de îngheţată 
au un conţinut scăzut de gră-
simi, fiind chiar recomandate 
în curele de slăbire. În cazul în 
care vrei să dai jos cîteva ki-
lograme nedorite va trebui să 
consumi doar îngheţata care 
are sub 20% grăsime. Produ-
sele care nu conţin zahăr, în 
general au îndulcitori artifici-
ali cu efect laxativ. 

Creşte riscul bolilor 
de inimă!

Specialiştii avertizează to-
tuşi asupra faptului ca textura 
fină, cremoasă şi savoarea sînt 

date în mare măsură de stabi-
lizatori, coloranţi şi gelatina 
care pot afecta serios sănăta-
tea. În cazul în care suferi de 
afecţiuni cardiovasculare sau 
obezitate, nutriţioniştii spun 
că nu este bine să abuzezi de 
acest desert. Conţinutul bogat 
în zahăr şi în grăsimi saturate 
creşte riscul bolilor de inimă, 
diabetului, cariilor dentare, 
astmului bronşic sau sensibili-
tăţii la alergii. 

Produsul din comerţ îţi 
pune în pericol sănătatea!

Consumă îngheţata prepa-

rată în casă, din lapte, smîntî-
nă sau iaurt, ouă, frişcă, zahăr 
şi cacao. Lactatele care intră în 
compoziţia desertului îl trans-
formă într-o sursă de calciu 
necesar pentru oase şi dinţi. 
Îngheţata de la magazin poa-
te conţine conservanţi, gelati-
nă şi stabilizatori care îţi pot 
deregla imunitatea sau îţi pot 
afecta stomacul! 

Pentru pregătirea aceste-
ia ai nevoie de următoarele 
ingrediente:

– 150 de grame de zahăr; 
– 200 de mililitri de lapte, 

un ou; 
– 20 de grame de cacao; 
un plic de zahăr vanilat; 
– 500 de grame de frişcă. 
Mod de preparare:
Laptele, zahărul şi oul se 

fierb la foc potrivit, ames-
tecînd continuu. După ce iei 
vasul de pe foc, adaugă praful 
de cacao şi zahărul vanilat şi 
lasă-l să se răcească. Separat, 
bate frişca şi toarnă compozi-
ţia peste ea, amestecînd uşor 
pînă la omogenizare. Toarnă 
întreaga cantitate în forme pe 
care apoi le pui la congelator.

O milionară din SUA şi-a lăsat averea 
cîinilor

Cazul a stîrnit un adevărat 
scandal imobiliar după ce Gail 
Posner a lăsat moştenire cîinilor 
ei un conac din Miami. Gail Pos-
ner, care a decedat în martie, la 
vîrsta de 67 de ani, a fost dată 
în judecată de fiul ei pe motiv că 
era drogată atunci cînd şi-a scris 

testamentul.
Milionara se asigurase înainte de moarte că cei trei cîini ai 

săi vor fi beneficiarii unui fond de 3 milioane de dolari şi vor 
avea dreptul să locuiască într-un conac de 8,3 milioane din 
Miami. Iubitele ei animale de companie nu au fost singurele 
menţionate în testament. Gail Posner a lăsat 26 de milioane 
de dolari moştenire gărzilor de corp şi menajerelor, iar unii 
dintre ei au primit şi dreptul de a locui gratis în conac cît timp 
vor avea grijă de cîini.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscă-

tori că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi 
ziarul. Noi avem nevoie de acest ajutor şi 

vom  rămîne alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

                 Călătoriţi înţelept – Călătoriţi cu Vector!

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

C a l e i d o s c o p

Cît este de bine sa mănînci îngheţată 


