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Controlul eficient al averilor 
şi intereselor funcţionarilor publici – 
o condiţie a liberalizării regimului 
de vize cu UE

oldova a intrat într-o nouă fază de dezvoltare a relaţiilor cu 
Uniunea Europeană pe dimensiunea comercial-economică. 
Despre aceasta a vorbit premierul Vlad Filat în cadrul unei 

După cum a fost menționat, prim-ministrul 
Vlad Filat a avut la Bruxelles o întrevedere cu 
Cecilia Malmstrom, Comisar European pentru 
Afaceri Interne, potrivit Direcţiei comunicare 
şi relaţii cu presa a Guvernului. 

La întîlnire au mai participat vicepremie-
rul Iurie Leancă, ministru al Afacerilor Exter-
ne şi Integrării Europene, Oleg Efrim, minis-
tru al Justiţiei, Natalia Gherman, viceministru 
al Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 

În debutul întîlnirii, Cecilia Malmstrom a 
spus că se bucură să-l revadă pe Vlad Filat la 
Bruxelles, precizînd că ultima dată s-au văzut 
la Chişinău, în luna ianuarie a anului curent. 
Comisarul European a felicitat echipa guver-
namentală pentru elaborarea şi prezentarea 
primului raport de progres pe marginea libe-
ralizării regimului de vize, precizînd că acesta 
demonstrează eforturile depuse de ţara noas-
tră în acest sens. 

Cecilia Malmstrom a declarat că Moldo-
va a demonstrat un dinamism impresionant în 
ceea ce priveşte implementarea condiţiilor din 
prima fază privind liberalizarea regimului de 
vize. Comisarul a specificat că Comisia Euro-
peană la momentul de faţă evaluează informa-

Ministerul Economiei a finalizat elabo-
rarea celui de-al doilea raport de progres 
privind realizarea recomandărilor UE în ve-
derea lansării negocierilor de creare a Zonei 
de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător 
(ZLSAC), informează Serviciul de presă al 
ministerului.

Potrivit raportului, în domeniul infras-
tructurii calităţii au fost anulate 144 stan-
darde naţionale ce veneau în contradicţie cu 
standardele europene. În domeniul măsurilor 
sanitare şi fitosanitare, a fost aprobat Planul 
Naţional pentru armonizarea legislaţiei pen-
tru anul 2011, ce cuprinde 21 de acţiuni le-
gislative şi normative.

Pentru implementarea recomandărilor CE 
în comerţ şi administrarea vamală a fost ela-
borat Studiul privind taxele pentru efectua-
rea procedurilor vamale şi aducerea acestora 
în conformitate cu prevederile OMC şi UE, 
ce presupune eliminarea graduală a taxelor 
pentru procedurile vamale şi introducerea 
unei taxe fixe.

Conform concluziilor prezentate în ra-
port, Guvernul a îndeplinit, în linii generale, 
angajamentele asumate pentru trimestrul II, 
stipulate în Planul de Acţiuni şi a avansat su-
ficient în pregătirile pentru lansarea negocie-
rilor cu UE privind crearea ZLSAC.

La 20 iunie 2011, Consiliul Uniunii Euro-
pene a aprobat mandatul de iniţiere a nego-
cierilor cu Republica Moldova pe marginea 
ZLSAC. Astfel, Chişinăul s-a angajat să pre-
zinte Comisiei Europene rapoarte trimestria-
le privind progresele realizate în implemen-
tarea recomandărilor înaintate. Primul raport 
de progres a fost prezentat CE pe data de 15 
martie 2011.

Regimul de Liber Schimb presupune li-
beralizarea graduală (pînă la 10 ani din mo-
mentul semnării) a comerţului cu bunuri şi 
servicii, libera circulaţie a forţei de muncă, 
reducerea taxelor vamale, barierelor tehnice 
şi netarifare, abolirea restricţiilor cantitative 
şi armonizarea legislaţiei RM la acquis-ul 
UE. 

ZLSAC este parte a Acordului European 
de Asociere şi aduce beneficii suplimenta-
re economice pentru Republica Moldova. 
Spre deosebire de regimul comercial actual     
RM-UE (ATP), care este un regim unilateral 
acordat de UE pe un termen limitat, ZLSAC 
va fi un acord multilateral încheiat pe o pe-
rioadă nelimitată, oferind beneficii la export 
mai mari decît ATP şi o previzibilitate pe ter-
men lung pentru afaceri şi investiţii.

de Vecinătate, Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, Herman Van 
Rompuy, Preşedintele Consiliului European, care de altfel urmează 
să vină în Moldova pe 6 iulie, şi mulţi alţi oficiali. Prim-ministrul a 
ţinut să precizeze că în cadrul întîlnirilor, în primul rînd, au fost abor-
date subiecte ce ţin de integrarea europeană a Moldovei. 

Vlad Filat, prim-ministru al RM: ,,Pornind de la discuţiile avute 
la Bruxelles, pot afirma cu certitudine că Moldova a intrat într-o nouă 
fază de dezvoltare a relaţiilor cu Uniunea Europeană pe dimensiunea 
comercial-economică. Mă refer aici atît la cele două decizii istorice 
recente ale Bruxelles-ului, care vizează începerea negocierilor cu ţara 
noastră pe marginea Acordului privind Spațiul Aerian Comun și pe 
marginea Acordului de Comerț Liber, Aprofundat şi Cuprinzător, dar 
şi la disponibilitatea UE de a intensifica colaborarea cu Moldova în 
domeniul vamal, fiscal şi combaterea fraudelor”.

În acelaşi timp, pe agenda discuţiilor de la Bruxelles nu au lipsit 
nici subiectele ce ţin de situaţia politică internă din Moldova, dar şi 
reglementarea problemei transnistrene, în special în lumina rundei de 
negocieri de la Moscova.

Vlad Filat: ,,Şi poziţia noastră, şi poziţia partenerilor europeni 
este că negocierile în format 5+2 trebuie să continue pînă la iden-
tificarea unei soluţii finale, ce s-ar încadra în limitele statalităţii şi 
integrităţii Republicii Moldova”.

Premierul mai spune că runda de consultări în formatul 5+2 a fost 
rezultatul unui efort enorm depus de toate părţile implicate în proces. 
Iar suspendarea reuniunii nu reprezintă în sine un eşec. Filat spune că 
se va insista asupra continuării consultărilor, pentru ca să se obţină o 
soluţie durabilă în reglementarea conflictului transnistrean.

ţia prezentată şi, pe parcursul lunii septembrie, 
va definitiva un raport în acest sens. 

Potrivit spuselor sale, imediat după publi-
carea raportului, va fi organizată a treia Reu-
niune a înalţilor oficiali în cadrul dialogului pe 
marginea liberalizării regimului de vize, unde 
se va discuta despre următorii paşi necesari să 
fie întreprinşi de Republica Moldova. 

Cecilia Malmstrom a comunicat că, de 
asemenea, în prezent Comisia Europeană de-
finitivează metodologia de elaborare a studiu-
lui de evaluare a impactului migraţional în re-
zultatul liberalizării regimului de vize pentru 
cetăţenii Republicii Moldova. 

,,Este important ca deja la acest moment ce-
tăţenii Republicii Moldova să fie informaţi des-
pre beneficiile pe care le vor avea, dar şi despre 
obligaţiile ce le vor reveni în cadrul unui regim 
liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, pen-
tru ca la intrarea lui în vigoare să fie bine pre-
gătiţi”, a spus Comisarul European. 

La rîndul său, Vlad Filat a mulţumit         
Ceciliei Malmstrom pentru susţinerea şi su-
portul acordat Republicii Moldova. 

Premierul a specificat că primul raport de 
progres conţine atît acţiunile desfăşurate de 

Comisia Europeană va prezenta în septembrie un raport pe 
marginea liberalizării regimului de vize pentru R. Moldova

Guvern, prevăzute în blocul nr. I din cadrul 
Planului de Acțiuni privind liberalizarea re-
gimului de vize, cît şi activităţi prevăzute de 
faza a II-a din plan, realizate la iniţiativa Exe-
cutivului de la Chişinău. 

Prim-ministrul a precizat că Guvernul a 
elaborat un set de acte legislative şi modificări 
la unele acte în vigoare, necesare în cadrul 
procesului de liberalizare a regimului de vize 
cu UE. Acestea au fost deja prezentate Par-
lamentului şi urmează să fie adoptate pînă la 
finele sesiunii de primăvara-vară. 

Vlad Filat s-a referit la procesul de refor-
mare a MAI, inclusiv la securizarea frontierei 
şi implementarea Conceptului de management 
integrat al frontierelor. 

Șeful Cabinetului de miniștri a menţionat 
că Guvernul va acţiona şi în continuare con-
secvent pentru a obţine un regim liberalizat de 
vize, precum şi pentru atingerea obiectivului 
prioritar – integrarea europeană a Republicii 
Moldova.

conferinţe de presă. Oficialul s-a aflat recent la Bruxelles unde a avut 
un şir de întrevederi cu oficiali europeni.

Vlad Filat a caracterizat vizita de la Bruxelles drept una impor-
tantă. Timp de o zi, premierul a reuşit să aibă întrevederi cu oficiali 
europeni, printre care: Cecilia Malmstrom, Comisar pentru Afaceri 
Interne, Stefan Fule, Comisar pentru Extindere şi Politica Europeană 

Cînd un ticălos face ceva bun, el îşi ascunde caracterul.
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Gheorghe Amihalachioaie a fost reales 
președintele Uniunii Avocaților din 
Moldova
Gheorghe Amihalachioaie a fost reales noul președinte al  

Uniunii Avocaților din Moldova, la 25 iunie, curent, în cadrul 
Congresului Avocaţilor din Republica Moldova.

Noul preşedinte a acumulat 52,5% din voturi şi a fost votat 
de 139 dintre cei 265 de membri delegaţi la congres. Ceilalţi 
candidaţi la funcţia de preşedinte al Uniunii Avocaţilor din Mol-
dova, au acumulat fiecare sub 15% din voturi.

Candidaţii care au acumulat sub 15 la sută din voturi sînt: Ion 
Păduraru, Veaceslav Ţurcan, Oleg Lozan şi Emanoil Ploşniţă.

Gheorghe Amihalachioaie a fost ales pentru prima dată, 
preşedinte al Uniunii Avocaţilor, în 1999-2002. Din 27 decem-
brie 2002 este preşedinte al Baroului Avocaţilor din Republica 
Moldova şi reales în aceeaşi funcţie la Congresul Avocaţilor din 
2007.

Amintim că cîteva sute de avocaţi din ţară s-au reunit pe 25 
iunie, în congres, pentru a-şi alege un nou preşedinte.

,,Priorităţile Moldovei: Reforma 
judiciară, reforma poliţiei, lupta cu 
corupţia...” 
Uniunea Europeană intenţionează să ofere în continuare 

un suport concret pentru reformele din R. Moldova, a declarat 
Comisarul European pentru lărgire, Stefan Fule cu ocazia în-
trevederii avute cu premierul Vlad Filat. Comisarul a anunţat: 
,,Pregătim a doua tranşă (20 milioane euro) pentru asistenţa ma-
cro-financiară, ce va ajunge la 90 milioane de euro în total. 

Pentru ca Moldova să-şi consolideze dezvoltarea democrati-
că priorităţile absolute sînt: lupta cu corupţia, reforma sistemului 
judiciar, reforma poliţiei, legislaţia anti-discriminare, îmbunătă-
ţirea climatului investiţional şi mai multe reforme tehnice pre-
cum: politica în domeniul concurenţei, standardele sanitare şi 
fitosanitare sînt necesare pentru a intra în zona de comerţ liber.

Acum e important ca alianţa să comunice cu opoziţia iar for-
ţele politice din Moldova împreună să se angajeze în promova-
rea unei agende pro-europene ce ar aduce beneficii cetăţenilor 
R. Moldova.

Uniunea Europeană recunoaşte aspiraţiile europene şi alege-
rea europeană a R. Moldova”. 

,,O Lege a lustraţiei nu încurcă. 
Pe mine nu mă atinge” 
Primul preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur 

sţine că adoptarea Legii lustraţiei ar clarifica multe lucruri în 
politica moldovenească. Snegur este sigur că o astfel de normă 
nu l-ar afecta personal.

 „Da, cel puţin o Lege a lustraţiei nu încurcă şi ea ar pune la 
punct unele întrebări, ar da răspunsul la mai multe suspiciuni. 
Nu se întîmplă nimic dacă se evidenţiază că cineva, cîndva... 
Noi am trecut prin nişte timpuri foarte şi foarte grele. Și în Par-
lamentul ales în 1998, împreună cu Convenţia Democratică din 
Moldova, am pledat pentru adoptarea Legii lustraţiei. Cu atît 
mai mult că pe mine personal aceasta nu mă atinge absolut nici 
într-un fel”, a declarat Mircea Snegur, în cadrul unui interviu 
acordat unui post de radio. 

„Este de datoria guvernării actuale să promoveze mai in-
sistent reformele, procesele integraţioniste pentru a asigura un 
nivel mai înalt de trai al oamenilor şi prin aceasta se va spul-
bera nostalgia lor după vechiul imperiu. Procesul consolidării 
statalităţii şi integrării europene este ireversibil, noi nu putem 
prognoza în timp cît va dura acest proces, însă faptul că acesta 
este ireversibil, este de necontestat”, a mai spus Snegur.

Parlamentarii Consiliului Europei sînt 
în favoarea coborîrii la 16 ani a vîrstei 
minime pentru dreptul de vot
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) s-a 

pronunţat în favoarea coborîrii la 16 ani a vîrstei minime pentru 
dreptul de vot în cele 47 de state membre ale organizaţiei pane-
uropene, potrivit unui anunţ din Strasbourg. 

Avînd în vedere actuala tendinţă demografică, există temeri 
că, din cauza îmbătrînirii populaţiei, tinerii ar putea fi margina-
lizaţi, dezbaterea electorală concentrîndu-se pe chestiunile re-
feritoare mai ales la persoanele în vîrstă, potrivit unui raport al 
APCE adoptat recent cu 19 voturi ,,pentru” şi 7 ,,împotrivă” de 
parlamentarii reuniţi în sesiune la Strasbourg. 

,,O astfel de evoluţie ar putea pune în pericol stabilitatea de-
mocraţiei în timp ce coeziunea socială este necesară mai mult ca 
oricînd”, se afirmă în textul pregătit de Milos Aligrudic. 

El le cere statelor ,,să studieze posibilitatea de a coborî vîr-
sta minimă de vot la 16 ani în toate ţările şi pentru orice tip de 
alegeri”.

Un moldovean a cerut la CEDO 
despăgubiri morale de 200 de lei
Un moldovean s-a plîns la CEDO că autoritățile din R. Mol-

dova nu i-au plătit 200 de lei, drept daune morale. 
În 2007, Eduard Fedotov a solicitat Consiliului Municipal 

să-i acorde spaţiu locativ în Chişinău, dar nu a primit nici un 
răspuns.

Bărbatul s-a adresat în judecată și a ajuns pînă la Curtea Su-
premă de Justiție care a obligat Consiliul Municipal Chişinău 
să răspundă la scrisoarea reclamantului şi să-i acorde acestuia 
suma de 200 lei pentru prejudicii  morale.

Deoarece compensaţia nu a fost plătită pînă în prezent, mol-
doveanul a ajuns pînă la CEDO, unde a pretins că a fost subiec-
tul unui tratament discriminatoriu.

CEDO a respins însă cererea bărbatului.

Legea grantului va so-
luţiona neînţelegerile dintre 
ONG-uri, sectorul privat şi 
reprezentanţii Guvernului. 
Însă, pînă la implementarea 
ei trebuie să se facă o evalu-
are a impactului pe care îl au 
organizaţiile neguvernamen-
tale asupra societăţii. Aceasta 
este părerea lui Anatol Bucat-
ca, reprezentant al Agenţiei 
de Dezvoltare rurală Centru, 
formulată la cea de-a doua 
şedinţă a Clubului de Presă al 
Societăţii Civile. 

„Sîntem trei comunităţi, 
ONG-urile, sectorul privat şi 
reprezentanţii Guvernului şi 
aruncăm cu pietre fiecare în 
fiecare. Pînă la urmă, Legea 
grantului va soluţiona toate 
aceste neînţelegeri, dar pînă 
la votarea ei sînt de acord cu 
aprecierile că o foarte mare 
parte din organizaţiile noastre 
nu merită să fie numite   ONG-
uri pentru că apar la o anumită 
etapă, într-o anumită perioadă 
şi doar 20% îşi fac treaba”, a 
declarat Anatol Bucatca. 

Potrivit sursei citate, pînă 
la adoptarea legii, trebuie să 
se facă o evaluare a impac-
tului ONG-urilor asupra so-
cietăţii, ca să fie clar cum se 
folosesc banii gestionaţi, cine 
merită să fie numit ong-ist 
etc. Acesta a mai menţionat 
că Legea grantului va permite 
soluţionarea mai multor lu-
cruri, în condiţiile cînd aceas-
ta va formula criterii clare de 
finanţare atît pentru sectorul 
privat, cel guvernamental, 
cît şi pentru sectorul asocia-
tiv. Legea va stimula filtrarea 
ONG-urilor care au imaginea 
negativă, va impune o trans-
parenţă clară pentru procesul 
de utilizare a mijloacelor fi-
nanciare. Toate acestea vor 
face sectorul privat şi cel pu-

Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat în prima 
şi a doua lectură modificările 
la Legea cu privire la piaţa 
produselor petroliere, care 
prevăd modificări în meca-
nismul de amplasare a staţii-
lor de alimentare cu produse 
petroliere în ţara noastră. Mo-
dificările operate la iniţiativa 
Ministerului Construcţiilor 
şi Dezvoltării Regionale din 
Republica Moldova prevăd 
că amplasarea obiectelor pen-
tru păstrarea şi comercializa-
rea produselor petroliere se 
efectuează în conformitate cu 
documentaţia de urbanism şi 
amenajare a teritoriului apro-
bată în modul stabilit, actele 
normative şi documentele 
tehnice în construcţii, eco-
logice, tehnico-sanitare, de 
securitate industrială, de pro-
tecţie împotriva incendiilor. 
Reprezentanţii ministerului 
au semnalat discrepanţe, cre-
ate între procedura în vigoa-
re de amplasare a staţiilor de 
alimentare cu combustibil, 
conform schemei şi cererea 
consumatorilor, cauzate de 
mecanismul neadecvat de 
determinare a amplasării pen-
tru cîţiva ani în perspectivă, 
care ulterior nu mai satisfac 
necesităţile pieţei, atît în ce 
priveşte numărul, cît şi loca-
lizarea acestor staţii.

Examinînd lista documen-
telor necesare pentru etapele 
de amplasare, proiectare şi 
construcţie a staţiilor de ali-
mentare cu produse petroliere 
şi gaz, ministerul a constatat 
că ansamblul documentelor 
solicitate şi procesul de coor-
donare a aprobărilor prevăd 
suficiente mecanisme de con-
trol, atît din partea organelor 
puterii centrale, cît şi celei 
locale prin intermediul minis-
terelor şi serviciilor speciali-

La 27 iunie, a avut loc a doua ședință a Consiliului pen-
tru reformarea organelor de drept. Președintele interimar 
al țării, Marian Lupu, a declarat după eveniment că a fost 
o ședință constructivă, unde au participat ministrul Justiției, 
șefii     CCCEC, MAI, PG, dar și alți reprezentanți ai struc-
turilor de stat. 

,,Am convenit ca acest proiect de reformă să fie gata în luna 
august, să fie adoptat de Guvern la începutul lunii septembrie, 
iar cel tîrziu în luna octombrie să-l avem aprobat de Parlament. 
Elaborarea și implementarea acestei reforme înseamnă și 60 

Lupu a anunțat termenii pentru reforma justiției: 
August la Guvern, octombrie - în Parlament

de milioane de euro din fondurile UE pentru susținere, bani 
bugetați pentru anul 2012”, a declarat Marian Lupu. 

Potrivit sursei, următoarea ședință a Consiliului național 
pentru reformarea justiției va avea loc peste două săptămîni. 
,,Acest domeniu este mult prea serios, responsabil și nu ne pu-
tem permite reforme de dragul reformei. Acestea țintesc inte-
resul societății, iar pentru asta elaborăm o întreagă strategie”, 
a mai spus acesta. 

Amintim că Marian Lupu a creat Consiliul național pentru 
reformarea justiției în luna mai. 

blic mai receptiv la solicită-
rile de finanţare a proiectelor 
înaintate de ONG-uri. 

În altă ordine de idei,     
Galina Şpac, şefă a Direcţiei 
impozite directe din cadrul 
Serviciului Fiscal de Stat a 
menţionat că autorităţile sta-
tale au elaborat un proiect de 
lege prin care se propune mo-
dificarea esenţială a modalită-
ţii de impozitare şi de acordare 
a facilităţilor pentru ONG-uri. 

„Actualmente există 
prevederi legale care regle-
mentează impozitarea ONG-
urilor. Acum am elaborat un 
proiect prin care am modifi-
cat totalmente modalitatea de 
impozitare a ONG-urilor şi 
de obţinere a facilităţilor de 
către acestea, adică am sim-
plificat procedura de obţinere 
a facilităţilor. Pînă în prezent 
facilităţile se acordau prin 
decizie specială, acum am 
propus doar să fie depusă o 
cerere la fisc pentru a obţine 
facilitatea respectivă”, a de-
clarat Galina Şpac. 

Potrivit reprezentantei fis-
cului, proiectul propus este 
publicat pe site-ul Ministeru-
lui Finanţelor şi a fost adus la 
cunoştinţă tuturor ONG-uri-
lor. Dacă va fi implementat, 
acesta va intra în vigoare în-
cepînd cu anul viitor. 

Legea grantului presupu-
ne finanţări nerambursabile 
din fondurile publice care 
sînt alocate pentru diferite 
activităţi nonprofit de interes 
general. 

Activitatea Clubului de 
Presă al Societăţii Civile este 
sprijinită financiar de Agenţia 
SUA pentru Dezvoltare Inter-
naţională (USAID), în cadrul 
Programului AED Consolida-
rea Societăţii Civile în Mol-
dova.  

Legea grantului va 
soluţiona neînţelegerile 
între ONG-uri, sectorul 

privat şi Guvern
zate, fără ca acestea să nece-
site o prestabilire a amplasa-
mentului. Procedura propusă 
în proiectul de lege stabileşte 
cerinţele faţă de beneficiarul 
care solicită realizarea unui 
proiect investiţional privind 
amplasarea şi construirea sta-
ţiei de alimentare cu combus-
tibil în modul următor. Be-
neficiarul solicită de la auto-
rităţile administraţiei publice 
locale eliberarea certificatului 
de urbanism pentru proiec-
tarea obiectului. Autorităţile 
administraţiei publice locale 
eliberează certificatul solici-
tat în baza prevederilor pla-
nurilor urbanistice şi de ame-
najare a teritoriului. În baza 
certificatului de urbanism, se 
elaborează, se verifică/exper-
tizează şi se avizează în con-
diţiile legii documentaţia de 
proiect. Beneficiarul solicită 
de la autorităţile administra-
ţiei publice locale eliberarea 
autorizării pentru construcţie 
în baza proiectului legalizat. 
Lucrările de construcţii şi 
procedura de recepţie finală 
a obiectului se desfăşoară în 
condiţiile legii.

În opinia specialiştilor, 
practica ţărilor vecine, pre-
cum România, Rusia, Ucrai-
na, Belarus, ţările baltice şi 
europene, cu privire la ampla-
sarea şi construcţia staţiilor 
de alimentare cu combustibil, 
ne demonstrează că edifica-
rea obiectelor de acest tip se 
efectuează în baza argumen-
tărilor economice şi sociale, 
conform normelor şi norma-
tivelor de amplasare, proiec-
tare şi construcţie, ecologice, 
tehnico-sanitare, de protecţie 
împotriva incendiilor şi alte 
norme, precum şi în baza pre-
vederilor documentaţiei de 
urbanism şi a planurilor de 
amenajare a teritoriului.

În Moldova a fost modificat 
mecanismul de amplasare 
a staţiilor de alimentare cu 

combustibil

Protecţionismul, nedeclararea conflictului de interese şi 
tăinuirea unui act de corupţie vor fi sancţionate dur. Asta 
după ce Legislativul a operat modificări în Codul contra-
venţional. 

Potrivit proiectului de modificare şi completare a Codu-
lui contravenţional al Republicii Moldova, protecţionismul 
se va sancţiona cu amendă de la 1000 la 3000 de lei, apli-
cată persoanei fizice, cu amendă de la 3000 la 6000 de lei, 
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 

Viorel Chetraru, director al Centrului pentru Combate-
rea Crimelor Economice şi Corupţiei, a comunicat jurnaliş-
tilor că modificările aprobate prevăd introducerea respon-
sabilităţii pentru protecţionism şi nedeclararea conflictului 
de interese. ,,Aceste norme legale noi, dar şi majorarea 

sancţiunilor, vor responsabiliza agenţii economici, dar şi 
persoanele fizice”, a subliniat V. Chetraru. El a adăugat că 
sancţiunile trebuie majorate pentru că unele persoane fizice 
achită amenzi pentru diverse infracţiuni care sînt mici şi se 
reîntorc la activităţile lor ilegale. 

Conform proiectului, fapta de nedeclarare a conflictului 
de interese, săvîrşită în exerciţiul funcţiunii de către per-
soana care activează în cadrul unei autorităţi publice, va fi 
sancţionată cu amendă de la 3000 la 6000 de lei. De ase-
menea, tăinuirea unui act de corupţie de către o persoană 
cu funcţie de răspundere se va sancţiona cu amendă de la 
1000 la 3000 de lei. Tot o amendă, ce va varia între 1000 şi 
3000 de lei, vor plăti funcţionarii şi pentru tăinuirea actelor 
de corupţie.

Legislativul a operat modificări în Codul contravenţional
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onstatările au fost expu-
se în cadrul unei mese 
rotunde, organizate la 

Bălţi, fapt ce a oferit publi-
cului local posibilitatea de 
a veni cu recomandări în 
vederea prevenirii şi com-
baterii flagelului corupţiei. 
Evenimentul a întrunit re-
prezentanţi ai administraţiei 
publice centrale, ai mediului 

rocuratura Generală a sesizat 
recent Ministerul Justiţiei asu-
pra încălcărilor depistate în 

activitatea birourilor de probaţiune 
ale Departamentului Instituţii Peni-
tenciare privind executarea pedepsei 
penale complementare - privarea de 
dreptul de a conduce mijlocul de 
transport.

Potrivit prevederilor legale, 
executarea pedepsei cu privarea 
sau ridicarea provizorie a permisu-
lui de conducere a mijloacelor de 
transport, care se aplică persoanelor 
pentru comiterea infracţiunilor în 
domeniul transporturilor, se asigură 
de către organul de probaţiune în a 
cărui rază teritorială îşi desfăşoa-
ră activitatea sau îşi are domiciliul 
condamnatul sau contravenientul.

În urma controalelor efectuate 
de procurori la birourile de proba-
ţiune privind respectarea executării 
pedepsei complementare - privarea 
de dreptul de a conduce mijlocul 
de transport, s-a constatat că în in-
tervalul anului 2010 și 5 luni ale lui 
2011 au fost luate la evidenţă 1191 
de persoane faţă de care s-a aplicat 
pedeapsa vizată.

Studiul dosarelor personale ale 
condamnaţilor a scos în evidență mai 
multe încălcări din partea persoanelor 
abilitate să execute supravegherea pe-
depsei complementare. Prin urmare, 
procurorii au stabilit un număr mare 
de cazuri în care această pedeapsă nu 
a fost executată, consilierii de proba-
ţiune limitîndu-se doar la trimiterea 
şi recepţionarea interpelărilor, fără a 
întreprinde măsuri  efective în vede-
rea ridicării permiselor de conducere 
de la persoanele condamnate cu apli-
carea pedepsei vizate sau în vederea 
tragerii la răspundere pentru condu-
cerea mijlocului de transport fără 
permis de conducere.

Controlul eficient al averilor şi intereselor funcţionarilor 
publici – o condiţie a liberalizării regimului de vize cu UE

Prevenirea şi combaterea corupţiei este prevă-
zută în primele trei blocuri ale Planului de Ac-
ţiuni privind liberalizarea regimului de vize cu 
UE: securitatea documentelor, managementul in-
tegrat al frontierei şi gestionarea migraţiei, pre-
cum şi securitatea şi ordinea publică. 

În această ordine de idei, recomandabil este 
ca abordarea Republicii Moldova să consolide-
ze dimensiunea de prevenire a corupţiei decît pe 
cea de combatere a ei, conform recomandărilor 
Comisiei Europene şi statelor membre ale UE 
expuse în rezultatul misiunilor de evaluare din 
septembrie 2010. La rîndul său, statul trebuie să 
acorde protecţie cetăţenilor care relatează astfel 
de cazuri. Aceasta este una din principalele con-
cluzii ale Grupului de lucru pe vize, frontiere şi 
regiunea transnistreană al Convenţiei Naţionale 
pentru Integrarea Europeană. 

academic, ai societăţii ci-
vile din Chişinău şi Bălţi şi  
mass-media. 

În opinia reprezentanţi-
lor grupului de lucru, este 
necesară crearea Comisiei 
principale de etică, eveni-
ment aşteptat de aproape 7 
ani, care deocamdată nu  „s-a 
bucurat” de voinţa politică 
necesară pentru a-şi contura 

existenţa. Principala atri-
buţie a comisiei ar trebui să 
vizeze monitorizarea respec-

tării legii privind conflictul 
de interese şi a veridicităţii 

Nereguli la executarea 
pedepsei complementare – 

privarea de dreptul de a 
conduce mijlocul de transport

La verificarea dosarelor perso-
nale s-a constatat că ele deseori nu 
conțin răspunsurile Poliţiei rutiere 
privitor la faptul dacă persoanele 
condamnate, pe parcursul executării 
pedepsei complementare, au comis 
sau nu contravenţii.

În plus, consilierii de probaţiune 
nu citează persoanele condamna-
te pentru a se prezenta la biroul de 
probaţiune de a fi luaţi în evidenţă 
şi atenţionaţi asupra responsabilită-
ţii pentru conducerea mijlocului de 
transport fără permis de conducere. 

Datele procurorilor arată că, ac-
tualmente, din numărul total al per-
soanelor care au fost condamnate la 
privarea de dreptul de a conduce mij-
locul de transport, la peste 70 dintre 
acestea,  permisele de conducere aşa 
şi nu au fost ridicate. Mai mult decît 
atît, unii nici nu au fost înregistraţi 
în baza de date a persoanelor care, 
conform hotărîrilor judecătoreşti, nu 
au dreptul de a conduce mijlocul de 
transport. 

Au fost stabilite cazuri cînd 
una şi aceeaşi persoană, privată de 
dreptul de a conduce mijlocul de 
transport, a comis în repetate rînduri 
contravenţii în domeniul circulaţiei 
rutiere.

Încălcările admise denotă, în 
opinia procurorilor, iresponsabilita-
te din partea consilierilor de probaţi-
une faţă de obligaţiunile de serviciu, 
precum şi lipsa controlului adecvat 
din partea factorilor de decizie din 
cadrul Departamentului Instituţii 
Penitenciare asupra activităţii aces-
tora.

Prin urmare, Procuratura Ge-
nerală a sesizat Ministerul Justiţiei 
asupra lichidării încălcărilor legisla-
ţiei în domeniu şi informarea asupra 
soluţiilor adoptate.

Cor.  DREPtUL

declaraţiilor cu privire la in-
terese, precum şi reclamarea 
incompatibilităţilor în acest 

sens. Astfel, funcţionarii pu-
blici vor fi obligaţi să îşi facă 

publice declaraţiile cu privi-
re la interese şi să le actuali-
zeze anual, fiind prevăzută şi 

declararea ad-hoc a intere-
selor personale.

La acest moment, Le-
gea cu privire la Comisia 
principală de etică a fost 
propusă pentru a fi audia-
tă în plenul Parlamentului 
în primă lectură. Potrivit 
proiectului de lege, pre-
şedintele Comisiei princi-
pale de etică va fi numit în 
funcţie de către Parlament. 
Însă, adoptarea legii nu 
este suficientă, subliniază 
experţii, pentru aplicarea 
acesteia fiind necesar de 
a asigura comisia cu re-
surse umane, buget, sediu, 
acces la bazele de date 
specializate. Participanţii 
la eveniment consideră că 
domeniul cel mai sensibil 
care aşteaptă excluderea 
intereselor private este cel 
al achiziţiilor publice.

Menţionăm că proiec-
tul „Convenţia Naţională 
pentru Integrarea Europea-

nă” este implementat de In-
stitutul pentru Dezvoltare şi 
Iniţiative Sociale „Viitorul”, 
Asociaţia pentru Politică 
Externă, Centrul Analitic 
Independent „Expert-Grup” 
în parteneriat cu Centrul de 
Cercetare al Asociaţiei Slo-
vace pentru Politică Exter-
nă, cu susţinerea financiară 
a Ministerului Afacerilor Ex-
terne al Slovaciei. Paralel, un 
asemenea proiect este desfă-
şurat în Ucraina.

Pe lîngă Grupul de lucru 
pe vize, frontiere şi regiunea 
transnistreană, Convenţia 
Naţională pentru Integrarea 
Europeană mai include alte-
le două: agricultură şi dez-
voltare regională; comerţ, 
servicii, concurenţă. Acest 
format urmăreşte atingerea 
consensului dintre autorităţi 
şi societatea civilă pe formu-
la politicilor care urmează a 
fi puse la punct şi totodată în 
practică pentru a apropia Re-
publica Moldova de Uniunea 
Europeană.

Lilia DUMINICA

C

P

Moscova recunoaşte că la moment nu are un plan 
concret de posibilităţi de rezolvare a conflictului trans-
nistrean.

Declaraţia aparţine reprezentantului special al Fe-
deraţiei Ruse pentru reglementarea transnistreană,           
Serghei Gubarev,  și a fost făcută în cadrul unui inter-
viu despre rezultatele întîlnirii neoficiale privind po-
sibilităţile de relansare a negocierilor în formatul 5+2 
care a avut loc recent, la Moscova.

,,În această perioadă de timp, toţi participanţii la 
discuţii au ajuns la concluzia că negocierile privind 
diferendul transnistrean trebuie relansate. Totodată, 
poziţiile părţilor sînt tot atît de divergente ca şi în faza 

Rusia recunoaşte că nu are soluţii de 
reglementare a conflictului transnistrean

incipientă a conflictului. Aşa că nu este cazul să vor-
bim despre un oarecare plan de acţiuni”, a menţionat 
Gubarev.

Totodată, acesta recunoaşte că, ,,la moment, soluţii 
de reglementare a conflictului transnistrean nu are nici 
Moscova şi nici ceilalţi participanţi la negocieri. Noi 
putem să contribuim la implementarea acordurilor ce 
vor fi încheiate între cele două maluri ale Nistrului”, 
spune Serghei Gubarev.

Menţionăm că aceste declaraţii au fost făcute după 
discuţiile privind posibilităţile de relansare a negocie-
rilor cu privire la conflictul transnistrean.

Comisia Europeană 
oferă Moldovei 

13 milioane de euro 
pentru domeniul 

sănătății
Comisia Europeană a oferit ţă-

rii noastre cea de-a treia tranşă, în 
valoare de peste 13 milioane de 
euro, din cadrul Programului de 
,,Asistenţă a reformei sectorului 
de ocrotire a sănătăţii din Moldo-
va”. Anunţul a fost făcut de minis-
trul Sănătăţii, Andrei Usatîi şi Dirk   
Schuebel, Șeful Delegaţiei Uniunii 
Europene la Chişinău.

Potrivit lui Usatîi, aceşti bani 
vor fi utilizaţi pentru finanţarea 
domeniului sănătăţii, implemen-
tarea Strategiei de dezvoltare a 
sistemului de sănătate, majorarea 
numărului persoanelor încadrate în 
sistemul de asigurări obligatorii de 
asistenţă medicală şi îmbunătăţirea 
serviciului de asistenţă medicală 
primară.

Valoarea totală a grantului apro-
bat de Comisia Europeană, pentru 
perioada 2009-2012, este de 46,6 
milioane de euro. Pînă în prezent, 
în trei tranşe au fost alocate 39 mi-
lioane de euro.

Termenul de prezentare a 
raportului Comisiei parlamentare 

de anchetă cu privire la Legea 
cazinourilor, prelungit

,,Comisia parlamentară de anchetă cu privire la Legea cazinou-
rilor nu are un președinte și nu poate prezenta un raport în termen”. 
Anunțul a fost făcut recent, în cadrul ședinței Legislativului, de 
către deputatul PL, Valeriu Munteanu, care este secretarul comisiei. 
Parlamentul a decis extinderea termenului de prezentare a raportu-
lui cu încă o lună, pînă la 15 iulie 2011.

Munteanu a solicitat președintelui Parlamentului, Marian Lupu, 
extinderea termenului de prezentare a raportului de activitate a co-
misiei de anchetă pe motiv că aceasta nu are un președinte de mai 
mult timp, asta după ce comunista Zinaida Chistruga a renunțat la 
funcție.

,,Comisia nu a mai putut alege un alt președinte sau un 
vicepreședinte după ce Zinaida Chistruga a renunțat la funcție. Uni-
ca funcție reprezentativă este secretarul. Din acest motiv, solicit 
extinderea termenului de prezentare a raportului de activitate”, a 
declarat Munteanu.

Deputații au decis, la 15 aprilie 2011, crearea unei comisii spe-
ciale de anchetă care să elucideze circumstanțele și vinovații de 
eroarea comisă în Legea privind activitatea cazinourilor. Comisia 
are nouă membri și urma să prezinte un raport. În 2010, un amenda-
ment la Legea cu privire la cazinouri, care prevedea că taxele pen-
tru o masă de joc să fie de 180 mii de lei în loc de 360 mii de lei și 
care a fost respinsă de Legislativ, a fost promulgat de președintele 
interimar. Greșeala a fost depistată de Guvern, care susține că prin 
acest gest, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 5,6 mln de lei.
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Guvernul Moldovei, în cadrul unei ședințe, a aprobat Pla-
nul Naţional de acţiuni pentru realizarea reformei structura-
le în sistemul de învăţămînt. Şedinţa Cabinetului de miniştri 
s-a desfăşurat cu uşile închise, în absenţa reprezentanţilor 
mass-media. Serviciul de presă al Guvernului nu informează 
cu privire la esenţa transformărilor preconizate în cadrul pla-
nului aprobat din domeniul învăţămîntului. Aprobarea acestui 
document, care conţine măsuri extrem de nepopulare pentru 
reformarea sistemului de învăţămînt, a fost ultima condiţie 
importantă pentru obţinerea, în iulie curent, a următoarei tran-
şe de credit din partea Fondului 
Monetar Internaţional.

Conform raportărilor ante-
rioare, Guvernul Moldovei şi-a 
asumat angajamente faţă de FMI 
în cadrul Memorandumului su-
plimentar de politici economice 
şi financiare ale Guvernului şi 
Băncii Naţionale a Moldovei, 
să implementeze o reformă cu-
prinzătoare a sectorului supra-
dimensionat al învăţămîntului. 
Reforma ar viza optimizarea 
mărimii claselor, şcolilor şi nu-
mărului angajaţilor. Principalele 
scopuri ale reformei rezidă în 
eliminarea capacităţilor excesi-
ve, crearea unui sistem educaţional mai raţional şi mai bine 
dotat, cu personal bine remunerat şi instruit în mod adecvat, şi 
în desfăşurarea unui proces educaţional care ar satisface cere-
rea economiei moderne. O mare parte din eventualele econo-
mii bugetare şi mijloacele din asistenţa financiară din partea 
Băncii Mondiale vor fi direcţionate spre îmbunătăţirea calităţii 
instituţiilor de învăţămînt, asigurarea transportului pentru elevi 
şi repararea rutelor de acces pentru autobuzele şcolare.

Reforma structurală a sistemului de învăţămînt a fost 
aprobată la o şedinţă închisă a Guvernului

Totodată, se preconizează că, din 2013, reforma va ge-
nera economii nete în valoare de 0,5% din PIB pe bază per-
manentă. Strategia de reformă prevede optimizarea mărimii 
claselor, optimizarea reţelei şcolare, reducerea personalului 
non-didactic şi a poziţiilor vacante, sporirea flexibilităţii în 
relaţiile de muncă din sector, implementarea unui sistem de 
finanţare per capita, trecerea costurilor de protecţie socială 
din domeniul învăţămîntului pe principiul bazat pe veniturile 
familiei. Se preconizează că, în scopul optimizării mărimii 
claselor, pînă la 1 septembrie 2012, în Moldova vor fi mărite 

clasele pînă la 30-35 de elevi 
în licee şi pînă la 20-25 de 
elevi - în restul şcolilor.

În acest scop, pînă la fi-
nele lunii iulie 2011, Guver-
nul va adopta modificările 
la actele legislative, pentru 
a elimina normele existente 
prevăzute în Legea învăţă-
mîntului. Aceasta va duce la 
reducerea numărului de uni-
tăţi didactice cu 1736, inclu-
siv 390 în 2011, şi respectiv, 
la o economie anuală estima-
tă la 94 milioane de lei. În 
contextul optimizării reţelei 
şcolare, în acest an va începe 

consolidarea treptată a reţelei şcolare prin închiderea şcolilor 
cu clase mici şi asigurarea transportului pentru elevi la şcolile 
de circumscripţie. Implementarea deplină a acestei măsuri în 
perioada 2011-2013 va reduce numărul unităţilor de personal 
didactic şi non-didactic cu 2661 şi 1426, respectiv. Guver-
nul Moldovei menţionează că scopul acestor măsuri constă 
în limitarea costurilor de transportare pînă la 136 milioane 
de lei anual.

Ce înseamnă, de fapt, 
„drepturile omului”? Este 
dificil de formulat o definiţie 
a acestei noţiuni, ca şi în ca-
zul altor valori fundamentale 
– binele, adevărul, dreptatea. 
În sens juridic, un drept este 
o revendicare pe care sîntem 
îndreptăţiţi să o cerem. Un 
drept al omului este o reven-
dicare atribuită prin simpla 

condiţie de a fi fiinţă umană. 
La baza drepturilor omului 
stau valorile fundamentale: 
demnitatea umană, egalita-
tea, existenţa interpersonală 
şi interstatală în mod prac-
tic. Drept exemplu pot servi 
libertatea, respectul pentru 
celălalt, nediscriminarea, to-

Jurnaliştii din Moldova la straja respectării drepturilor omului
Drepturile omului – în ultimii ani, noţiunea a 

devenit una frecvent utilizată în Republica Mol-
dova. Aceasta se vrea a fi singura cale de supra-
vieţuire a cetăţenilor de rînd, piatra de căpătîi a 
societăţii civile, dar şi „asul în mînecă” al politi-
cienilor. Care este însă situaţia reală a respectării 
drepturilor omului în Moldova? Deşi schimbările 
pozitive sînt evidente şi nu pot fi contestate, situa-
ţia per ansamblu nu pare a fi una nici pe departe 
ideală.

leranţa, dreptatea, responsa-
bilitatea. 

Primele tratate internaţio-
nale ce vizau drepturile omu-
lui au fost adoptate în secolele 
XIX-XX, o serie de probleme 
legate de drepturile omului 
au început să fie discutate la 
nivel internaţional, în special 
cele privind sclavia, negoţul 
de persoane, condiţiile in-

umane de muncă şi munca 
copiilor. În secolul XX, Car-
ta Naţiunilor Unite, semnată 
la 26 iunie 1945, statuează 
ca obiectiv fundamental al 
Naţiunilor Unite „apărarea 
generaţiilor viitoare de even-
tualele războaie” şi „reafir-
marea credinţei în drepturile 

fundamentale ale omului, în 
demnitatea şi valoarea omu-
lui şi în egalitatea de drepturi 
dintre femei şi bărbaţi”. 

La nivelul Naţiunilor 
Unite, Carta Internaţională a 
Drepturilor Omului cuprinde: 
Declaraţia Universală a Drep-
turilor Omului (1948), Con-
venţia Internaţională asupra 
Drepturilor Civile şi Politice 
şi Convenţia Internaţională 
asupra Drepturilor Economi-
ce, Sociale şi Politice (1996). 
Recent, a fost elaborată şi 
Carta Socială Europeană, 
care urmăreşte asigurarea 
anumitor standarde de viaţă 
ale popoarelor din Europa. 

Aproape toate regiunile 
lumii au elaborat propriile 
instrumente pentru protecţia 
drepturilor omului: Conven-
ţia Americană a Drepturilor 
Omului (1969), Carta Afri-
cană a Drepturilor Omului şi 
Popoarelor (1986), Conven-
ţia Europeană a Drepturilor 
Omului (1950) şi, recent, 
Declaraţia Asiatică a Dreptu-
rilor Omului şi Carta Arabă a 
Drepturilor Omului. 

Revenind însă la Republi-
ca Moldova, care îşi doreşte 
aderarea la Uniunea Europea-
nă, reamintim că drepturile 
omului, democraţia şi statul 
de drept sînt valori esenţia-
le ale UE. Astfel, o condiţie 
indispensabilă pentru ţările 
care visează să adere la UE 
este respectarea drepturilor 
omului. În acest context, nu 
putem nega faptul că o îmbu-
nătăţire la capitolul respectiv, 
în Moldova, s-a produs anu-
me după instaurarea la putere 
a partidelor pro-democratice. 
Deşi schimbările sînt lente şi 
anevoioase, acestea totuşi se 
produc. De altfel, trebuie de 

menţionat că la nivel decla-
rativ, lucrurile par mult mai 
armonioase decît în realitate. 

Există însă şi excepţii, iar 
una dintre cele mai evidente 
este libertatea de exprimare, 
existenţa căreia o recunosc şi 
beneficiarii numărul 1, pentru 
activitatea cărora aceasta este 
indispensabilă – jurnaliştii. 
Nu este de neglijat faptul că 
mass-media joacă un rol ex-
trem de important în educa-
rea societăţii în spiritul res-
pectării drepturilor celor din 
jur. Anume reprezentanţilor 
instituţiilor de presă le revine 
cea mai puternică influenţă 
şi forţă de convingere asupra 
maselor. 

În această ordine de idei, 
Amnesty International Mol-
dova, în parteneriat cu Cen-
trul pentru Jurnalism Inde-
pendent, lansează un nou pro-
iect destinat jurnaliştilor din 
Republica Moldova – „Drep-
turile Omului: Jurnaliştii pen-
tru un public informat”, dura-
ta de desfăşurare a căruia este 
de 1 an. Acesta este finanţat 
de Fundaţia Est-Europeană 
şi Black Sea Trust (Fundaţia 
„German Marshall Fund”).

Scopul proiectului este de 
a contribui la stabilirea unei 
culturi de conştientizare şi 
promovare a tuturor dreptu-
rilor omului, care va permite 
jurnaliştilor şi redactorilor să 
abordeze subiecte de interes 
public ţinînd cont de dreptu-
rile fundamentale ale omului. 
Obiectivele includ sensibi-
lizarea publicului larg prin 
mijloacele mass-media cu 
privire la drepturile omului şi 
necesitatea protejării acestora 
pentru construirea unei soci-
etăţi cu adevărat democratice 
şi libere.

Proiectul presupune orga-
nizarea a 6 ateliere de lucru 
care vor acoperi următoarele 
subiecte-cheie în domeniul 
drepturilor omului: Abolirea 
pedepsei cu moartea, Com-
baterea torturii, Drepturile 
social-economice şi cele cul-
turale, Justiţia internaţiona-
lă, Obiectivele de Dezvoltare 
ale Mileniului, Principiul ne-
discriminării.

Proiectul este destinat 
jurnaliştilor începători şi 
celor cu experienţă medie şi 
va implica experţi din cadrul 
Amnesty International Mol-
dova şi Centrului pentru Jur-
nalism Independent, precum 
şi jurnalişti independenţi re-
numiţi.

Pe întreaga perioadă de 
desfăşurare, participanții la 
ateliere vor fi încurajaţi să 
elaboreze materiale de diferi-
te genuri care vor explica sau 

promova drepturile omului. 
Autorii celor mai reuşite ma-
teriale vor beneficia de stagii 
peste hotare. De asemenea, 
activiştii în domeniul drep-
turilor omului vor fi instruiţi 
cum să comunice eficient cu 
mass-media.

Menţionăm că proiectul 
„Drepturile omului: Jurnaliş-
tii pentru un public informat” 
este realizat de „Amnesty 
International” prin interme-
diul Fundaţiei Est-Europe-
ne, din resursele acordate 
de Agenţia Suedeză pentru 
Dezvoltare şi Cooperare In-
ternaţională (Sida/Asdi), Mi-
nisterul Afacerilor Externe 
al Danemarcei/DANIDA şi 
Agenţia Statelor Unite pen-
tru Dezvoltare Internaţională 
(USAID) prin intermediul 
Fundaţiei Eurasia. 

Lilia DUMINICA

Serviciul de stat trebuie 
depolitizat – Ministerul 

Economiei
Vicepremierul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a 

declarat că serviciul de stat în Moldova trebuie depoliti-
zat. Potrivit Serviciului de presă al Ministerului Econo-
miei al Republicii Moldova, această opinie a fost împăr-
tăşită de Valeriu Lazăr în cadrul evenimentului organizat 
de Adunarea activului sindical al Federaţiei Sindicatelor 
Angajaţilor din Serviciile Publice ,,SINDASP”, cu prile-
jul Zilei Internaționale a Serviciului Public, marcată pen-
tru prima dată în Moldova pe 23 iunie. Această dată a de-
venit un motiv în plus de a discuta cu funcționarii publici 
atît aspecte ce țin de activitatea profesională a acestora, 
cît și cele ce țin de salarizare, asigurări sociale etc.

Valeriu Lazăr s-a arătat surprins de faptul că a fost 
unicul reprezentant al Guvernului, prezent la manifestația 
care își propune să dea start unui dialog deschis între sin-
dicatele angajaților din domeniul public și putere. Minis-
trul Economiei a felicitat funcționarii publici, care, alături 
de colegii din 192 de state membre ale ONU, au sărbătorit 
ziua lor profesională. Valeriu Lazăr a menţionat că este 
nevoie de o reformă în domeniul public, atît în sensul de-
politizării acestuia, cît și în sensul îmbunătățirii calității 
serviciilor publice. Potrivit oficialului, motivarea funcţi-
onarilor publici va determina inclusiv performanțele eco-
nomice și sociale ale Republicii Moldova, de aceea trebu-
ie de modernizat atît sistemul de lucru al funcționarilor, 
cît și sistemul de salarizare al acestora. Valeriu Lazăr a 
promis celor prezenți tot suportul necesar pentru inițierea 
unui dialog constructiv cu Guvernul în acest sens.
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Ministrul moldovean al Apărării 
a ţinut să menţioneze din start că re-
laţiile Republica Moldova-NATO 
au cunoscut o dinamică graduală, 
iar ţara noastră a elaborat şi imple-
mentează treptat Planul Individu-
al de Acţiuni al Parteneriatului R. 
Moldova-NATO (IPAP).

În acest context, Vitalie              
Marinuţa a accentuat poziţia sta-
tului nostru privind integrarea eu-
ropeană, democratizarea societăţii, 
precum şi sporirea şi intensificarea 
colaborării cu instituţiile şi orga-
nizaţiile internaţionale. Oficialul 
a reiterat voinţa conducerii ţării 
de a promova o politică de bună 
vecinătate şi de a contribui la con-
solidarea stabilităţii şi securităţii 

Relaţiile Republica Moldova – NAtO: Dinamică şi perspective de colaborare
Ministrul Apărării Republicii Moldova, Vitalie Marinuţa, 

a avut recent o întrevedere cu  Dirk Brengelmann, asistentul 
Secretarului General al NAtO pentru Afaceri Politice şi Poli-
tica de Securitate. Cei doi oficiali au trecut în revistă reforme-
le implementate în sectorul de apărare şi au discutat despre 
perspectivele colaborării în viitor. 

regionale. În aceeaşi ordine de idei, 
ministrul a subliniat necesitatea so-
luţionării diferendului transnistrean 
în scopul consolidării stabilităţii 
şi securităţii atît în Europa de Sud-
Est, cît şi în lume.

„Colaborarea cu NATO pe seg-
mentul militar se desfăşoară în li-
mitele statutului de neutralitate 
a Republicii Moldova, care este 
semnatară a Programului Parteneri-
at pentru Pace şi se axează în prin-
cipal pe ridicarea nivelului de inte-
roperabilitate a Armatei Naţionale 
cu forţele alianţei în soluţionarea 
situaţiilor de criză ce pot interveni 
pe continentul european”, a accen-
tuat ministrul Apărării.

Vitalie Marinuţa a specificat 

că „dimensiunea cooperării R. Mol-
dova cu NATO se referă la controlul 
armamentelor şi dezarmării, protec-
ţia civilă, prevenirea şi soluţionarea 

situaţiilor de criză, lupta împotriva 
terorismului, planificarea şi desfă-
şurarea exerciţiilor de menţinere a 
păcii, pregătirea cadrelor militare 

şi civile din sectorul de apărare, 
precum şi alte aspecte ce ţin de acti-
vitatea militară. Marinuţa a precizat 
că cetăţenii R. Moldova au benefi-
ciat de asistenţa NATO în realiza-
rea mai multor proiecte. Este vor-
ba despre proiectul de neutralizare 
a pesticidelor „Substanţe chimice 
în Moldova”, distrugere a combus-
tibilului de rachete „Melanj” şi alte 
investiţii de milioane de dolari care 
au îmbunătăţit securitatea ecologică 
a ţării noastre.

La rîndul său, Dirk                           
Brengelmann, asistentul Secre-
tarului General al NATO pentru 
Afaceri Politice şi Politica de Secu-
ritate, a ţinut să aprecieze progre-
sele atinse de autorităţile Republicii 
Moldova în implementarea IPAP, 
remarcînd şi necesitatea finalizării 
procedurii de adoptare a Strategiei 
Securităţii Naţionale, Analiza Stra-
tegică a Apărării şi Strategiei Mili-
tare Naţionale. 

Lilia DUMINICA

Recent, în incinta Universității de Stat de Medicină și Far-
macie ,,Nicolae Testemițanu” a fost inaugurat Centrul de me-
dicină tradițională chineză, care a fost deschis cu susținerea 
financiară a Guvernului Republicii Populare Chineze.

Prezent la eveniment, ministrul Sănătății, Andrei Usatîi, a 
menționat că deschiderea centrului demonstrează încă o dată 
că afecțiunile pot fi tratate nu doar cu preparate chimice, ci și 
prin intermediul medicinei tradiționale. 

La rîndul său, prim-ministrul Vlad Filat, a mulțumit Guver-
nului chinez pentru ajutorul constant oferit Republicii Moldo-
va, menționînd că relațiile dintre cele două țări cunosc o ascen-
siune deosebită în ultimii ani.

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii 
Populare Chineze în Moldova, Fang Li a spus că centrul a fost 
deschis în cadrul universității, astfel încît tinerii care studia-
ză aici să aibă posibilitatea de a deprinde tehnicile medicinei 
tradiționale chineze.

În cadrul Centrului de medicină tradițională chineză vor 
activa, pentru o perioadă de 2 ani, 3 medici chinezi și 4 medici 
moldoveni.

Europa feroviară e foarte departe de Moldova. Majorita-
tea vagoanelor operate de Calea Ferată a Moldovei prezintă, 
practic, un pericol public. Chiar şi aşa, oamenii preferă să ia 
trenul, pentru că biletul costă mai ieftin decît la autobus. Re-
prezentanţii Ministerului Transporturilor spun că instituţia este 
în căutare de investitori, dar, deocamdată, fără succes.

,,Ultima dată noi am procurat vagoane în anul 2003. Calea 
Ferată a cumpărat circa 18 vagoane. Restul vagoanelor, inclu-
siv, marfare şi de pasageri, au fost procurate în anii 1975-1980. 
Au circa 35 de ani”, a declarart viceministrul Transporturilor, 
Valeriu Ciubuc.

Calea Ferată din Moldova are un parc de 390 de vagoane 

În Chișinău s-a deschis Centrul 
de medicină tradițională 

chineză

Trenurile moldoveneşti sînt un pericol pentru călători
de călători, dar numai 194 circulă, celelalte sînt defecte. În ce 
priveşte vagoanele de mărfuri, parcul CFM este de 7747, dar 
80 la sută dintre unităţi sînt foarte vechi. Aproape o mie staţio-
nează, deoarece sînt complet uzate.

,,Clar că nu-i chiar comod, dar de nevoie aşa-i, trebuie să 
suportăm pînă cînd ajungem acasă, cel puţin e mai ieftin ca la 
microbus”, explică o călătoare. 

Reparaţia unui vagon costă între un milion şi un milion 500 
de mii de lei. Anul trecut, pe calea ferată au fost transportate 
5 milioane de pasageri şi 3 milioane de tone de mărfuri. Între-
prinderea a încheiat anul financiar 2010 fără pierderi, dar şi 
fără profit.

În Capitală s-a deschis un Centru municipal de zi, unde 
mamele aflate în dificultate îşi vor putea lăsa copiii pe parcur-
sul zilei, iar seara să-i ia acasă. Serviciul este disponibil pentru 
mamele care au copii de la 5 luni pînă la 3 ani.

Centrul se află în sectorul Botanica. Șefa Direcţiei muni-
cipale pentru protecţia drepturilor copilului, Svetlana Chifa, a 
declarat că noul serviciu are drept obiectiv prevenirea institu-
ţionalizării copiilor de vîrstă fragedă din familiile social-vul-
nerabile. Mămicile care, din cauza situaţiei financiare dificile, 
doresc să muncească, îşi pot aduce copiii aici ca să stea pe 
parcursul zilei.

Cererile pot fi depuse la direcţiile din sectoare pentru pro-
tecţia drepturilor copiilor. Pentru început, la acest centru vor 
putea fi aduşi pînă la 10 copii. Pe viitor, în funcţie de solicitări, 
proiectul va fi extins.

Serviciul social a fost inaugurat de către Direcţia municipa-
lă pentru protecţia drepturilor copilului şi Asociaţia Obştească 
CCF Moldova - Copil, Comunitate, Familie, în parteneriat cu 
Hope&Homes for Children din Marea Britanie.

Hope&Homes for Children a investit în proiect în jur de 
400 de mii de lei. Banii au fost utilizaţi la reparaţii, procurarea 
echipamentului şi mobilierului necesar, precum şi la pregătirea 
personalului. Activitatea curentă a centrului va fi finanţată de 
municipalitate.

Potrivit Svetlanei Chifa, numărul copiilor abandonaţi în 
municipiul Chişinău este în scădere. Dacă în 2001, în Capitală 
erau 217 copii abandonaţi, în 2010 numărul acestora a ajuns 
la 40.

Mamele nevoiaşe îşi pot lăsa 
copiii la un centru de zi ca să 

meargă la muncă

La Chişinău, în clasa întîi vor 
merge peste 7 mii de copii

Peste 7 mii de copii din municipiul Chişinău vor merge 
anul acesta în clasa întîi. Specialistul coordonator al Secţiei 
management preuniversitar din cadrul Direcţiei generale edu-
caţie, tineret şi sport, Nina Butucea, a declarat că procesul de 
înscriere a elevilor la şcoală a început deja şi va continua pînă 
la 31 august. 

Pentru a în-
scrie copilul la 
şcoală, părinţii 
sau tutorele 
trebuie să de-
pună o cerere 
la administra-
ţia instituţiei 
de învăţămînt, 
la care să ane-
xeze certifica-
tul medical şi 

copia certificatului de naştere a copilului. Copiii nu vor trebui 
să susţină anumite teste, cu excepţia celor care merg la şcoli cu 
profil. Va exista doar o convorbire cu directorul instituţiei, în 
prezenţa psihologului. 

Instituţiile de învăţămînt vor da prioritate copiilor care îşi 
au domiciliul în sectorul în care se află şcoala, celor care au un 
frate sau o soră care deja învaţă aici şi copiilor ai căror părinţi 
sînt angajaţi la instituţia în cauză. 

În cazul în care candidaţii la admitere sînt din afara munici-
piului Chişinău, aceştia se pot înscrie la o şcoală din Chişinău 
dacă părinţii muncesc aici şi vor putea confirma printr-un cer-
tificat acest lucru. 

În municipiul Chişinău există în jur de 140 de instituţii de 
învăţămînt preuniversitar.  

Admiterea la universităţile 
din Moldova începe pe 

18 iulie
Admiterea la universităţile din Moldova începe pe 18 iulie 

şi se va încheia la sfîrşitul lunii.
Viceministrul Educaţiei, Loretta Handrabura, a spus că re-

zultatele vor fi anunţate pe 5 august, iar dacă cineva, din oare-
care motive, nu a reuşit să-şi depună documentele de admitere 
în această perioadă, o va putea face în etapa a doua - de pe 6 
pînă pe 9 august.

L. Handrabura a subliniat că studenţi pot deveni doar cei 
care au susţinut examenele de bacalaureat. În acest an, numă-
rul absolvenţilor de liceu constituie circa 32 mii.

Precizăm că  în Moldova sînt 30 de instituţii de învăţămînt 
superior, inclusiv 17 instituţii de stat.

Guvernul României oferă 
2150 de burse cetăţenilor Re-
publicii Moldova pentru anul 
de studii 2011-2012. Ludmila 
Pavlov, şefa Direcţiei rela-
ţii internaţionale şi integra-
re europeană a Ministerului 
Educaţiei de la Chişinău, a 
declarat că, în comparaţie cu 
anul trecut, numărul de burse 
oferit de Guvernul României 
a rămas neschimbat, dar nu 
a exclus faptul că Bucureş-

Peste 2000 de burse de studii 
în România

tiul l-ar putea suplimenta, aşa 
cum s-a întîmplat anul trecut. 

Deocamdată, 1100 de 
burse sînt pentru candidaţii 
la studii superioare de licen-
ţă, inclusiv 300 pentru absol-
venţii liceelor din România. 
Alte 950 de burse sînt pentru 
admiterea în instituţiile de în-
văţămînt preuniversitar. Încă 
50 de burse sînt pentru studii 
de masterat şi cîte 25 - pentru 
rezidenţiat şi doctorat. 

Preşedintele interimar al Republicii Moldova,             
Marian Lupu, a solicitat Ministerului Justiţiei pregătirea 
unui proiect de lege privind amnistia, cu ocazia aniver-
sării a douăzeci de ani de la proclamarea independenţei 
Republicii Moldova, potrivit unui comunicat de presă al 
Preşedinţiei. 

În comunicat se menţionează că la 27 august 2011,  po-
porul Republicii Moldova va marca o zi însemnată din is-
toria sa – douăzeci de ani de la proclamarea independenţei. 
În acest context, conducîndu-se de principiile umanismu-

lui, şeful statului consideră binevenită adoptarea unei legi 
privind amnistia. 

Dintre categoriile de condamnaţi pasibili de amnistiere 
o atenţie deosebită urmează să fie acordată condamnatelor 
gravide şi celor care au la întreţinere copii sau invalizi, 
celor de vîrstă înaintată sau invalide. 

După ce va fi elaborat de Ministerul Justiţiei, proiectul 
va fi înaintat Parlamentului spre examinare. Legi similare 
au mai fost adoptate în legătură cu aniversările a V-a şi a 
X-a de la proclamarea independenţei.  

Amnistie la 20 de ani de la proclamarea independenţei
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La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Educaţie juridică

Este cunoscut faptul că în prezent există mai 
multe cazuri în care sînt distruse monumentele ce 
prezintă valoare istorică. În acelaşi timp multe mo-
numente nu sînt protejate din cauză că nu există fi-
nanţare. Vreau să ştiu ce surse prevede legea întru 
protecţia unor asemenea valori importante pentru 
naţiune, precum monumentele istorice. 

Irina Duca,
mun. Chişinău

Conform art.35 din Legea 
privind ocrotirea monumen-
telor, finanţarea activităţii 
privind evidenţa, studierea, 
punerea în valoare, salva-
rea, protejarea, conservarea 
şi restaurarea monumentelor 
se asigură de la bugetul de 
stat prin Ministerul Cultu-
rii, de la bugetele locale, din 
contul plăţilor pentru aren-
dă, inclusiv din chiria pentru 
terenul din zonele de protec-
ţie ale monumentelor, din 

defalcările din beneficiul de 
pe turism, din venitul între-
prinderilor, care stingheresc 
ocrotirea monumentelor, din 
beneficiul organelor asigu-
rării de stat, în conformita-
te cu acordurile încheiate, 
din veniturile şi donaţiile 
organizaţiilor care, pe baza 
statutului lor, ocrotesc mo-
numentele, din fondurile şi 
donaţiile unor persoane fizi-
ce şi juridice, precum şi din 
alte surse legale.

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.

Cupon DREPtUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(iulie 2011,  nr. 25(380)

&

Conform articolului  20 
din Codul fiscal care se refe-
ră la sursele de venit neim-
pozabile, în venitul brut nu 
se includ următoarele tipuri 
de venit:

a) anuităţile sub formă de 
drepturi de asigurări sociale 
achitate din bugetul asigură-
rilor sociale de stat şi drepturi 
de asistenţă socială achitate 
din bugetul de stat, specifi-
cate de legislaţia în vigoare, 
inclusiv primite în baza tra-
tatelor internaţionale la care 
Republica Moldova este par-
te; sumele şi despăgubirile 
de asigurare, primite în baza 
contractelor de asigurare şi 
coasigurare, exclusiv primite 
în cazul înlocuirii forţate a 
proprietăţii, conform art.22 
din Codul fiscal;

b) despăgubirile primite, 
conform legislaţiei, în urma 
unui accident de muncă sau 
în urma unei boli profesiona-
le, de salariaţi ori de moşte-
nitorii lor legali;

c) plăţile, precum şi alte 
forme de compensaţii acor-
date în caz de boală, de tra-
umatisme, sau în alte cazuri 
de incapacitate temporară de 
muncă, conform contractelor 
de asigurare de sănătate;

d) compensarea chel-
tuielilor salariaţilor legate 
de îndeplinirea obligaţiilor 
de serviciu: pentru apara-

tul preşedintelui Republi-
cii Moldova, Parlament şi 
aparatul acestuia, aparatul 
Guvernului, în limitele şi 
în modul stabilite de preşe-
dintele Republicii Moldova, 
Parlament şi, respectiv, de 
Guvern. Compensarea chel-
tuielilor salariaţilor agenţilor 
economici legate de îndepli-

Tipuri de venit neimpozabile
nirea obligaţiilor de serviciu, 
în limitele stabilite de actele 
normative şi în modul stabi-
lit de Guvern. Compensarea 
cheltuielilor salariaţilor lega-
te de îndeplinirea obligaţiilor 
de serviciu în cazul depăşirii 
limitelor de cazare stabilite 
de Guvern;

d¹) restituirea cheltuieli-
lor şi plăţilor compensatorii 
ce ţin de executarea obliga-
ţiilor de serviciu ale mili-
tarilor, efectivului de trupă 
şi corpului de comandă din 
organele apărării naţionale 
şi de ocrotire a normelor de 
drept, securităţii statului şi 
ordinii publice din contul bu-
getului de stat, şi anume:

- restituirea cheltuieli-
lor la transportul militarilor, 
efectivului de trupă şi corpu-
lui de comandă din organele 
apărării naţionale, securităţii 
statului şi ordinii publice şi 
membrilor familiilor lor, al 
bunurilor personale ale aces-
tora în legătură cu încadrarea 
în serviciu, îndeplinirea ser-
viciului şi trecerea în rezervă 
(retragerea), inclusiv a chel-
tuielilor de transport legate 
de deplasare la tratament 
balneosanatorial, locul pe-
trecerii concediului obligato-
riu, precum şi a cheltuielilor 
la transportul recruţilor şi 
rezerviştilor chemaţi la con-
centrare sau mobilizare;

- indemnizaţia de trans-
fer;

- indemnizaţia unică de 
instalare;

- indemnizaţia unică plă-
tită absolvenţilor instituţiilor 
de învăţămînt militar şi insti-
tuţiei de învăţămînt superior 
cu statut de mare unitate spe-
cială;

- compensaţia bănească 
pentru închirierea spaţiului 
locativ;

- compensaţia bănească 
pentru procurarea sau con-
strucţia spaţiului locativ;

– compensaţia bănească, 
echivalentă normelor de asi-
gurare pentru raţia alimenta-
ră şi echipament, în mărimea 
stabilită de Guvern.

d²)  sumele primite de că-
tre persoane fizice şi juridice 
ca despăgubire pentru preju-
diciul cauzat sau/şi venitul 
ratat ca urmare a efectuării 
cercetărilor arheologice pe 
terenurile aflate în proprie-
tatea sau în posesia acestor 
persoane;

d³) sumele primite de că-
tre persoane fizice şi juridice 
ca despăgubire pentru preju-
diciul ce le-a fost cauzat ca 
urmare a unei acţiuni ilegale 
(inacţiuni) ori ca urmare a 
unor calamităţi naturale sau 
tehnice, cataclisme, epide-
mii, epizootii;

d4) sumele primite de pro-
prietari sau deţinători pentru 
bunurile rechiziţionate în in-
teres public, pe perioada re-
chiziţiei, conform legislaţiei;

e) bursele elevilor, stu-
denţilor şi persoanelor aflate 
la învăţămînt postuniversitar 
sau la învăţămînt postuniver-
sitar specializat  la instituţiile 
de învăţămînt de stat şi parti-

culare, în conformitate 
cu legislaţia cu privire 
la învăţămînt, stabili-
te de aceste instituţii 
de învăţămînt, precum 
şi bursele acordate de  
către  organizaţiile fi-
lantropice, cu excepţia 
retribuţiei pentru acti-
vitatea didactică sau de  
cercetare, indemnizaţi-
ile unice acordate tine-
rilor specialişti angajaţi 
la lucru, conform re-
partizării, în localităţile 
rurale;

f) pensiile alimen-
tare şi indemnizaţiile 
pentru copii;

g) indemnizaţiile 
de concediere stabilite 
conform legislaţiei;

h) compensaţiile 
nominative plătite pătu-
rilor insuficient asigu-
rate, social vulnerabile 
ale populaţiei, precum 
şi prestaţiile de asigu-
rări sociale, care nu sînt 
achitate sub formă de 
anuităţi;

i) patrimoniul pri-
mit de către persoanele 
fizice cetăţeni ai Repu-
blicii Moldova cu titlu 
de donaţie sau de moş-
tenire;

j) veniturile de la 
primirea gratuită a proprie-
tăţii, inclusiv a mijloacelor 
băneşti, conform deciziei 
Guvernului sau a autorităţi-
lor competente ale adminis-
traţiei publice locale;

l) ajutoarele primite de la 
organizaţii filantropice - fun-
daţii şi asociaţii obşteşti - în 
conformitate cu prevederile 

statutului acestor organizaţii 
şi ale legislaţiei;

m) contribuţiile la capi-
talul unui agent economic, 
prevăzute în art.55 din Codul 
fiscal;

n) veniturile misiunilor 
diplomatice şi altor misiuni 
asimilate lor, organizaţiilor 
statelor străine, organizaţii-
lor internaţionale şi persona-
lului acestora, prevăzute în 
art.54 din Codul fiscal;

o) sumele pe care le pri-
mesc donatorii de sînge de la 
instituţiile medicale de stat;

o1) veniturile obţinute de 
persoanele fizice cetăţeni ai 
Republicii Moldova de la în-
străinarea terenurilor cu des-
tinaţie agricolă;

p¹) cîştigurile de la cam-
paniile promoţionale în par-
tea în care valoarea fiecărui 
cîştig nu depăşeşte 10% 
din indicatorul specificat în  
art.33 alin.(1) din Codul fis-
cal;

q) mijloacele băneşti plă-
tite, sub formă de ajutor ma-
terial unic sau de reparare a 
prejudiciului, unor categorii 
de funcţionari publici sau fa-
miliilor acestora, în confor-
mitate cu legislaţia;

r) ajutorul material obţinut 
de persoanele fizice din fondu-
rile de rezervă ale Guvernului, 
ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, din mijloacele 
Fondului republican şi fondu-
rilor locale de susţinere so-
cială a populaţiei, precum şi 
din mijloacele sindicatelor, în 
conformitate cu regulamente-
le care prevăd acordarea unui 
astfel de ajutor;

s) ajutorul financiar ob-
ţinut de către sportivi şi an-
trenori de  la Comitetul  In-
ternaţional Olimpic, premiile 
obţinute de către sportivi, an-
trenori şi tehnicieni la compe-
tiţiile sportive internaţionale, 
bursele sportive şi indemni-
zaţiile acordate loturilor na-
ţionale în vederea pregătirii 
şi participării la  competiţiile 
internaţionale oficiale;

t) ajutorul financiar ob-
ţinut de Comitetul Naţional 
Olimpic şi de federaţiile 
sportive naţionale de profil 
de la Comitetul Internaţional 
Olimpic, federaţiile sportive 
europene şi internaţionale de 
profil şi de la alte organizaţii 
sportive internaţionale; 

u) premiul naţional al 
Republicii Moldova în do-
meniul literaturii, artei, ar-
hitecturii, ştiinţei şi tehnicii, 
precum şi premiile elevilor şi 
profesorilor animatori acor-
date, în mărimi stabilite în 
actele normative în vigoare, 
pentru performanţele obţinu-
te în cadrul olimpiadelor şi 
concursurilor raionale, oră-
şeneşti, municipale, zonale, 
republicane, regionale şi in-
ternaţionale;

v) veniturile obţinute de 
Administraţia zonei econo-
mice libere;

w) recompensa acordată 
membrilor gospodăriilor (fa-
miliilor) pentru participarea 

la sondajele selective efectu-
ate de organele de statistică;

x) veniturile persoanelor 
fizice obţinute din activitatea 
în baza patentei de întreprin-
zător;

y) veniturile obţinute de 
persoanele fizice, cu excepţia 
întreprinzătorilor individu-
ali şi gospodăriilor ţărăneşti 
(de fermier), de la predarea 
materiei prime secundare, 
precum şi de la livrarea pro-
ducţiei din fitotehnie şi hor-
ticultură în formă naturală şi 
a producţiei din zootehnie în 
formă naturală, în masă vie 
şi sacrificată;

z) veniturile obţinute în 
urma utilizării facilităţilor 
fiscale;

z¹) sumele în mărime de 
15 la sută din veniturile, pînă 
la impozitare, ale organizaţi-
ilor şi întreprinderilor coope-
ratiste din cadrul cooperaţiei 
de consum repartizate fon-
dului de dezvoltare a bazei 
tehnico-materiale a acestor 
organizaţii şi întreprinderi;

z²) mijloacele băneşti ob-
ţinute din fondurile speciale 

şi utilizate în conformitate cu 
destinaţia fondurilor;

z³) compensaţiile pagu-
belor morale;

z4) venitul obţinut ca ur-
mare a anulării restanţelor la 
bugetul public naţional;

z5) solda bănească a mi-
litarilor în termen, a elevilor 
şi cursanţilor (studenţilor) 
instituţiilor de învăţămînt 
militar şi ai instituţiei de în-
văţămînt superior cu statut 
de mare unitate specială;

z6) veniturile obţinute ca 
urmare a compensării daunei 
materiale cauzate, în partea 
în care compensaţia acordată 
nu depăşeşte dauna materială 
cauzată;

z7) plata depozitelor ga-
rantate din Fondul de garan-
tare a depozitelor în siste-
mul bancar, conform Legii 
nr.575-XV din 26 decembrie 
2003 privind garantarea de-
pozitelor persoanelor fizice 
în sistemul bancar; 

z8) veniturile sub formă 
de royalty ale persoanelor fi-
zice în vîrstă de 60 de ani şi 
mai mult.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SA „BECON”, pentru data de 13 iulie 
2011, ora 10.55, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
SA „SIBILA” privind încasarea datoriei, sub sancţiunea exa-
minării cauzei în lipsă.

Judecător  Aliona Roşca
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Marhet Sistem Plus”, pentru data de 13 iulie 2011, ora 
11.40, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
230) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SA ,,Elec-
trosistem” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentanţilor: 
SRL „Pinar-Com”; SA „Metalcom”, pentru data de 17 oc-
tombrie 2011, ora 13.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 230) în calitate de pîrîţi în cauza civilă 
intentată de OAO „Днипрооблэнерго”, ГП ,,Энергорынок” 
„Энергоатом” ГП.

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

Judecător  Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Terrastar”, cu sediul în mun. Chi-
şinău, str. Miron Costin nr. 7, pentru data de 13 iulie 2011, ora 
9.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
218) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
SRL „Sagatrans”.

Judecător  Liliana Andriaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului „Firma Tehnorut” SRL, cu sediul în mun. 
Chişinău, str. Ghioceilor nr. 1, pentru data de 21 iulie 2011, ora 
11.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
218) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de IM 
„Buge Petricanca” privind încasarea datoriei.

Judecător  Liliana Andriaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Saturnalia” cu sediul 
în mun. Chişinău, str. Alexandrescu nr. 5, pentru data de 27 
iulie 2011, ora 15.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît în cauza civiă intentată 
la cererea SRL „Moldcărbune”, mun. Chişinău.

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

Judecător  Z. talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Voscalevschi 
Ivan, pentru data de 8 august 2011, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în calitate de 
intervenient în cauza civilă: ,,Asito” SA către SRL „Moldova-
Astrovaz”.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Slavin Ilia, pentru data de 22 iulie 2011, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 56) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile intentată de SRL „Grocor-Auto” privind 
încasarea prejudiciului material.

 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. 
Ţurcanu Anatolie, pentru data de 29 august 2011, ora 13.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Macarov Anatolie 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Eşanu Teodor, pentru data de 20 septembrie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea SA „Asito” privind 
încasarea în ordine de regres a sumei.

Judecător   V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sina Mititiuc „ASET”, pentru data de 12 octombrie 2011, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în cali-
tate de reclamat în cauza civilă intentată de reclamantul Vadim 
Buruian privind încasarea sumei.

Judecător   A. Andronic

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Bivol Iurie, pentru data de 18 iulie 2011, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Mîrza Eugenia privind 
încasarea datoriei. 

Judecător  S. Lazari
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Şimşek Ender 
Can, pentru data de 11 iulie 2011, ora 9.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 4) în legătură cu examinarea cauzei 
civile la acţiunea ICS „Sanitex Sanitary Ceramic” SRL privind 
rambursarea prejudiciului cauzat.

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

Judecător  V. Gâscă
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cazac Lilian, pentru data de 5 septembrie 2011, ora 13.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Cazac Lilia privind desfacerea căsă-
toriei, încasarea pensiei alimentare şi decăderea din drepturile 
părinteşti.

Judecător  V. Micu 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Varban Nicolae, 
cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. Matei Ba-
sarab nr. 9/1, apt. 45, pentru data de 6 septembrie 2011, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS „Express Leasing” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Stella Bleşceaga 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Lupookov           
Andrei, pentru data de 23 septembrie 2011, ora 13.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Lupookova Svetlana privind ieşirea şi 
intrarea copiilor minori de pe teritoriul Republicii Moldova.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Payas Zater, pentru data de 27 septembrie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Payas Inna privind desfacerea că-
sătoriei.

 Judecător  E. Cobzac
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Rozmas Vladimir, pentru data de 15 iulie 2011, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1A) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Diaconu     
Dorian privind încasarea împrumutului şi a dobînzii de întîr-
ziere.

Judecător  Nicolae Şova
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ursu Victor, 
a.n. 22.10.1962; cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str. 
Mircea cel Bătrîn nr. 23, apt. 65, pentru data de 24 august 
2011, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 313) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de                            
Brîncoveanu Boris privind încasarea sumei.

Judecător  Ludmila Ouş 
www

Judecătoria Ungheni solicită prezentarea cet-lor: Сupcea 
Vasile şi Cupcea Maria, domiciliaţi în satul Hîrceşti, Ungheni, 
pentru data de 19 iulie 2011, ora 11.30, la şedinţa de judecată 
(Ungheni, str. Naţională nr.21, bir. 3) în calitate de pîrîţi în ca-
uza civilă intentată de Coșcodan Ala privind recuperarea pre-
judiciului material şi moral.

Judecător  Alexandru Parfeni 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Moga Ecaterina, pentru data de 14 iu-
lie 2011, ora 12.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de DMPDC privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător   V. Selevestru
www

 Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Andronachi Igor, cu ulti-
mul domiciliu în Orhei, pentru data de 15 iulie 2011, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă intentată de Andronachi Angela Ion 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  V. Negruţa
www 

 Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Bogdan Tatiana, cu ultimul 
domiciliu în satul Sirota, Orhei sau în satul Rădulenii Vechi, 
Floreşti, pentru data de 19 iulie 2011, ora 10.30, la şedinţa de 
judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Boldişor Serghei privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

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

Judecător  V. Negruţa

Citaţii în judecată www
Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 

Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-
lui Diminenco Ilie Eugeniu, născut la 25.07.1969, cu ultimul 
domiciliu cunoscut: satul Paşcani, Cahul, pentru data de 16 
august 2011, ora 8.30, la şedinţa de judecată (Cahul, bdul Vic-
toriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă cu nr. 
2-1132/2011 privind desfacerea căsătoriei, intentată la cererea 
reclamantei Diminenco Mariana. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de 
care dispune referitor la pricină. În caz de neprezentare a pro-
belor şi de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va fi exa-
minată în lipsa lui. 

Judecător  Vitalie Movilă
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-lui 
Russo Anatolie, născut în 1985, cu ultimul domiciliu cunos-
cut: satul Goteşti, Cantemir, pentru data de 19 august 2011, 
ora 8.30, la şedinţa de judecată (Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 
211) în calitate de pîrît în cauza civilă cu nr. 2-1042/2011 pri-
vind repararea prejudiciului, intentată la cererea reclamantului 
Întreprinderea Individuală „Vega Glibiciuc”. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de 
care dispune referitor la pricină. În caz de neprezentare a pro-
belor şi de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va fi exa-
minată în lipsa lui. 

Judecător  Vitalie Movilă
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Stratan Lilia, cu 
ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. N. Dimo nr. 
17/2, apt. 18, pentru data de 26 iulie 2011, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Ceban Ion privind încasarea datoriei.

Judecător Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Secrier Tatiana, 
cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. M. Costin 
nr. 15/2, apt. 128, pentru data de 1 august 2011, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Barladean Angela privind încasarea 
sumei.

Judecător  Stella Bleşceaga 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului „CONVESTGRUP” SRL, pentru data de 18 iu-
lie 2011, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 56) în calitate de reclamat în cauza civilă la acţiunea lui 
Ghermek Constantin privind rezilierea contractului.

 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. 
Berov Dmitrii, pentru data de 18 iulie 2011, ora 15.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 56) în calitate de 
reclamat în cauza civilă la acţiunea lui Ghermek Constantin 
privind rezilierea contractului.

 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. 
Postovan Dumitru, pentru data de 18 iulie 2011, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 56) în calitate de 
reclamat în cauza civilă la acţiunea lui Ghermek Constantin 
privind rezilierea contractului.

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

Judecător   I. Busuioc

AVIZ
În conformitate cu prevederile art.67 al.4 CE RM, Execu-

torul judecătoresc Dumitru Manole vă informează că, în baza 
documentului executoriu nr. 2e-6355/11 din 18.04.11 emis de 
Judecătoria Economică mun. Chişinău, cu privire la încasa-
rea de la SRL „Seksimp Group” în beneficiul lui SRL „Trif-
tex Impex”a datoriei de 1 255 770 lei, la 23.05.11 a intentat 
procedura executorie nr. 031-173/11. În urma intentării faţă de 
debitor au fost aplicate interdicţiile în toate organele statale cu 
drept de resort. Totodată, prin procesul verbal din 13.06.11 a 
fost aplicat sechestru pe bunurile imobile din comuna Grebleş-
ti, r-l Străşeni, care aparţin debitorului ca ulterior să se efectue-
ze expertiza tehnică de evaluare a bunurilor imobile în cauză.

Executor judecătoresc                     Dumitru Manole
www

Vă comunicăm, că în incinta Curţii Supreme de Justiţie, 
amplasată pe str. Petru Rareş nr. 18, mun. Chişinău, pe data 
de 27 iulie 2011, ora 10.00, va avea loc examinarea cererii 
de recurs pe marginea cauzei civile la acţiunea cet. Zaharia        
Gheorghe î/a Academiei de Muzică şi Arte Plastice, Primăria 
mun. Chişinău c/p la obligarea eliberării bonului de repartiţie.

În conformitate cu art.444 al.(2) CPC neprezentarea părţi-
lor în şedinţa de judecată nu împiedică examinarea recursului 
în lipsa acestora.

Preşedintele Colegiului Civil şi
de Contencios Administrativ                       Nina Cernat
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E adevărat că vara răcim 
mai rar deoarece, sub acțiunea 
razelor de soare, organismul 
produce vitamina D care ne 
protejează de viroze. Și totuși 
răcim și atunci cînd de căldu-
ră prea mare simțim sub tălpi 
cum clocotește asfaltul și ca-
uzele pot fi multiple. 

Trecerea bruscă de la căl-
dura de afară într-o încăpere 
cu aer condiționat sau invers, 
consumul de lichide foarte 
reci, multă înghețată, statul 
prea mult în apă la strand ori 
piscină, mersul în mașină cu 
toate geamurile deschise, baia 
prelungită cu apă rece pot fi 
doar cîteva cauze ale unei ră-
celi caniculare. 

Dacă se întîmplă să 
răcești, soluții sînt multe și 
toate la îndemînă. Un pahar 
de lapte cald cu un vîrf de 
linguriță de miere de albine 
hrănește organismul cu vita-
mine și previne deshidratarea 
care, de regulă, apare în stări-
le febrile. 

Nasul înfundat se tratează 
cu inhalații cu plante puternic 
aromate, în combinație sau 
numai cu o singură plantă. Se 

stă cu un prosop sau cearșaf 
pe cap deasupra unui vas cu 
infuzie de busuioc, cimbru, 
mentă sau soc. 

O altă soluție pentru nas 
înfundat mult mai potrivită 

pentru zilele fierbinți este un 
ceai de gălbenele, mai con-
centrat decît de obicei, în care 
punem cîteva picături de zea-
mă de lămîie. Acest amestec 
se pune în nas cu pipeta, cu 
condiția ca nasul să nu fie 
iritat în interior. Ustură, dar 

garantat face bine și ușurează 
respirația și, spre deosebire de 
picăturile pentru nas de la far-
macie, nu crează dependență. 

Împotriva febrei se re-
comandă ceaiul de tei ori de 

soc și o frecție bună cu oțet 
de mere. Pentru dureri de cap 
se ia o aspirină efervescen-
ta, cel mai eficient tratament 
împotriva răcelilor, deoarece 
are proprietăți analgezice și 
antiinflamatoare, se absoarbe 
ușor și efectele sînt rapide.

Fagurele de miere, mes-
tecat precum guma, desfundă 
nasul, calmează durerile de 
gît și tusea. Specialiștii spun 
că mierea de albine are efect 
mai rapid și mult mai benefic 
decît siropul de tuse. În lip-
sa de fagure, pentru aceleași 
suferințe se recomandă in-
fuzia de pătlagină, plantă 
recunoscută pentru efectele 
vindecătoare ale bolilor apa-
ratului respirator. 

În caz de răceală dar, în 
general, vara, lichidele - cea-
iul, laptele, supa - se consu-
mă calde și nu fierbinți. Li-
chidul fierbinte nu face decît 
să irite și mai tare gîtul și să 
întîrzie vindecarea. Sucurile 
de fructe și apa pentru hidra-
tare se beau la temperatura 
camerei.

Cît ești răcit, evită apa 
minerală care, la fel, irită gî-
tul și, în cantitate mare, ba-
lonează și constipă. Renunță, 
în această perioadă, la cafea 
și ceaiul verde, deoarece co-
feina nu te lasă să te odihnești 
ori acum, organismul are ne-
voie de somn mult ca să se 
refacă.

Dacă încerci să ţii o dietă şi nu te poţi mulţumi cu un fruct 
la masa de seară, nu dispera. Există şi alte mîncăruri sănătoase, 
pe care le poţi include în regimul tău zilnic, dacă le consumi 
înainte de ora 19.30. Iată zece cine care nu îngraşă, incluse de 
celebra nutriţionistă, Mihaela Bilic, în cartea sa, ,,Trăiesc, deci 
mă abţin”.

 1. O porţie (cam cît o farfurie de ciorbă) de souflé de co-
nopidă (conopidă la cuptor cu sos făcut dintr-un cub de unt, o 
linguriţă de făină, o ceaşcă de lapte şi două linguri de caşcaval 
ras sau de parmezan).

2. O bucată de muşchi de porc sau o jumătate de muşchiuleţ 
la grătar + patru-cinci linguri de varză călită (în sos de roşii) 
+ ardei iute.

3. O bucată de peşte la cuptor (preparat în staniol, cu ier-
buri aromatice şi puţin unt sau ulei) + legume la grătar sau 
fierte.

4. O pulpă de pui sau o jumătate de piept de pui + legume 
gratinate la cuptor - conopidă, broccoli, dovlecel, vinete sau 
ciuperci tăiate felii şi sos făcut din două linguri de parmezan 

C e  m ă n î n c i  s e a r a  c a  s ă  n u  t e  î n g r a ş i
ras, două linguri de smîntînă (12% grăsime), o ceaşcă de lap-
te cald şi ierburi aromatice.

5. O pulpă de pui sau o jumătate de piept de pui la rotisor 
(curăţate în prealabil de piele şi de grăsime) + o salată mare 
de varză albă, cu lămîie.

6. O porţie de ciorbă de legume cu carne slabă, nu foar-
te sărată (fără cartofi, fasole boabe, paste făinoase, orez sau 
ulei) + ardei iute.

7. O bucată mare de peşte alb preparat la cuptor + roşii, 
busuioc, măsline, ciuperci sau alte legume fierte ori preparate 
la grătar (conopidă, dovlecel, vinete).

8. O bucată de somon la grătar + sparanghel sau broccoli 
fiert + o linguriţă de sos olandez (făcut din unt, gălbenuş, 
lămîie, sare şi puţină apă).

9. O bucată de carne de vită la grătar sau la cuptor + legume 
la grătar (ciuperci, ardei gras, dovlecel, vînătă, roşie, ceapă) 
sau fierte (conopidă, broccoli, fasole verde) + un cub de unt.

10. O conservă de sardine în sos tomat, pusă peste o farfu-
rie cu legume fierte (fasole verde, conopidă, broccoli).

Şezutul pe scaun dăunează sănătăţii
Staţi aşezat pe scaun şi credeţi că vă odihniţi? V-aţi între-

bat vreodată dacă e sănătos? Dacă citiţi aceste rînduri stînd 
jos, mai bine ridicaţi-vă în picioare.V-ar putea salva viaţa, 
scrie ,,Daily Mail”.

Potrivit unui studiu al Societăţii Americane 
de Cancer cele mai expuse sînt femeile. Feme-
ile care stau așezate mai mult de şase ore pe zi 
sînt cu 40% mai mult expuse riscului de a muri 
decît cele care stau mai puţin de trei ore.

Procentul ar fi de 20% la bărbaţi, potrivit 
Societăţii Americane de Cancer, care a făcut 
un studiu pe 123 000 de persoane cu vîrsta 
peste 14 ani.

Statul pe scaun prelungit creşte riscul de 
boli cardiovasculare, diabet, depresie şi obezitate. Oamenii 
care au un job la birou au un risc dublu de a dezvolta cancer 
la colon.

Sunetul pe care nimeni nu poate să îl explice 
terorizează un orășel din Anglia

Un sunet misterios îi scoate din minți pe locuitorii unui 
orășel din Anglia. Este vorba despre un bîzîit continuu ex-
trem de deranjant, care nu îi lasă pe oameni să doarmă. Ciu-
dat este faptul că autoritățile nu reușesc să găsească sursa 
zgomotului.

Locuitorii din Woodland, districtul Durham, susțin că 

în fiecare noapte sînt treziți de un bîzîit îngrozitor, un su-
net asemănător cu cel făcut de motorul unei mașini. Uneori 
zgomotul este atît de puternic, încît paturile oamenilor se 
mișcă.

Autoritățile au încercat să depisteze de unde vine sunetul 
respectiv, însă nu au reușit să deslușească misterul.

Locuitorii spun că zgomotul apare seara și ține pînă 
dimineața, la ora 04.00, împiedicîndu-i să doarmă. Sunetul a 
fost auzit prima dată în zonă în urmă cu 2 luni și de atunci îi 
deranjează pe oameni în fiecare zi.

,,În anumite părți din casă se aude mai puternic. Este clar 
că vine de undeva de afară. De multe ori este atît de puternic, 
încît locuințele vibrează”, a declarat un locuitor.

Consiliul local al orașului a început o anchetă în acest 
caz.

Locuitorii orășelului nu sînt singurii care s-au confrun-
tat cu această problemă. De-a lungul timpului, orașe din mai 
multe state au fost ,,invadate” de bîzîitul deranjant.

Au existat chiar și teorii ale conspirației în legătură cu 
zgomotul respectiv, multe din ele susținînd ideea că sunetul 
vine de la OZN-uri.

Problema a devenit și subiect de film, fiind tratat în seria-
lul ,,Dosarele X”.

În 1970 locuitorii din Bristol au semnalat existența bîzîi-
tului misterios, mulți dintre ei acuzînd dureri de cap, sîngerări 
nazale și insomnie. Sunetul a dispărut la fel cum a apărut, 
într-un mod misterios.

Gheorghe AVORNIC, 
doctor habilitat în drept, 

profesor universitar, 
decan al Facultăţii de drept a USM

Mult stimate domnu-
le Gheorghe Avornic, 

De o semnificaţie 
aparte este pentru dum-
neavoastră luna lui cup-
tor, deoarece vă aduce în 
dar sărbătoarea sufletu-
lui, cununa împlinirilor 
şi speranţelor – aniver-
sarea zilei de naştere.

Admirăm seriozita-
tea, originalitatea, devo-

tamentul, responsabilitatea, consecvenţa dumnea-
voastră faţă de tot ceea ce faceţi. Acestea sînt doar 
cîteva dintre incontestabilele valori care vă caracte-
rizează şi vă disting ca un admirabil Om.

Munca titanică depusă de dumneavoastră pe tă-
rîmul profesional s-a soldat cu cele mai frumoase 
rezultate şi împreună cu pasiunea pentru drept, pe 
care aţi insuflat-o fiecărui discipol al dumneavoas-
tră, a contribuit la formarea unor specialişti excep-
ţionali.

Acum, cînd marcaţi această frumoasă vîrstă, vă 
adresăm şi noi cordiale felicitări şi sincere urări de 
bine şi sănătate. Să rămîneţi mereu un model de 
profesionalism şi inteligenţă, astfel încît, puterea 
exemplului propriu să fie şi în continuare demnă de 
urmat pentru oricine.

Vă dorim din adîncul inimii ani de viaţă lungă, 
trăită într-o perpetuă armonie sufletească alături de 
cei dragi, succese, bucurii şi realizări remarcabile. 

La mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Stela Botnaru, doctor în drept, conferenţiar uni-
versitar, Facultatea de drept, USM; Iulia Bănăres-
cu, magistru în drept, lector universitar, Facultatea 
de drept, USM; Serghei Cebotari, lector superior, 
Facultatea de drept, USM; Natalia Clevadi, ju-
decător Bălţi; Nadejda Lazareva, judecător Cea-
dîr-Lunga;  Eugenia Conoval, judecător CA Chi-
şinău; Ion Păcăleu, judecător Făleşti; Ion Naşco, 
judecător Ştefan Vodă; Elisei Secrieru, judecător 
CA Bender; Mihail Ulinici, judecător Nisporeni; 
Victor Burduh, judecător Ciocana; Oleg Melni-
ciuc, vicepreşedintele Judecătoriei Rîşcani, mun. 
Chişinău; Pavel todica, judecător Bender; Lidia 
Gratila, procuror Basarabeasca; Iurie Perevoznic, 
procuror, şef secţie, Procuratura Generală. 

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept
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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

C A L E i d O S C O p

Cum tratezi răcelile de vară


