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Persoanele cu dizabilităţi 
din Moldova au acum o 
lege care le garantează 
mai multe drepturi

(Anonim)

Poliţia Rutieră are 
un nou şef. Sergiu 
Armaşu a fost 
demis

Concediu 
suplimentar pentru 
unele categorii de 
persoane

S-a majorat 
datoria de stat a 

Republicii 
Moldova 

Î n prima jumătate a anu-
lui 2012, datoria de stat 

a Republicii Moldova s-a 
majorat cu 678,5 milioane  
lei. Aceasta constituie 19 905 
milioane lei. Deci, datoria a 
crescut cu aproximativ 3,5 la 
sută mai mult, comparativ cu 
începutul anului curent.

Datoria a fost formată în 
proporţie de 70,2% din dato-
ria de stat externă şi respec-
tiv, 29,8% din datoria de stat 
internă.

Într-un raport al Băncii 
Naţionale a Moldovei se 
precizează că, s-a majorat 
şi datoria de stat externă ex-
primată în lei moldoveneşti 
cu 594,3 milioane, ajungînd 
pînă în prezent la 13 978,9 
milioane.

Majorarea datoriei în mo-
neda naţională a fost condiţi-
onată de deprecierea leului în 
raport cu dolarul SUA.

Tot potrivit raportului, 
şi datoria de stat internă s-a 
majorat cu 1,4 la sută sau cu 
84,2 milioane lei mai mult, 
constituind 5926,2 milioane 
lei.

Moldova va crea cinci centre 
de notificare ale Organizaţiei 

Mondiale a Comerţului (OMC). O ho-
tărîre de Guvern în acest sens a intrat în 
vigoare marţi după publicarea în Moni-
torul Oficial.

Două centre vor fi create pe lîngă 
Ministerul Economiei, cîte unul pe lîn-
gă Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare şi Ministerul Economiei, 
şi unul pe lîngă Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală.

Potrivit deciziei Guvernului, crearea 
centrelor are drept scop implementarea 
angajamentelor Republicii Moldova vi-

zavi de Organizaţia Mondială a Comer-
ţului.

Printre sarcinile de bază ale centre-
lor se numără elaborarea notificărilor 
privind modificările aduse cadrului juri-
dic relevant domeniului OMC; furniza-
rea, la solicitarea membrilor OMC sau a 
agenţilor economici din Republica Mol-
dova sau din ţările membre ale OMC, a 
informaţiilor şi documentelor relevante 
domeniului OMC; crearea şi gestiona-
rea bazei de date privind cadrul juridic 
de reglementare pertinent domeniului 
de activitate a fiecărui centru de notifi-
care ale OMC; schimbul de informaţii şi 

colaborarea cu centrele de notificare ale 
OMC ale membrilor organizației vizate.

Conducătorii autorităţilor publice 
centrale de specialitate vor desemna cel 
puţin cîte doi colaboratori din cadrul 
efectivului de muncă al instituţiei, la 
nivel decizional şi tehnic, responsabili 
de coordonarea problemelor OMC, în 
particular, de activitatea centrelor.

Asigurarea financiară a centrelor de 
notificare ale OMC este efectuată din 
contul şi în limitele bugetului şi perso-
nalului scriptic al instituţiilor responsa-
bile.

N oi fonduri au fost alocate pentru susţinerea ac-
ţiunilor de reforme din R. Moldova. În acest 

sens, Comisia Europeană a acordat drept sprijin Mol-
dovei încă 94 mil. euro în cadrul Programului anual 
de acţiuni 2012, prin intermediul Instrumentului Eu-
ropean de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI).

Banii au fost acordaţi pentru reforma justiţiei, con-
solidarea dezvoltării locale şi regionale, îmbunătăţirea 
sistemului de educaţie şi formare profesională, pre-
cum şi pregătirea terenului pentru noile acorduri bila-
terale cu UE, potrivit unui comunicat al ENPI. 

În comunicat se mai menționează că, europenii se 
vor focusa asupra reformelor în administrarea justiţiei, 
pentru a construi un sistem de judiciar independent, 
transparent şi profesional, care va putea să contribuie 
eficient la ascensiunea statului de drept şi la protecţia 
drepturilor omului. 

Programul va ajuta Moldova să reducă diferenţele 
economice şi sociale dintre regiuni. În domeniul edu-
caţiei, UE va continua să ajute la reforma sistemului 
de educaţie vocaţională şi sistemul de training pentru 
adaptarea acestuia la necesităţile pieţei muncii. De 
asemenea, un program-cadru va furniza asistenţă teh-
nică necesară pentru a ajuta Republica Moldova în ne-
gocierea şi implementarea acordurilor sale viitoare cu 
Uniunea Europeană, precum şi va facilita participarea 
ei în cadrul programelor şi agenţiilor europene. 

Moldova este deja un membru activ al Parteneriatului Es-
tic şi acordarea acestui nou ajutor confirmă angajamentul UE 

de a sprijini în continuare procesul de reformă al ţării, se mai 
anunţă în comunicat.

Cel mai greu lucru în viaţă e să spui ,,Da” sau ,,Nu” cînd trebuie! 

pag. 6pag. 3 pag. 4

Începe ziua cu DREPTUL!

MOLDOVA  VA  CREA  CINCI  CENTRE  DE  NOTIFICARE 
ALE  ORGANIZAŢIEI  MONDIALE  A  COMERŢULUI

Noi fonduri de la UE: 
Încă 94 de milioane de euro 

pentru reformele din Moldova
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Şoferii pot afla online despre 
disponibilitatea unui număr de 
înmatriculare
Întreprinderea de Stat CRIS „Registru” extinde spectrul 

serviciilor prestate în regim online prin lansarea serviciului 
nou de verificare a disponibilităţii numărului de înmatricu-
lare a mijlocului de transport cu opţiunea calculării costului 
acestuia.

Serviciul în cauză este gratuit şi poate fi accesat pe site-ul 
întreprinderii prin selectarea tipului unităţii de transport (de 
exemplu: automobil, remorcă, motocicletă) şi a localităţii 
(oraş, raion) unde va fi efectuată înregistrarea mijlocului de 
transport, iar în compartimentul „numărul de înmatriculare” 
de indicat combinaţia dorită a literelor şi cifrelor numărului.

După introducerea acestor date, va apărea informaţia 
privind disponibilitatea numărului solicitat şi, în cazul cînd 
numărul este disponibil, solicitantul va putea afla costul aces-
tuia.

CC: Milioane de lei irosite în zadar 
pentru rachetele antigrindină
Serviciul Antigrindină cheltuie banii statului în zadar. La 

această concluzie a ajuns Curtea de Conturi în urma unui au-
dit efectuat la instituţie.

Deşi Guvernul alocă anual 57 de milioane de lei pentru a 
preveni pierderile provocate de grindină, autoritatea nu este 
în stare să protejeze nici măcar un hectar de culturi agricole, 
declară Serafim Urechean, preşedintele Curţii de Conturi.

„Poate aceste 57 de milioane de lei mai bine să fie oferite 
drept compensaţii agricultorilor pentru pierderile suportate”, 
a propus Urechean la şedinţa Curţii de Conturi.

Pe de altă parte, șeful Serviciului Antigrindină se justifică 
şi spune că instituţia pe care o conduce luptă cu furia naturii 
în măsura finanţărilor primite de la stat.

„Nu avem cu ce lucra. Depozitul este gol. Începînd cu 15, 
16 iulie, aproximativ 70 de puncte nu au nicio rachetă”, afir-
mă Ion Garaba.

Anual, pentru a preveni pierderile provocate de grindină, 
autorităţile au nevoie de aproximativ 7600 de rachete. Din 
banii alocaţi, însă, Serviciul Antigrindină poate cumpăra doar 
jumătate din rachetele necesare. Asamblarea unei rachete 
costă 480 de dolari.

Raport: Jurnaliştii nu mediatizează 
suficient fenomenul torturii
Mass-media naţională nu investighează şi nu mediatizea-

ză suficient fenomenul torturii în R. Moldova. De această pă-
rere sînt membrii Centrului de Investigaţii Jurnalistice (CIJ), 
care mai susţin că pe paginile ziarelor moldoveneşti apar 
subiectele legate de tortură, mai mult, atunci cînd sînt emise 
nişte comunicate de presă din partea organelor de drept. 

Raportul „Reflectarea cazurilor de tortură şi rele tratamen-
te în instituţiile statului”, care se bazează pe monitorizarea a 
20 de ziare, atestă doar 338 de articole care au în vizor cazu-
rile de tortură. Acestea au fost publicate timp de 9 luni.

Acelaşi raport arată că jurnaliştii scriu cel mai des despre 
evenimenele din 7 aprilie 2009, despre cazurile de tortură în 
comisariatele de poliţie şi despre represaliile comuniste. În 
schimb, cazurile de violenţă în armată şi relele tratamente în 
spitalele de psihiatrie sînt reflectate destul de puţin în pagini-
le ziarelor.

Directoarea Centrului de Investigaţii Jurnalistice,              
Cornelia Cozonac, spune că jurnaliştii nu conlucrează cu 
membrii Mecanismului Naţional Antitortură, care ar putea 
oferi atît detalii referitoare la anumite cazuri, cît şi consultaţii 
utile pentru scrierea corectă a materialelor.

Raportul de monitorizare a presei a fost elaborat de CIJ în 
cadrul campaniei media „Jurnaliştii pentru eliminarea torturii 
şi protecţia victimelor torturii şi relelor tratamente”, cu supor-
tul Programului de Granturi mici 2011, finanţat de Uniunea 
Europeană.

  
Reprezentantul OSCE pentru 
libertatea media cu recomandări 
pentru Guvernul de la Chișinău
Reprezentantul OSCE pentru libertatea media, Dunja     

Mijatović, a prezentat, recent, Guvernului Republicii Moldo-
va o analiză a planului de tranziţie de la televiziunea analogi-
că la cea digitală în ţara noastră.

Analiza, elaborată la comanda Biroului Reprezentan-
tului OSCE, de către Katrin Nyman-Metcalf, profesor în 
dreptul comunicaţiilor de la Universitatea de Tehnologie 
din Tallinn, susţine că planul este un bun prim pas spre di-
gitalizare, proces ce urmează să fie finalizat către iunie 2015. 
Recomandările includ, de asemenea, măsurile pe care Guver-
nul le-ar putea lua pentru a asigura ca toate gospodăriile să-şi 
poată permite accesul la emisiuni digitale şi ca posturile regi-
onale să-şi poată permite tranziţia.

Evenimentele de dumi-
nică de la Bălţi, cînd 

mai mulţi simpatizanţi ai 
partidelor de stînga, vorbi-
tori de limbă rusă, au atacat 
un marş, anunţat să decurgă 
paşnic, al unioniştilor, a re-
adus în actualitate problema 
limitelor dreptului la libera 
exprimare. Adică, pînă unde, 
de exemplu, un cetăţean îşi 
poate exercită dreptul la li-
bera exprimare, fără să fie pe-
depsit de lege pentru ceea ce 
spune, şi de unde exerciţiul 
acestui drept se transformă 
în abuz? Discursul în cadrul 
unor întruniri publice, chiar 
dacă este deranjant, şochea-
ză sau nelinişteşte, se înca-
drează în limitele legale şi în 
exigenţele pluralismului atîta 
timp cît nu se transformă în 
incitare la ură şi violenţă, 
spune directorul Centrului 
de Resurse pentru Drepturi-
le Omului (CREDO), Sergiu 
Ostaf: ,,Mesajele pot fi inci-
sive şi deranjante, dar asta e 
libertatea de exprimare, nu 
poţi să laşi să fii influenţat şi 
să devii agresiv. Regula este 
foarte simplă, adică tolerezi 
un alt punct de vedere, chiar 
dacă este deranjant, creează 
disconfort, chiar dacă aten-
tează la anumite sentimente 
de indentitate sau altele, toto-
dată, organizezi o altă acţiune 
paşnică. La Bălţi, am văzut, 
nu toţi, unii au protestat paş-
nic. Primele semne de ilega-
litate au fost cînd contrama-
nifestanţii au blocat marşul 
paşnic şi au limitat dreptul 
de exprimare al primilor”.   

Referindu-se  la inciden-
tul de la Bălţi, în care mai 
mulţi participanţi la Marşul 
Unionist, printre care şi o 
jurnalistă care reflecta eveni-
mentul, au fost răniţi, Sergiu 
Ostaf spune că violenţele 
nu ar fi luat amploare dacă 

liderii Partidului Social 
Democrat, organizatori ai 
contramanifestaţiei opozan-
te protestului legalizat, ar fi 
chemat simpatizanţii săi la 
calm şi proteste paşnice, aşa 
cum s-a întîmplat în cazul 
Partidului Comuniştilor, de 
exemplu, care a protestat, cu 
mesaje incisive, dar în altă 
parte. ,,Liderii PSD, însă, 
au avut ei înşişi un discurs 
xenofob şi incitant la ură şi 
violenţă, acţiuni pasibile de 
pedeapsă, care în niciun caz 
nu trebuiesc tolerate într-o 
societate democratică”, spu-
ne Sergiu Ostaf.

Mai multe organizaţii ac-
tive în domeniul drepturilor 
omului  şi media au condam-
nat violenţele de la Bălţi şi au 
cerut public autorităţilor şi 
organelor de drept să investi-
gheze cazurile de atac asupra 
persoanelor, dar şi discursul 
incitant la ura şi violenţă 
admis de unii lideri politici. 
Iată ce spune reprezentantul 
organizatorilor marşului de 
protest autorizat, Constantin     
Codreanu: ,,Aşteptăm ca 
MAI să investigheze profesi-
onist, mai ales că noul minis-
tru a promis acest lucru, deşi 
tot el a spus că poliţia şi-a fă-
cut bine treabă, afirmaţie cu 
care nu sîntem de acord, în 
condiţiile în care există răniţi 
printre jurnalişi şi reprezen-
tanţi ai mişcării noastre”. 

Făcînd referire la faptul 
cum  trebuie să intervină poli-
ţia atunci cînd protestele paş-
nice degenerează în violenţe 
sau atunci cînd cei nemulţu-
miţi au un discurs care atinge 
onorarea şi demnitatea altor 
personae Sergiu Diaconu, 
expert în domeniul reformei 
de drept a subliniat: ,,Statul, 
în persoana autorităţilor lo-
cale şi ale forţelor de ordine 
are obligaţia activă de a con-

tribui la păstrarea ordinii pu-
blice atunci cînd un cetăţean 
sau un grup vrea să-şi expri-
me paşnic opiniile şi să facă 
tot posibilul pentru a preveni 
ciocnirile stradale sau detur-
narea manifestaţiilor. În cazul 
de la Bălţi, poliţia a deschis 
deja dosare, urmează să sta-
bilească şi persoanele care au 
avut un discurs xenofob şi au 
incitat la ură şi violenţe”.

În ultimii trei ani, Re-
publica Moldova a fost con-
damnată de CEDO pentru 
că autorităţile statale n-au 
asigurat libertatea de în-
trunire şi de exprimare  aşa 
cum s-a angajat prin Con-
stituţie şi Convenţia Eu-
ropeană pentru Drepturile 
Omului. Cazul de la Bălţi, 
spun apărătorii drepturilor 
omului, trebuie să formeze 
un precedent şi să impună 
mai multă responsabilitate 
din partea liderilor politici, 
dar şi a participanţilor la în-
trunirile publice, care trebu-
ie să ţină cont de principiul 
că libertăţile fiecărui individ 
se termină acolo unde încep 
drepturile altei  persoane. 

Oleg Efrim: Partidele 
care organizează acţi-
uni de protest soldate 

cu altercaţii ar putea fi 
scoase în afara legii

Incidentele de la Bălţi 
au ecouri. Partidele care or-
ganizează acţiuni de protest 
soldate cu altercaţii ar putea 
fi scoase în afara legii. O mo-
dificare în acest sens urmează 
a fi propusă de Ministerul 
Justiţiei.

Potrivit ministrului Jus-
tiţiei, cea mai dură sancţiune 
ar fi sistarea activităţii unui 
partid implicat în proteste 
soldate cu violenţe.

,,Vom aplica avertismen-

tul faţă de forţele politice sau 
dacă vor exista motive vom 
iniţia procedura de sistare a 
activităţii partidului”, a men-
ţionat ministrul Justiţiei, Oleg 
Efrim.

Pentru recentele inciden-
te de la Bălţi sînt vinovaţi or-
ganizatorii, spune premierul 
Vlad Filat.

,,Avem parte de provocări 
care au un obiectiv foarte în-
depărtat de interesul naţional 
al Moldovei. Organizatorii 
poartă responsabilitate direc-
tă aşa cum prevede legisla-
ţia”, a declarat Filat.

Situaţia din nordul ţării a 
stîrnit îngrijorarea primaru-
lui Capitalei. 

,,Am cerut serviciilor spe-
cializate să facă o evaluare 
asupra situaţiei pentru a ve-
dea în ce măsură eventualele 
manifestaţii care sînt preco-
nizate pentru mijlocul lunii 
septembrie pot prezenta peri-
col pentru municipalitate”, a 
conchis Dorin Chirtoacă.

În timp ce democraţii 
condamnă violenţele de la 
Bălţi, comuniştii spun că 
vina o poartă ambele tabere 
care au organizat proteste. 

,,Este regretabil faptul că 
dreptul la exprimare este în-
ţeles de unii prin manifestaţii 
agresive, sau cu pietre.  Pen-
tru viitor ar trebui să răspun-
dem dur, legal, împotriva ori-
căror manifestaţii care vin să 
suprime o altă manifestaţie 
liberă”,a explicat deputatul 
PD, Adrian Candu.

Şeful statului nu a co-
mentat incidentul de la Bălţi, 
dar a menţionat că instituţiile 
de drept trebuie lăsate să-şi 
facă datoria. Totodată, potri-
vit Ministerului de Interne, în 
urma violenţelor, 50 de per-
soane au fost reţinute pentru 
documentare şi ulterior, eli-
berate.

Limitele dreptului la libera exprimare

P rioritatea numărul unu în acti-
vitatea noului şef al Serviciului 

Fiscal de Stat Nicolae Vicol, care de 
luni a intrat în exerciţiul funcţiunii, 
este îmbunătăţirea administrării fiscale. 

Precum a menţionat el, aceasta se 
va obţine prin ameliorarea activităţii 
Inspectoratului Fiscal de Stat, com-
baterea fraudei multinaţionale şi prin 
combaterea „fraudelor carusel”, adică 
acelui tip de evaziune fiscală 
care implică firme-fantomă, 
activitatea cărora, în opinia sa, 
reprezintă o ,,crimă împotriva 
naţiunii”. 

„Va fi implementată ener-
gic practica „ghişeului unic” 
la eliberarea actelor agenţilor 
economici, inclusiv la înregis-
trarea patentei de întreprinză-
tor, de asemenea, prin acest 
mecanism vor fi percepute 
plăţile de la contribuabili”, a 
precizat Vicol. 

Totodată, el a spus că vor 
fi stimulaţi contribuabilii din 
rîndul agenţilor economici, 
care vor dori să se autodenunţe, să 
achite impozitele pentru perioada care 
au activat în economia tenebră şi să 
se transfere în cîmpul economic legal.  
Va fi monitorizată mai strict activita-

tea acelor firme care au fost declarate 
insolvabile, dar ele nu sînt lichidate, 
continuînd să funcţioneze, fără a plăti 
taxele cuvenite la buget. 

O mai mare atenţie va fi acor-
dată informării contribuabililor, 
astfel ca fiecare cetăţean să înţe-
leagă că a plăti la timp şi integral 
impozitele şi taxele este o datorie.  
Solicitată să comenteze priorităţile 

anunţate, Sofia Şuleanschi, expert în 
materie de politici antreprenoriale, a 
spus că agenţii economici au mai au-
zit despre acestea şi cu alte ocazii, ele 
nu sînt noi. În opinia ei, va fi foarte 

bine cînd timpul agenţilor economici 
la efectuarea plăţilor, prezentarea ra-
poartelor şi înregistrarea patentei va fi 
diminuat. 

„În ce priveşte lupta cu firmele-fan-
tomă, mai mult se vorbeşte decît se face, 
iar în privinţa că agenţii economici ar 
putea să-şi autodenunţe afacerile care 
le-au avut în economia tenebră, să plă-
tească impozitele, iar mai apoi să acti-

veze legal, ideea pare caraghioa-
să, cu atît mai mult că am avut 
campanie de amnistie fiscală, de 
declarare a proprietăţilor, mijloa-
celor băneşti, valorilor mobiliare 
şi ştim cu toţii că acestea n-au dat 
rezultatele scontate”, a spus ea. 

„Mai bine ar fi să fie făcută o 
ordine în controale, schimbată 
atitudinea FISC-ului faţă de agen-
ţii economici, ca inspectorii să nu 
vadă un potenţial infractor în fi-
ecare întreprinzător şi aceasta va 
îmbunătăţi climatul de afaceri şi 
va impulsiona activitatea econo-
mică în ansamblu”, a mai adăugat 
Şuleanschi. 

Nicolae Vicol a fost desemnat în 
calitate de şef al Inspectoratului Fiscal 
Principal de Stat după demiterea lui 
Nicolae Platon, care s-a aflat în această 
funcţie din 2009.  

Noul şef al Serviciului Fiscal de Stat va lupta cu „crimele împotriva naţiunii”
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Noua lege reglemen-
tează drepturile celor 

179 815 persoane cu dizabili-
tăţi, dintre care 14 034 copii, 
în vederea incluziunii sociale 
a acestora, garantarea posibi-
lităţii participării lor în toate 
domeniile vieţii fără discri-
minare, la un nivel identic cu 
ceilalţi membri ai societăţii, 
avînd ca bază respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului.

Ministrul Muncii, Protec-
ţiei Sociale şi Familiei a ţinut 
să sublinieze că Republica 
Moldova a manifestat interes 
în elaborarea şi promovarea 
politicilor în domeniul inclu-
ziunii sociale a persoanelor 
cu dizabilităţi, precum şi în 
ajustarea legislaţiei naţiona-
le în vigoare la prevederile 
celei internaţionale, prin rati-
ficarea Convenţiei ONU pri-
vind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi.

,,Ţara noastră a înregistrat 
unele progrese în ceea ce 
priveşte incluziunea socială 
a persoanelor cu dizabili-
tăţi, în acest sens ne referim 
la aprobarea prin Legea 
nr.169-XVIII din 09.07.2010 
a Strategiei de incluziune so-
cială a persoanelor cu dizabi-
lităţi 2010-2013”, a declarat       
Valentina Buliga. Documen-
tul respectiv a fost inclus în 
lista celor mai bune 24 de po-
litici de incluziune socială a 
persoanelor cu dizabilităţi la 
nivel mondial. S-a întîmplat 
în cadrul unei conferinţe de 
la Viena din ianuarie 2012.

În contextul implementă-
rii Planului de acţiuni al stra-
tegiei menţionate şi ajustării 

Persoanele cu dizabilităţi din Moldova au acum o lege 
care le garantează mai multe drepturi

În numărul precedent al publicaţiei noas-
tre, v-am informat despre  intrarea în vigoare a 
Legii privind incluziunea socială a persoanelor 
cu dizabilităţi. Astăzi venim cu detalii noi. Aşa-
dar, persoanele cu dizabilităţi din Moldova au 
acum o lege care le garantează drepturi egale 
cu cele ale cetăţenilor de rînd. După cum ştim, 
Parlamentul a aprobat, în sesiunea de primă-
vară-vară, Legea privind incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi, care a intrat în vi-
goare la sfîrşitul lunii trecute. Cu acest prilej, 
ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,                 
Valentina Buliga, a organizat o conferinţă de 
presă, în cadrul căreia a făcut un apel către ce-
tăţeni să susţină şi să ajute la integrarea în soci-
etate a celor mai neputincioşi decît noi.

legislaţiei naţionale la stan-
dardele UE şi prevederile 
Convenţiei, au fost întreprin-
se mai multe acţiuni. În acest 
sens, a fost elaborată Legea 
privind incluziunea socială 
a persoanelor cu dizabili-
tăţi, aprobată de Parlament 
la 30.03.2012. La 27 iulie, 
legea a fost publicată în Mo-
nitorul Oficial, ceea ce semni-
fică şi intrarea acesteia în vi-
goare. Astfel, unele prevederi 
urmează a fi puse în aplicare 
gradual, începînd cu 1 ianua-
rie 2013 (reforma CREMV şi 
dezvoltarea serviciului Asis-
tenţă personală) şi 1 ianuarie 
2014 (acordarea dreptului de 
a importa un mijloc de trans-
port de peste hotare, cu unele 
scutiri).

Totodată, pînă în prezent, 
au fost aprobate regulamen-
tele-cadru şi standardele 
minime de calitate pentru 
serviciile sociale „Locuinţă 
protejată”, „Casă comunita-
ră”, „Echipa mobilă”, „Respi-
ro”, precum şi asigurarea cu 
mijloace ajutătoare tehnice.

Prin Hotărîrea Guvernu-
lui nr. 314 din 23.05.2012 au 
fost aprobate: Regulamentul-
cadru privind organizarea şi 
funcţionarea serviciului so-
cial „Asistenţă personală” şi 
standardele minime de cali-
tate. Astfel, scopul serviciului 

„Asistenţă personală”, care va 
intra în vigoare de la 1 ianu-
arie 2013, este de a oferi asis-
tenţă şi îngrijire copiilor şi 
adulţilor cu dizabilităţi seve-
re, pentru a-i ajuta să ducă o 
viaţă cît mai independentă în 
propria casă şi în comunita-
te. Dezvoltarea acestui tip de 

serviciu va contribui şi la îm-
bunătăţirea măsurilor de pro-
tecţie socială a membrului de 
familie care asigură îngriji-
rea persoanei cu dizabilităţi 
severe şi din această cauză, 
se confruntă cu diverse difi-
cultăţi, inclusiv ce ţin de im-
posibilitatea de a se angaja în 
cîmpul muncii şi achitarea 
contribuţiilor de asigurări so-
ciale şi medicale etc.

„Activitatea Ministerului 
Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei este orientată spre 
identificarea unor măsuri 
efective şi de lungă durată 
pentru eficientizarea dome-
niului de protecţie socială a 
persoanelor cu dizabilităţi, 
în vederea oferirii sprijinu-
lui necesar acestei categorii 
de persoane”, a accentuat 
Valentina Buliga.

Totodată însă, aceasta 
a atenţionat că pentru im-
plementarea şi realizarea cu 
succes a măsurilor de inclu-
ziune socială a persoanelor 
cu dizabilităţi este necesară 
implicarea tuturor autorită-
ţilor publice centrale şi lo-
cale, a societăţii civile, şi nu 
în ultimul rînd, şi asistenţă 
tehnică din partea donatori-
lor.

În primul rînd, este ne-
voie de sensibilizarea opi-
niei publice generale, de a 
convinge societatea să-şi 
schimbe atitudinea faţă de 
persoanele cu dizabilităţi. 

„Să începem cel puţin să fim 
mai toleranţi, să le numim 
corect – persoane cu diza-
bilităţi, ceea ce din păca-
te, nici chiar organizaţiile 
obşteşti din domeniu nu 
respectă încă. Mai avem şi 
Societatea Invalizilor, a Or-
bilor, Surzilor etc. Fiecare ce-
tăţean, fie el din oraş sau sat, 
poate schimba în bine viaţa 
unei persoane cu dizabilităţi 
de alături, prin ai respecta 
drepturile, opţiunile, părerile, 
doleanţele şi prin a o consi-
dera în drepturi egale cu sine, 
fără a o discrimina etc. Îi pu-
tem ajuta să se integreze în 
societate cultivînd copiilor 
atitudinea de toleranţă şi ega-
litate a tuturor cetăţenilor”, a 
punctat V. Buliga.

În aceeaşi ordine de idei, 
există acţiuni ce nu pot fi 
realizate fără înţelegere şi 

susţinere din partea autori-
tăţilor publice şi a agenţilor 
economici. Între acestea este 
liberul acces al persoanelor 
cu dizabilităţi la infrastruc-
tură, mijloacele de transport 
şi călătorie, locuinţă, obiec-
tele culturale, turistice şi la 
complexele (sălile) sportive, 
tehnologii şi sisteme infor-
maţionale, de comunicare, 
justiţie. Aceasta presupune 
în primul rînd dorinţă şi co-
rectitudine faţă de persoanele 
în cărucior, cărora le este im-
posibil să meargă liber unde 
îşi doresc. Este o nedreptate 

cînd o persoană cu dizabili-
tăţi cheamă un taxi pentru a 
se deplasa şi este nevoită şi 
obligată să achite o plată su-
plimentară şi pentru cărucior. 
Sau de ce un copil cu dizabi-
lităţi ale aparatului locomotor 
nu poate merge în şcoala în 
care îşi doreşte să înveţe?

„De aceea, este de obliga-
ţia noastră să asigurăm condi-
ţii necesare pentru educarea, 
instruirea şi pregătirea pro-
fesională a persoanelor cu 
dizabilităţi în toate ciclurile 
de învăţămînt, inclusiv sta-
bilirea responsabilităţilor in-
stituţiilor de învăţămînt şi a 

autorităţilor publice centrale 
şi locale în asigurarea proce-
sului de educaţie incluzivă”, 
a menţionat sursa citată.

Asigurarea dreptului la 
muncă, procedurile şi forme-
le de plasare în cîmpul mun-
cii; stabilirea obligaţiunilor 
autorităţilor responsabile şi 
ale angajatorilor, precum şi 
facilităţile întreprinderilor 
specializate şi a instituţiilor, 
întreprinderilor care creează 
locuri de muncă pentru per-
soanele cu dizabilităţi; sta-
bilirea dreptului la formare, 
orientare şi reabilitare pro-

fesională a persoanelor cu 
dizabilităţi constituie obiec-
tive importante, prevăzute în 
Legea privind incluziunea 
socială a persoanelor cu diza-
bilităţi.

Printre acţiunile care 
urmează şi trebuie să fie 
realizate sînt următoarele: 
asigurarea dreptului la ocro-
tirea sănătăţii, recuperarea 
medicală şi socială în baza 
programului individual de 
reabilitare şi incluziune so-
cială; dezvoltarea unui servi-
ciu nou ce ţine de intervenţia 
timpurie la copii; stabilirea 
responsabilităţilor autorităţi-

lor publice centrale şi locale, 
instituţiilor medico-sanitare.

În vizorul autorităţilor 
responsabile sînt şi măsurile 
de protecţie socială, ce trebu-
iesc îmbunătăţite, prin acor-
darea prestaţiilor sociale şi 
diversificarea serviciilor so-
ciale (dezvoltarea mai mul-
tor tipuri de servicii sociale, 
inclusiv Asistenţă personală 

- din anul 2013); acordarea 
compensaţiilor pentru deser-
vire cu transport persoanelor 
cu dizabilităţi locomotorii; 
acordarea, începînd cu anul 
2014, a dreptului de a impor-

ta de peste hotare automobile, 
cu unele scutiri de taxe, pen-
tru persoanele cu dizabilităţi 
locomotorii severe, precum 
şi asigurarea lor permanentă 
cu mijloace ajutătoare tehni-
ce ş.a.

„Pentru realizarea tuturor 
acţiunilor, facem un apel că-
tre societate şi către fiecare 
cetăţean în parte să susţină şi 
să ajute la incluziunea, inte-
grarea în societate a persoa-
nelor cu dizabilităţi”, a con-
chis Valentina Buliga.

Lilia DUMINICA

D eşi marea agitaţie a diplomelor de BAC a luat sfîrşit, 
continuă lupta pentru un loc de studii la instituţiile de 

învăţămînt superior.  
Dacă vă număraţi printre cei care visează să ajungă pe băn-

cile celor mai prestigioase universităţi din străinătate, atunci 
aflaţi că, pentru a pregăti dosarul, mai întîi trebuie să faceţi o 
vizită pe la Serviciul de informare şi recunoaştere a calificărilor 
al Ministerului Educaţiei pentru a obţine certificatul de autenti-
citate a actelor de studii. 

Astfel, absolvenţii instituţiilor de învăţămînt din Moldova, 
care pleacă peste hotarele ţării în scopuri academice sau pro-
fesionale, urmează să confirme autenticitatea actelor de studii 
la Ministerul Educaţiei. Confirmarea autenticităţii şi apostila-
rea actelor de studii se face în scopul prevenirii circulării unor 
acte false. Totuşi, înainte de a demara procedura de confirmare 

a autenticităţii şi traducere a actelor de studii, ar fi bine să vă in-
formaţi ce acte trebuie autentificate, pentru că cerinţele faţă de 
actele de studii diferă de la stat la stat. „Prin certificatul pe care 
îl eliberăm confirmăm autenticitatea actului de studii şi speci-
ficăm valoarea academică şi profesională a acestui document 
de studiu, adică ce drepturi acordă acel act de studii titularului. 
Această procedură durează o lună şi este absolut gratuită”, a 
menţionat Ludmila Pavlov, şefa Direcţiei relaţii internaţionale 
şi integrare europeană.

Pentru aceasta, absolvenţii învăţămîntului gimnazial, învă-
ţămîntului mediu de cultură generală şi învăţămîntului liceal tre-
buie să depună la minister un dosar care să conţină următoarele 
acte: certificatul/diploma de studii, confirmarea de la instituţia 
de învăţămînt în cauză, copiile tuturor actelor depuse şi buleti-
nul de identitate. 

„Atunci cînd completează cererea, candidatul trebuie să indi-
ce ţara în care pleacă pentru că, în funcţie de ţară, există anumite 
reglementări specifice pentru autentificare. După procedura de 
autentificare, urmează apostilarea și traducerea actelor în limba 
statului în cauză. Certificatul de autenticitate se eliberează în 
limba de stat”, a subliniat Ludmila Pavlov. 

De asemenea, toţi cetăţenii care au realizat studiile peste hota-
re, la revenirea în ţară, trebuie să solicite recunoaşterea actelor de 
studii străine. Anual, circa o mie de moldoveni solicită la Ministe-
rul Educaţiei recunoaşterea diplomelor obţinute în străinătate.

Potrivit şefei Direcţiei relaţii internaţionale şi integrare eu-
ropeană, în fiecare an, se înregistrează circa 2500-3000 de cereri 
de confirmare a autenticităţii actelor de studii. Circa jumătate 
din solicitări sînt din partea persoanelor care pleacă peste hotare 
la muncă.

Certificatul de autenticitate, obligatoriu pentru viitorii studenţi peste hotarele ţării
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M inistrul Afacerilor Inter-
ne l-a prezentat efecti-

vului Direcţiei Poliţiei Rutiere pe 
noul şef al subdiviziunii, Serghei 
Diaconu. În cadrul şedinţei, Dorin 
Recean a menţionat că activitatea 
Serviciului Poliţiei Rutiere trebuie 
modificată. 

„Astăzi, Poliţia Rutieră nu este 

Poliţia Rutieră are un nou şef. Sergiu Armaşu a fost demis
Şeful Poliţiei Rutiere, Sergiu Armaşu, a fost de-

mis, pe 7 august, printr-un ordin al noului ministru 
de Interne, Dorin Recean. Acesta a fost înlocuit în 
funcţie de Serghei Diaconu, consilierul din cadrul 
Guvernului pentru reforma instituţiilor de drept şi 
infrastructura rutieră.

asociată, de către cetăţenii noştri, 
cu instituţia ce asigură securitatea 
la trafic, iar corupţia este omnipre-
zentă. Avem imaginea unui sistem 
care poate doar să pedepsească for-
mal şi neformal, avem decizii arbi-
trare în procesul de documentare a 
încălcărilor, avem semne rutiere şi 
semafoare capcană, avem oportu- nităţi artificial create pentru acte de 

corupţie. Sîntem ferm convinşi că 
nu toţi poliţiştii rutieri sînt corupţi, 
respectiv, sistemul nu trebuie să 
piardă din eficienţă şi integritate, 
din cauza celor care nu respectă 
legea”, a subliniat acesta.

Ministrul de Interne a adăugat 
că sistemul trebuie să încurajeze 
angajaţii oneşti, persoane care îşi 
îndeplinesc obligaţiile de serviciu, 
profesionişti care au prestaţie potri-
vită aşteptărilor societăţii: „Anume 
aceşti oameni vor sta la baza cură-
ţirii fundamentale a sistemului”.

„Vom implementa un sistem de 
siguranţă a circulaţiei rutiere pe 
măsura aşteptării cerinţelor cetăţe-
nilor. Vom exclude acţiunile agen-
ţilor de circulaţie, care provoacă 
doar incomodităţi participanţilor la 

trafic şi creează o imagi-
ne negativă în acest sens”, 
a evidenţiat D. Recean.

Serghei Diaconu a 
enumerat care vor fi pri-
orităţile sale în vederea 
remedierii situaţiei din 
sistem. Noul şef al Poliţi-
ei Rutiere a declarat că nu 
va tolera corupţia în in-
stituţia pe care o conduce, 
iar angajaţii care nu vor 
respecta regulamentul 
vor fi pedepsiţi conform 
prevederilor legale.

„Niciun ofiţer care este 
subordonat şi angajat al Poliţiei 
Rutiere nu trebuie să fie implicat în 
acte de corupţie. În scurt timp, va 
fi revăzută formula cum se opere-
ză cu echipajele de patrulare. Vor fi 
acoperite în regim non-stop acele 
arii de patrulare care sînt priorita-
re, nu acele care sînt considerate 
bănoase. Probarea încălcărilor se 
va face doar cu acele echipaje care 
sînt utilate cu echipament special, 
vorbim de etiloteste şi radare”, a 
punctat S. Diaconu.

Amintim că fostul şef al Poliţi-
ei Rutiere, Sergiu Armaşu, a deţi-
nut această funcţie din 2011.

Lilia DUMINICA 

Angajaţii Poliţiei 
Rutiere din 

Moldova cei mai 
buni la un concurs 

internaţional

A ngajaţii Poliţiei Rutiere din 
Moldova sînt cei mai buni 

din patru state din fosta URSS. Pa-
tru reprezentanţi ai Departamentului 
de poliţie al MAI au participat la un 
concurs internaţional anual unde    
şi-au demonstrat capacităţile profe-
sionale.

Asfel, Dumitru Dermenji, Igor 
Vrînceanu, Iurii Cuşnir şi Alexandru 
Buruian, au demonstrat că sînt cei 
mai buni la: dirijarea traficului, cu-
noaşterea Regulamentului Circulaţi-
ei Rutiere, acordarea ajutorului me-
dical, lupta corp la corp, conducerea 
automobilului în situaţii extreme, 
conducerea motocicletei, tragerea în 
ţintă, biatlonul şi reţinerea forţată cu 
tragerea la ţintă din mişcare.

„A fost un concurs-provocare pen-
tru toţi participanţii, inclusiv şi pen-
tru noi. În acelaşi timp, a fost şi unul 
interesant, cu multe probe complexe. 
Am depus toate eforturile pentru a 
cîştiga. În cadrul concursului, am 
avut ocazia să facem schimb de ex-
perienţă şi practici bune cu omologii 
noştri din ţările vecine” a menţionat 
Dumitru Dermenji. 

Rezultatele concursului demon-
strează că Poliţia Rutieră are o pre-
gătire profesională înaltă, este de pă-
rere fostul şef al Direcţiei PR, Sergiu 
Armaşu. 

„Prin astfel de iniţiative este posi-
bilă realizarea celor mai ambiţioase 
obiective şi planuri de reformare a 
Serviciului Poliţiei Rutiere”, a mai 
dăugat Armaşu.

Cea de-a 14 ediţie a concursului 
internaţional anual privind capa-
cităţile profesionale ale angajaţilor 
Poliţiei Rutiere s-a desfăşurat în 
perioada 2-4 august, curent, în Re-
publica Belarus. În cadrul acesteia, 
au participat agenţi de circulaţie din: 
Rusia, Ucraina, Republica Belarus 
şi Republica Moldova.

Legea cu privire la minimul de existenţă a 
fost publicată în Monitorul Oficial 

R. Moldova se află pe locul 4 în Europa în 
ceea ce priveşte rata mortalităţii prin înec în rîn-
dul copiilor, arată date recente ale Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii. 

Potrivit statisticii, acest indice este în R. Mol-
dova de 6 copii la fiecare 100 de mii.

În acest context, la Chişinău a fost relansată 
Campania Naţională de Comunicare ,,O casă fără 
pericole pentru copilul tău”.

Potrivit datelor OMS, RM este, de asemenea, 
pe un loc fruntaş, mai exact locul 5, în privinţa 
mortalităţii prin intoxicaţii şi otrăviri la copii şi 
tot pe locul 5 la mortalitate prin accidente genera-
te de foc (arsuri şi opăriri) şi electrocutare.

În acest context, a fost relansată Campania 
de prevenire ,,O casă fără pericole pentru copilul 
tău”, o componentă a unui proiect moldo-elve-
ţian, activităţile căreia se vor desfăşura în peri-
oada 2012-2013, fiind o continuare a eforturilor 
din faza întîi a campaniei derulată în perioada            
2009-2010.

În cadrul campaniei, 1853 de medici de fami-
lie şi 5300 de asistente, efectuează vizite în circa 
210 000 de familii vulnerabile cu copii de pînă 
la cinci ani, în scopul ajutării părinţilor să con-
ştientizeze importanţa supravegherii celor mici în 
condiţii casnice, informîndu-i despre metodele 
de prevenire a accidentelor care pot avea loc. Cu 
acelaşi scop, a fost lansată pagina web www.pari-
nti.md, unde sînt prezentate metode de prevenire 
a accidentelor casnice, menţionează Natalia Dinu, 
consultant comunicare al campaniei.

R. Moldova se află pe 
locul 4 în Europa în 
ceea ce priveşte rata 
mortalităţii prin înec 

în rîndul copiilor

Moldova nu va impozita vinul produs 
în condiţii casnice 

Planul de acţiuni în 
domeniul 

drepturilor omului
Pentru implementarea Planu-

lui naţional de acţiuni în domeniul 
drepturilor omului pentru anii 2011 

- 2014 nu sînt suficiente resurse finan-
ciare. Anunţul a fost făcut de către vi-
ceministrul justiţiei, Vladimir Gorsu, 
în cadrul şedinţei comisiei de profil.

Potrivit viceministrului, din nu-
mărul de 242 de acţiuni incluse în 
plan, acoperire financiară au doar 
24 de acţiuni, alte 36 de acţiuni sînt 
implementate de instituţiile respon-
sabile în colaborare cu partenerii 
externi, care vor aloca suport tehnic 
sau financiar.

Vladimir Grosu a spus că 74% 
din acţiuni nu au acoperire bugetară 
concretă, exactă, pentru a prevedea 
evoluţia evenimentelor. 

Preşedintele comisiei, vicepre-
mierul Mihai Moldovanu, a declarat 
că ministerele vor căuta posibilita-
tea de a obţine bani prin diferiţi par-
teneri sau proiecte.

Planul de acţiuni reprezintă un 
document de politici pe un termen 
scurt, care urmăreşte obţinerea re-
zultatelor pe un termen mediu sau 
lung. Planul aspiră spre producerea 
unor schimbări pozitive în dome-
niul respectării drepturilor omului.

Minimul de existenţă va fi reglementat prin-
tr-o lege specială. Legea respectivă a fost publi-
cată, recent, în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 

Scopul noii legi constă în stabilirea bazei ju-
ridice privind modul de calculare şi utilizare a 
indicatorului ,,minimul de existenţă” în promo-
varea politicii sociale. Potrivit legii, minimul 
de existenţă va include volumul consumului 
minim al produselor alimentare, bunurilor ma-
teriale şi serviciilor de primă necesitate. 

Potrivit datelor statistice, în 2011, nivelul 
minim de existenţă în Republica Moldova a 
constituit în medie 1503 lei pentru o persoană, 
în creştere cu 9,4 la sută faţă de anul 2010, ma-
jorarea fiind determinată de creşterea preţurilor, 

în special la produsele alimentare. Salariul me-
diu lunar pe economie al unui angajat, în 2011, 
a constituit 3193, 9 lei, fiind astfel posibilă aco-
perirea minimului de existenţă pentru populaţia 
aptă de muncă de două ori. 

În acelaşi număr al Monitorului Oficial au 
mai fost tipărite Legea pentru ratificarea Acor-
dului-cadru de împrumut dintre R. Moldova 
şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
pentru realizarea Proiectului de construcţie a 
locuinţelor pentru păturile socialmente vulne-
rabile II şi Legea pentru ratificarea Acordului 
de credit export dintre Republica Moldova şi 
IniCredit Bank Austria AG privind finanţarea 
Proiectului ,,Îmbunătăţirea serviciilor medicale 
în Spitalul Clinic Republican din Moldova”.

Autorităţile moldoveneşti au infirmat infor-
maţia cu privire la impozitarea vinului, produs 
în condiţii casnice.

Declaraţia, făcută pe 3 august, de către un 
angajat al ministerului cu privire la necesitatea 
impozitării vinului, produs în condiţii casnice 
şi care depăşeşte limita de o tonă, a fost o de-
claraţie personală. Aceasta constituie o iniţia-
tivă legislativă care urmează să fie definitivată 
în jumătate de an şi care a fost prezentată la 
şedinţa Consiliului Naţional Coordonator pen-
tru implementarea Programului naţional privind 
controlul alcoolului pe anii 2012-2020.

Potrivit Ministerului Agriculturii şi Indus-
triei Alimentare, instituţia nu analizează şi nu 
elaborează niciun proiect de lege, care ar im-
pozita micii producători de vin, cu atît mai mult 
că acest lucru nu intră în competenţa acestui 
minister. Ci dimpotrivă, Ministerul Agriculturii 
a elaborat un alt proiect de lege, prin care vinul 
nu se consideră băutură alcoolică pe teritoriul 
ţării. Acest proiect de lege a fost deja adoptat 
de Guvern şi rămîne să fie adoptat şi de Parla-
ment.

Menţionăm că, la 3 august, șeful Inspecto-
ratului de Stat pentru supravegherea producţiei 
alcoolice de pe lîngă Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, Andrei Gurin, a declarat 
că în prezent, în Republica Moldova, cantita-
tea de vin pe care o pot produce oamenii acasă 
nu este limitată, iar în ţările europene cu tradi-
ţii vitivinicole la acest capitol există restricţii. 

„O tonă e suficient pentru o familie de patru 
persoane. Restul urmează să fie supus taxării. 
Vorbim despre practica ţărilor europene. Dacă 
e mai mult de o tonă, e supus accizelor, iar la 
noi în ţară la vinul natural accizele nu se plă-
tesc”, a menţionat Andrei Gurin.

Astfel, persoanele care în prezent produc 
vin de casă şi pentru vînzare, vor trebui să 
meargă la autorităţile locale pentru a-l decla-
ra.

Potrivit experţilor, circa 60% din volumul 
total al vinului consumat în Moldova, este 
produs în condiţii casnice, restul volumului îi 
revine vinului îmbuteliat la fabrici. Totodată, 
pe piaţa internă se comercializează doar 15% 
din vinul îmbuteliat, restul fiind exportat. 
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Recent, în incinta Centrului 
pentru Combaterea Trafi-

cului de Persoane din cadrul Minis-
terului Afacerilor Interne a avut loc 
ședința comitetului structurii viza-
te, prezidată de viceprim-ministrul 
Iurie Leancă. La eveniment a par-
ticipat ministrul de Interne, Dorin 
Recean.

Iurie Leancă, preşedintele co-
mitetului naţional, a prezentat re-
zultatele înregistrate, pe parcursul 
primului semestru al anului 2012, 
în domeniul prevenirii şi combate-
rii traficului de ființe umane (TFU), 
prin prisma paradigmei 4Ps (pre-
venire, protecţie, persecutare, par-
teneriat).

La rîndul său, ministrul Dorin 
Recean a evidențiat, în special, 

acţiunile ce necesită a fi întreprin-
se în contextul reformei MAI şi a 
rigorilor internaţionale pentru con-
solidarea instituţională a Centrului 
pentru Combaterea Traficului de 
Persoane. Totodată, domnia sa a 
subliniat că, în ultimii ani, Minis-
terul de Interne a realizat diverse 

acțiuni de îmbunătăţire a cadrului 
legal şi instituţional, au fost ex-
tinse relaţiile de colaborare inter-
naţională, stabilite parteneriate cu 
societatea civilă prin semnarea me-
morandumurilor de colaborare cu 
organizaţiile neguvernamentale de 
profil, organizate şi desfăşurate în 
comun, campanii de sensibilizare, 
precum şi instruiri cu participarea 
reprezentaţilor instituţiilor – actori 
antitrafic etc. Deşi activităţile re-
spective au fost apreciate pozitiv 
de către organismele internaţionale, 
inclusiv şi de către Departamentul 
de Stat al SUA, sînt necesare efor-
turi conjugate pentru prevenirea şi 
combaterea acestui gen de infracţi-
une transfrontalieră, a accentuat D. 
Recean.

Potrivit unui comunicat al 
Direcției informare și relații cu pu-
blicul a MAI, în vederea realizării 
documentelor de politici, recoman-
dărilor organismelor internaţionale 
şi programelor naţionale în dome-
niul prevenirii şi combaterii traficu-
lui de fiinţe umane, pentru eficienti-

zarea activităţilor pe acest segment, 
Ministerul Afacerilor Interne şi-a 
stabilit ca priorităţi: continuarea 
campaniilor, în comun cu alţi par-
teneri, de sensibilizare în masă 
a pericolului traficului de ființe 
umane; extinderea şi fortificarea 
acțiunilor de colaborare cu socie-
tatea civilă; stabilirea relaţiilor de 
colaborare şi îmbunătăţirea celor 
existente cu organele de drept din 
ţările şi regiunile de destinaţie ale 
traficului; sporirea eforturilor prin 
investigaţiile pro-active privind 
identificarea victimelor şi potenţi-
alelor victime ale traficului; conso-
lidarea capacităţilor de investigare 
a cazurilor de pornografie infan-
tilă prin crearea unei subdiviziuni 
specializate în acest domeniu; in-
tensificarea şi eficientizarea urmă-
ririi penale în scopul condamnării 
cazurilor de trafic de fiinţe umane; 
intensificarea acţiunilor operative 
de investigaţii în vederea depistării 
cazurilor de implicare a oficialilor 
în acest gen de infracţiune; fortifi-
carea conlucrării între grupele de 
combatere a traficului de persoane 
din cadrul comisariatelor de poliţie 
şi comisiile teritoriale de profil.

Pe agenda şedinţei Comitetului 
naţional s-au aflat recomandările 
Raportului GRETA, adoptate re-
cent de către Comitetul Părţilor (pe 
11 iunie 2012, la Strasbourg) şi a 
Raportului GTiP lansat la 19 iunie 
2012, de către Departamentul de 
Stat al SUA. Urmare a acestor re-
comandări, autorităţile publice cen-
trale urmează să coreleze şi să com-
pleteze activităţile expuse în Planul 
naţional de prevenire şi combatere 
a traficului de ființe umane (TFU) 
pentru anii 2012 - 2013 cu reco-
mandările rapoartelor menţionate, 
în vederea implementării politici-
lor naţionale de prevenire şi com-
batere a TFU, conform rigorilor şi 
standardelor internaţionale.

Cor. DREPTUL

I nstitutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale 
,,Viitorul” a lansat, recent, studiul Moldova – pra-

dă a economiei tenebre şi a  evaziunilor fiscale”. Auto-
rul cercetării este expertul IDIS „Viitorul”, Gheorghe 
Costandachi.

În Republica Moldova nu există cercetări privind 
estimarea economiei ilegale. În rapoartele privind situ-
aţia social-economică din țara 
noastră, unele date statistice 
lipsesc ori  sînt incomplete, 
ceea ce complică procesul de 
efectuare a calculelor necesa-
re pentru elaborarea estimări-
lor sau a prognozelor privind 
economia ilegală, susține au-
torul analizei. 

Gheorghe Costandachi a 
subliniat că „potrivit estimă-
rilor efectuate de Biroul Na-
ţional de Statistică, economia 
ilegală în Moldova are un caracter stabil, cu mici de-
vieri în fiecare an. În aşa mod, în perioada analizată, 
economia neobservată din Moldova a înregistrat cel 
mai mare nivel în anul 2011, constituind 25,5%, iar 
cel mai redus nivel în 2007 - 21,3%”.

Cercetarea denotă faptul că, nivelul economiei tene-
bre în lume este în creştere. Dacă în 1997 nivelul mediu 
al economiei tenebre în lume era de 32%, în 2009 acesta 
atingea 36,5%. O reducere nesemnificativă a nivelului 
acesteia a fost înregistrată numai în 11 ţări.

Conform unui raport al Băncii Mondiale, publicat 
în septembrie 2010, cea mai mare medie a ponderii 
economiei subterane în PIB pe anii 1999-2007 îl deţi-
nea Georgia cu 68,8% din PIB, urmată de Bolivia cu 
68,1% şi Azerbaidjan cu 63,3%. Cel mai redus nivel al 
economiei tenebre a fost înregistrat în Suedia - 8,6%, 
SUA - 8,8% şi Austria - 9,8%. În acest context, R. 

Moldova a înregistrat în anii 1999-
2006 o medie de 45,08%.

Multitudinea problemelor din 
societate: lipsa locurilor de muncă, 
salariile mici ale angajaţilor din sfe-
ra publică, dependenţa mediului de 
afaceri în proces incipient de factorii 
de decizie, privatizarea petrecută la 
repezeală, distrugerea complexului 
agroindustrial din Moldova, criza 
monetară din anii 1991-1994, apariţia 
intereselor de distribuire a zonelor de 
influenţă economică şi politică, lipsa 

mecanismelor de reglementare a proceselor econo-
mice în noile condiţii, sistemul judiciar corupt, toate 
acestea, au făcut inevitabil procesul de apariţie a fe-
nomenului de economie tenebră (ilegală), a remarcat 
Gheorghe Costandachi.

La finalul studiului, autorul vine cu o serie de re-
comandări, inclusiv pentru factorii de decizie, care, 
potrivit expertului, ar trebui să se implice mai activ în 
procesul de evaluare a economiei ilegale.

Cor. DREPTUL

Prioritățile Ministerului Afacerilor 
Interne în domeniul traficului de persoane

Studiu: Moldova – pradă a economiei 
subterane şi a evaziunilor fiscale

În cadrul întrevederii au fost 
discutate probleme specifice 

activităţii vamale antifraudă, în par-
ticular, subiectele ce ţin de traficul 
ilicit cu produse din tutun. Trebuie 
de menţionat că, Serviciul Vamal im-
plementează, în prezent, un sistem de 
schimb de informaţii cu autoritatea 
vamală din Mare Britanie, cu referire 

la tranzacţiile suspecte şi operaţiunile 
cu risc sporit de fraudare a legislaţiei 
vamale. Datorită acestui mecanism, 
schimbul de informaţii are loc într-un 
regim operativ, fapt care contribuie la 
iniţierea măsurilor de prevenire a ten-
tativelor de introducere ilicită a ţigări-
lor cu mărcile din Republica Moldova 
pe piaţa Britanică.

Ataşatul vamal al Marii Britanii 
a ţinut să aprecieze promptitudinea, 
cu care Serviciul Vamal al Republi-
cii Moldova examinează solicitările 
de asistenţă în materie vamală par-
venite din partea autorităţilor vama-
le britanice.

Unul dintre subiectele abordate 
în cadrul întrevederii a vizat opor-
tunitatea semnării unui „Memoran-
dum de colaborare bilateral între 
autorităţile vamale din Republica 
Moldova şi Marea Britanie”, care 
va servi drept bază pentru o cola-
borare de lungă durată, unificarea 
eforturilor în domeniul antifraudă 

şi schimb continuu de informaţii şi 
experienţă profesională. Memoran-
dumul urmează a fi semnat în luna 
septembrie curent.

La finalul şedinţei, în semn de 
sprijin pentru eforturile Serviciului 
Vamal al Republicii Moldova în do-
meniul antifraudă, demnitarul bri-
tanic a donat ofiţerilor Serviciului 
anti-tabac din cadrul Departamen-
tului de aplicare a legii al Serviciu-
lui Vamal un laptop şi accesorii ale 
acestuia.

Lilia DUMINICA

Aprecieri pentru Serviciul Vamal, din 
partea colegilor din Marea Britanie

Directorul Departamentului de Aplicare a Legii din 
cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Iurie 
Ceban, a avut, recent, o întrevedere cu Ataşatul vamal 
al Marii Britanii pentru Republica Moldova, România 
şi Bulgaria, Julian Saldanha, ofiţer de legătură pe pro-
bleme de criminalitate fiscală din cadrul Ambasadei Bri-
tanice la Bucureşti.

Chirie fără contract. Nu vor să plătească 
taxa pentru impozit

F iecare persoană, care dă în chirie un apartament, trebuie să 
încheie un contract cu clientul. Deşi această prevedere este 

una legală, puţini sînt însă, cei, care o respectă.
În primele trei luni ale acestui an, doar 18 contracte de acest fel 

au fost înregistrate la Cadastru, opt dintre care în municipiul Chişi-
nău, cîte unul în raioanele Cimişlia, Glodeni, Ialoveni şi Orhei şi cîte 
două contracte în raioanele Ştefan Vodă, Ungheni şi Străşeni.

Juriştii spun că oamenii nu vor să plătească taxa pentru impozit 
fixată de stat. În prezent, aceasta constituie cinci la sută din preţul 
chiriei apartamentului.

La festivitatea Independenţei a fost 
invitat doar corpul diplomatic acreditat 

în Moldova
La festivitatea organizată pe 27 august, cu ocazia celei de-a 21-a ani-

versări de la Declaraţia de Independenţă, este aşteptat întreg corpul 
diplomatic acreditat în Republica Moldova. Alţi oficiali străini, deocamda-
tă, nu au fost invitaţi. 

Serviciul de presă de la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Eu-
ropene (MAEIA), a declarat că, potrivit cutumei naţionale şi internaţionale, 
la acţiunile oficiale cu ocazia sărbătorii naţionale este invitat corpul diplo-
matic acreditat în Republica Moldova, adică şefii misiunilor diplomatice, 
rezidenţi şi non-rezidenţi. 

Secretarul general adjunct al Guvernului, Anatol Onceanu, a declarat 
că, deocamdată, la Chişinău, cu această ocazie, nu au fost invitaţi oficiali 
străini. Pentru ziua de 27august se planifică un program, care nu este foarte 
diferit de cele din anii precedenţi. În această zi vor fi depuneri de flori la 
monumentul lui Ştefan cel Mare, luări de cuvînt în Piaţa Marii Adunări 
Naţionale şi concert. Programul definitivat va fi făcut public mai aproape 
de data de 27 august. 

Pe 27 august, Republica Moldova sărbătoreşte 21 de ani de la indepen-
denţă. 
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Potrivit articolului 25 din 
Codul familiei,  împărţirea 
proprietăţii în devălmăşie a 
soţilor poate fi făcută atît în 
timpul căsătoriei, cît şi după 
desfacerea ei, la cererea ori-
căruia dintre soţi.  Proprie-
tatea în devălmăşie poate fi 
împărţită în baza acordului 
dintre soţi. În caz de neînţele-
gere, determinarea cotei-părţi 
a fiecărui soţ în proprietatea 
în devălmăşie, precum şi îm-
părţirea acesteia în natură, se 
face pe cale judecătorească. 
La împărţirea proprietăţii în 
devălmăşie, instanţa judecă-
torească, la cererea soţilor, 
stabileşte bunurile ce urmea-
ză să fie transmise fiecăruia 
dintre ei. Dacă unuia dintre 
soţi îi sînt transmise bunuri 
care depăşesc cota ce-i revi-
ne, celuilalt soţ i se poate sta-
bili o compensaţie bănească 

sau de altă natură. Bunurile 
procurate pentru copiii mi-
nori (îmbrăcăminte, încălţă-
minte, rechizite şcolare, in-
strumente muzicale, jucării 
etc.) se transmit gratuit soţu-
lui împreună cu care locuiesc 
copiii. Depunerile făcute de 
soţi pe numele copiilor lor 
minori sînt proprietate a co-
piilor şi nu se iau în conside-
rare la partaj.  Dacă bunurile 
comune au fost împărţite în 
timpul căsătoriei, acestea 
devin bunuri personale ale 
soţilor, iar bunurile care nu 
au fost împărţite, precum şi 
bunurile dobîndite ulterior de 
către soţi, sînt proprietate în 
devălmăşie a acestora. Pentru 
împărţirea bunurilor proprie-
tate în devălmăşie a soţilor a 
căror căsătorie a fost desfă-
cută, se stabileşte un termen 
de prescripţie de 3 ani.

Educaţie juridică

? Vrem să iniţiem  procesul de divorţ şi nu ştim 
cum am putea să împărţim bunurile care ne apar-
ţin, dacă este necesar să o facem prin instanţa de  
judecată sau o putem face şi singuri. Ce spune  
legea în asemenea cazuri?

Vera Grecu şi Gheorghe Grecu, 
mun. Chişinău

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:

(august 2012,  nr. 30(433)

&

Regulamentul privind 
modul de acordare  

şi plată a concediului supli-
mentar pentru unele cate-
gorii de persoane,  aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 1419 din 15 decembrie 
2006, determină modul de 
acordare şi plată a conce-
diului suplimentar de 14 zile 
calendaristice cu păstrarea 
salariului persoanelor, care 
s-au îmbolnăvit şi au suferit 
de boala actinică cauzată de 
avaria de la C.A.E. Cernob-
îl, invalizilor a căror invali-
ditate e în legătură cauzală 
cu catastrofa de la Cernobîl, 
în conformitate cu Legea 
nr. 909-XII din 30 ianuarie 
1992 privind protecţia socia-
lă a cetăţenilor care au sufe-

rit de pe urma catastrofei de 
la Cernobîl, precum şi cola-
boratorilor subdiviziunilor 
de risc deosebit care s-au 
îmbolnăvit de boala actinică 
sau au devenit invalizi, con-
form Hotărîrii Guvernului nr. 
575 din 2 septembrie 1992 

,,cu privire la acordarea de 
înlesniri colaboratorilor 
subdiviziunilor de risc de-
osebit, care s-au îmbolnăvit 
de boala actinică sau au de-
venit invalizi”.

De plata pentru conce-
diul suplimentar beneficiază 
persoanele indicate în arti-
colul 6 din Legea nr. 909-XII 
din 30 ianuarie 1992 şi per-
soanele indicate în punctul 1 
din Hotărîrea Guvernului nr. 
575 din 2 septembrie 1992, 
şi anume:

a) persoanele care s-au 
îmbolnăvit şi au suferit de 
boala actinică cauzată de 
avaria de la C.A.E. Cernobîl, 
precum şi invalizii a căror 
invaliditate e în legătură ca-
uzală cu catastrofa de la Cer-
nobîl, dintre care fac parte:

– persoanele (temporar 
îndreptate sau trimise în de-
legaţie) care au participat la 
lichidarea urmărilor avariei 
în zona de înstrăinare sau la 
alte lucrări la C.A.E. Cerno-

bîl;
– militarii, angajaţii or-

ganelor afacerilor interne, 
supuşii militari recrutaţi 
în cantonamente speciale, 
cei care şi-au satisfăcut în 
perioada dată serviciul în 
Forţele Armate, în trupele şi 
organele Comitetului pentru 
Securitatea     Statului, în 
trupele de interne şi cele de 
căi ferate, în alte formaţiuni 
şi au fost antrenaţi la lucrări 
de lichidare a urmărilor ava-
riei în zona de înstrăinare 
sau la alte lucrări la C.A.E. 
Cernobîl;

– persoanele care au venit 
în anul 1986 din zona de în-
străinare şi au dobîndit cetă-
ţenia Republicii Moldova;

a) persoanele (temporar 

îndreptate sau trimise în de-
legaţie) care au participat în 
anii 1986-1987 la lucrările 
de lichidare a urmărilor ava-
riei de la C.A.E. Cernobîl, 
în zona de înstrăinare, pre-
cum şi militarii, lucrătorii 
organelor afacerilor inter-
ne, supuşii militari recrutaţi 
în cantonamente speciale, 
cei care şi-au satisfăcut în 
această perioadă serviciul în 
Forţele Armate, în trupele şi 
organele Comitetului pen-
tru Securitatea Statului, în 
trupele de interne şi cele de 
căi ferate, în alte formaţiuni 
militare şi care au îndeplinit 
lucrări de lichidare a urmă-
rilor avariei în cauză în zona 
de înstrăinare; 

b) persoanele (temporar 
îndreptate sau trimise în de-
legaţie) care au participat în 
anii 1988-1990 la lucrările 
de lichidare a urmărilor ava-
riei de la C.A.E. Cernobîl, în 
zona de înstrăinare, precum 
şi militarii, recrutaţi în can-
tonamente speciale, cei care 
şi-au satisfăcut în această 
perioadă serviciul în Forţele 
Armate, în trupele şi organe-
le Comitetului pentru Secu-
ritatea Statului, în trupele de 
interne şi cele de căi ferate, 
în alte formaţiuni militare şi 

care au îndeplinit lucrări de 
lichidare a urmărilor avariei 
în cauză în zona de înstrăi-
nare.

c) colaboratorii subdi-
viziunilor de risc deosebit 
(militarii şi angajaţii civili 
din rîndurile Forţelor Ar-
mate ale fostei U.R.S.S., ale 
trupelor şi organelor Minis-
terului Securităţii Naţionale, 
trupelor interne, trupelor de 
căi ferate şi ale altor forma-
ţiuni militare, din rîndurile 
personalului de conducere 
şi ale efectivului de rînd ale 
organelor afacerilor interne) 
care s-au îmbolnăvit de boa-
la actinică sau au devenit 
invalizi şi au participat ne-
mijlocit la:

– experimentarea armei 

nucleare în atmosferă şi a 
substanţelor radioactive de 
luptă, la aplicaţiile în cadrul 
cărora a fost folosită o astfel 
de armă, pînă la data încetă-
rii reale a acestor experimen-
te şi aplicaţii;

– experimentările subte-
rane ale armei nucleare în 
condiţiile unor niveluri de 
radiaţie depăşite şi ale altor 
factori distructivi ai armei 
nucleare;  

– asamblarea armei nucle-
are (efectivele unor subdivi-
ziuni);

– lichidarea avariilor 
la instalaţiile nucleare ale 
navelor de suprafaţă şi sub-
marinelor, precum şi la alte 
obiective militare;

– experimentările subtera-
ne ale armei nucleare, execu-
tarea şi asigurarea lucrărilor 
de colectare şi îngropare a 
substanţelor radioactive.

Plata pentru concediul 
suplimentar se stabileşte de 
către angajator pe baza cere-
rii depuse de către beneficiar, 
cu condiţia prezentării docu-
mentelor necesare. La cerere 
urmează a fi anexate, în mod 
obligatoriu, următoarele do-
cumente în copie:

- buletinul de identitate, 
care confirmă cetăţenia Re-

publicii Moldova;
- legitimaţia de participa-

re la lichidarea consecinţelor 
avariei de la Cernobîl;

- certificatul eliberat de 
Consiliul Republican de 
Expertiză Medicală a Vitali-
tăţii ce confirmă că stabilirea 
invalidităţii este cauzată de 
avaria de la Cernobîl;

- legitimaţia de colabora-
tor al subdiviziunilor de risc 
deosebit.

Cererea, împreună cu do-
cumentele menţionate mai 
sus, se depune la locul de 
muncă pînă la 31 decembrie 
al anului respectiv.  Angaja-
torul calculează, în termen 
de 3 zile de la data primirii 
cererii, suma necesară pen-
tru plata concediului supli-

mentar, conform 
Modului de calcula-
re a salariului mediu, 
aprobat prin Hotă-
rîrea Guvernului nr. 
426 din 26 aprilie 
2004. Certificatul 
pentru fiecare be-
neficiar, autentificat 
în modul stabilit, 
cu specificarea da-
telor personale ale 
beneficiarului, nu-
mărul buletinului de 
identitate, numărul 
legitimaţiei, suma 
necesară pentru pla-
ta concediului supli-
mentar şi copia or-
dinului de acordare 
a concediului supli-
mentar se eliberează 
solicitantului. 

Solicitantul depune la 
Casa teritorială de asigurări 
sociale de la locul de trai 
cererea privind plata pentru 
concediul suplimentar, cer-
tificatul cu suma fixată pen-
tru plată şi copia ordinului 
de acordare a concediului 
suplimentar. Casele teritori-
ale de asigurări sociale ane-
xează demersul cu actele la 
dosarul personal al fiecărui 
beneficiar şi  ţine evidenţa 
fiecărui tip de plată în parte. 
În baza documentelor pre-
zentate, casele teritoriale de 
asigurări sociale întocmesc 
demersuri de plată şi le 
prezintă Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale.  Casa Na-
ţională de Asigurări Sociale 
întocmeşte, în baza demer-
surilor, comanda de plată şi 
transferă beneficiarului, prin 
intermediul S. A. ,,Banca de 
Economii”, sumele necesare 
pentru achitarea plăţilor pen-
tru concediul suplimentar, în 
baza Legii bugetului de stat 
şi Legii bugetului asigurări-
lor sociale de stat pe anul re-
spectiv. Casele teritoriale de 
asigurări sociale  informează 
angajatorul, în termen de o 
lună, despre plata efectuată 
beneficiarului pentru conce-
diul suplimentar. 

Concediu suplimentar pentru unele 
categorii de persoane

Primăria Chişinău nu poate 
lupta cu încălcările comise de 

şoferii de maxi-taxi

P e drumurile din Chişinău continuă să circule maxi-taxi 
supraîncărcate, iar şoferii încalcă regulile de transpor-

tare a сălătorilor.
Pasagerii se arată deranjaţi de condiţiile de călătorie cu 

microbuzele. La rîndul lor, şoferii afirmă că nu sînt în stare 
să se conformeze cerinţelor impuse: concomitent, să elibere-
ze bilete, să monitorizeze numărul pasagerilor din salon şi să 
conducă în siguranţă microbuzul.

Amintim că, la începutul verii, primarul general al Ca-
pitalei, Dorin Chirtoacă, a declarat că tariful de călătorie cu 
microbuzele va fi majorat în cazul în care şoferii vor respecta 
anumite reguli. Printre acestea, se numără transportarea a cel 
mult 5 pasageri în picioare, îmbarcarea şi debarcarea la staţii 
şi altele.
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Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului II ,,Panas” şi cet. Panas Veaceslav, domiciliat: or. 
Chişinău, bdul Renaşterii nr. 4, apt. 22, pentru data de 20 august 
2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
66) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Cerneţchii 
Eduard către Panas Veaceslav privind încasarea datoriei.

Judecător  A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tipa Ilie Alexandru, pentru data de 3 septembrie 2012, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 38) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Ceban  
Vladimir privind achitarea datoriei.

Judecător  E. Palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Davîdov Alexandru, pentru data de 4 septembrie 2012, ora 
11.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Ossovskiy Valeriy 
privind apărarea dreptului de proprietate.

Judecător  Ştefan Niţă 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lungu Olesea, pentru data de 14 septembrie 2012, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Lungu Maria privind 
înlăturarea obstacolelor în exploatarea locuinţei.

Judecător  Liubovi Brînza 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,Brokbing” SRL, pentru data de 26 septembrie 
2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 46) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
,,Moldcell” SA privind încasarea sumei.

Judecător  V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Sairos Design”, cu ultimul sediu cunos-
cut: mun. Chişinău, bdul C. Negruzzi nr. 2, pentru data de 6 
noiembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea ,,Ceproserving” privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Braşoveanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sakaicius              
Vaclovas, pentru data de 29 octombrie 2012, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 509) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-4126/2012, la cererea cet. Panfilova 
Ecaterina privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Aliona Danilov
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişină, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Uni Prod Logistic”, pentru data de 16 octombrie 2012, ora 
14.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎM ,,Moldcell” SA privind 
încasarea sumei.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişină, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Guzuval Com”, mun. Chişinău, str. Dumbravilor nr. 45, pen-
tru data de 20 august 2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea SRL MS ,,Ilpex” privind încasarea datoriei.

Judecător  Serghei Papuha 

Citaţii în judecată www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişină, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SC 
,,Plast-Sistem” SRL, mun. Chişinău, pentru data de 31 octom-
brie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
36) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎM ,,Mold-
cell” SA mun. Chişinău privind încasarea datoriei.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SC ,,Artsand” SRL, pentru data de 24 septem-
brie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 
13, bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
ÎM ,,Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SC ,,Digomobil” SRL, cu sediul: mun. Chişi-
nău, bdul Cuza-Vodă nr. 19/2, of. 66, pentru data de 9 octom-
brie 2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 
13, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SA        
,,RED-NORD”, Bălţi privind încasarea datoriei.

Judecător  Luiza Gafton 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Gujuman Ion, domiciliat: satul Nicola-
euca, Orhei, pentru data de 19 sepembrie 2012, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 1) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Gujuman Elena privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Grigoriopol RM, cu sediul în incinta Judecăto-
riei Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea reprezentantu-
lui SRL ,,Solodcom Lux”, pentru data de 27 septembtie 2012, 
ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 51) în 
calitate de reclamat în cauza civilă la acţiunea ÎM ,,Moldcell” 
SA mun. Chişinău privind încasarea datoriei.

Judecător  Nicolae Costin
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Pleşca Ion Nicolaie, domiciliat: satul 
Pohrebeni, Orhei, pentru data de 2 octombrie 2012, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 1) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Pleşca Aurica 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Popescu Ion Valeriu, cu ultimul do-
miciliu: satul Step-Soci, Orhei, pentru data de 2 octombrie 
2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet.             
Alexandru Eugenia Matvei privind încasarea împrumutului.

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

Judecător Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Mutu Nicolae, a.n. 1963, domici-
liat: or. Nisporeni, str. Victoriei nr. 8, pentru data de 4 septem-
brie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Nisporeni, str. Ion 
Vodă nr. 5, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Mutu Galina privind desfacerea căsătoriei, perceperea pen-
siei alimentare.

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

Judecător    Rodica Costru

www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  

solicită prezentarea cet. Domentii Valerii Petru, cu ultimul do-
miciliu: or. Orhei, str. M. Sadoveanu nr. 26,,A”, apt. 60, pentru 
data de 28 septembrie 2012, ora 9.20, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrît, unde va avea 
loc examinarea  cauzei civile la cererea ÎM ,,Servicii Comunal-
Locative” Orhei privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită prezentarea cet. Şoimu Ion Stepan, cu ultimul domi-
ciliu: or. Orhei, str. Şoimarul nr. 3, apt. 74, pentru data de 28 
septembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea  
cauzei civile la cererea ÎM ,,Servicii Comunal-Locative” Orhei 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită prezentarea cet. Belenchii Serghei Ion, cu ultimul do-
miciliu: or. Orhei, str. M. Eminescu nr. 11, apt. 40, pentru data 
de 28 septembrie 2012, ora 9.40, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrît, unde va avea loc exa-
minarea  cauzei civile la cererea ÎM ,,Servicii Comunal-Loca-
tive” Orhei privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Tatiana Troianovschi
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Angela Merkel, aşteptată la 
Chişinău pe 22 august

Cancelarul german Angela Merkel va efectua o vizită la 
Chişinău pe 22 august, a anunţat miercuri, premierul Vlad    
Filat. Aceasta va fi prima vizită a unui şef al Guvernului de la 
Berlin în Republica Moldova.

Premierul Vlad Filat anunţa încă la sfîrşitul lunii iunie că 
Angela Merkel va efectua o vizită la Chişinău pînă la sfîrşitul 
acestei veri, fără a preciza la acea vreme o dată exactă. Anun-
ţînd data vizitei la şedinţa de miercuri a Guvernului, Vlad Filat 
a menţionat că pînă vineri urmează să fie stabilite toate deta-
liile acesteia.

Filat şi Merkel au avut două întrevederi oficiale în ultimii 
doi ani, timp în care, Germania şi-a activizat rolul în privinţa 
reglementării transnistrene. 

R eforma sistemului judecătoresc 
va da rezultate în timpul apro-

piat şi aceasta se va întîmpla datorită vo-
inţei politice manifestată de guvernare, a 
setului de acte legislative şi normative 
care vor fi adoptate, dar şi implicării 
cetăţenilor în acest proces. Declaraţii 
în acest sens a făcut preşedintele ţării, 
Nicolae Timofti în interviul „Încă nu am 
reuşit să folosim libertatea în beneficiul 
omului, dar vom reuşi”, acordat unei 
agenţii de presă.

„Reforma sistemului judecătoresc a 
început şi vă asigur că în cel mai apro-
piat timp vom vorbi altfel despre justiţie. 
Nu este o problemă care nu poate fi rea-
lizată, aici e nevoie inclusiv de voinţă po-
litică. Vom crea prin legi şi proceduri un 
sistem de selectare a persoanelor care au 

dreptul moral şi pregătirea profesională 
adecvată pentru a ocupa funcţia de jude-
cător. Statul va avea grijă ca judecătorii 
să-şi facă datoria cinstit şi liber şi veţi 
vedea că aşa vom dezvolta şi alte dome-
nii, pentru că de justiţie depinde foarte 
mult. Atunci cînd omul se simte apărat 
de lege, el se obişnuieşte să acţioneze 
în limitele legii. Îi chem şi pe cetăţeni 
să participe la acest proces. Vrem ca oa-
menii să ceară să li se facă dreptate şi să 
nu consimtă să obţină decizii favorabile 
prin ocolirea legii”, a spus şeful statului. 
El a răspuns în felul acesta la întreba-
rea corespondentului agenţiei referitor 
la garanţiile pe care le poate da pentru 
reformarea justiţiei preşedintele ţării, 
persoana cu cea mai înaltă funcţie poli-
tică în stat, care cunoaşte în amănunte şi 

dedesubturile justiţiei moldoveneşti. 
Potrivit preşedintelui, reforma justi-

ţiei face parte din programul de moder-
nizare a ţării care are drept scop integra-
rea europeană a ţării. „Ne aflăm într-un 
proces complex care ne va duce într-un 
final în marea familie europeană. Avem 
de susţinut nişte examene pînă atunci, 
în primul rînd, la capitolul democraţie. 
Pentru ca să le promovăm, trebuie să 
muncim cu toţii şi să ne arătăm ca nişte 
oameni serioşi, responsabili. Peste ho-
tare, avem prieteni care ne susţin şi pe 
care nu trebuie să-i pierdem. Nu se va 
uita nimeni la noi, dacă vom face doar 
schimbări de suprafaţă. Dar cel mai im-
portant este să menţinem acest curs, de 
modernizare europeană”, a spus preşe-
dintle Nicolae Timofti. 

Nicolae Timofti: Reforma justiţiei se va resimţi 
în cel mai apropiat timp

Partidele care vor promova 
femeile vor primi mai mulţi bani 

de la stat

C omisia Electorală Centrală propune ca partidele poli-
tice care vor promova femeile la alegeri să primească 

mai mulţi bani din viitoarele alocaţii anuale ale bugetului de 
stat pentru finanţarea partidelor politice.  

O astfel de prevedere conţine noul Proiect de lege privind 
finanţarea partidelor, elaborat de către CEC.

„Grupul de lucru a elaborat mecanisme care vor garanta 
foarte real şi concret egalitatea şanselor. Sînt prevăzute anu-
mite cote de finanţare pentru concurenţii electorali în depen-
denţă de gradul în care ei asigură egalitatea de şanse. Dacă 
lista concurentului electoral va fi întocmită conform principiu-
lui „bărbat-femeie”, acesta are şanse să primească suplimente 
esenţiale din fondul care este prevăzut”, a spus vicepreşedin-
tele CEC. Potrivit proiectului, alocaţiile anuale din bugetul de 
stat pentru finanţarea partidelor politice constituie 0,2% din 
veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv. 
50% din fonduri se vor oferi partidelor politice pentru finanţa-
rea activităţii lor, iar celelalte 50% vor fi folosite pentru a sti-
mula partidele care vor asigura participarea femeilor, tinerilor, 
persoanelor cu dizabilităţi.
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P arfumat şi răcoritor, 
pepenele galben (ză-

mosul) este desertul ideal în se-
zonul estival. Pe lîngă deliciile 
gustative, el aduce şi nume-
roase beneficii sănatăţii, fiind 
considerat chiar mai puternic 
în acțiune terapeutică decît 
fratele lui roşu. Cura de pepe-
ne galben este recomandată în 
numeroase afecţiuni, dar şi ca 
regim de întreţinere.

Cura de pepene galben
Va dura între 10 şi 20 de 

zile. O atenţionare este necesa-
ră aici: pentru a elimina riscul 
unor tulburări digestive nu se 
va depăşi cantitatea de 2 kg de 
pepene pe zi. Pepenele galben 
are, pe lîngă gustul delicios, şi 
o acţiune regulatoare asupra 
apetitului (este un desert indi-
cat în curele de slăbire) şi un 
efect vitalizant puternic. Este 
recomandat şi sucul pepenelui 
galben care este recunoscut ca foarte re-
zistent la oxidare. Se prepară cu ajutorul 
mixerului. Se poate adăuga miere pen-
tru un gust dulce mai intens. În curele de 
pepene galben se vor bea 4-6 căni pe zi.

Pentru constipaţie este recomandat 
consumul de pepene galben pe stomacul 
gol, în cantitate cît mai mare. Pepene-
le curăţă tubul digestiv. Pentru un efect 
mai puternic, după masa de pepene se 
vor lua şi cîteva linguri de tărîţe înmu-
iate în apă.

Acest aliment reglează apetitul şi 
este recomandat pentru efectul său 
vitalizant, mai ales în anemii. Se vor 
consuma 1-2 felii de pepene cu un sfert 
de oră înainte de masă. E important ca 
feliile să fie mîncate încet şi mestecate 
bine. Un kilogram de pepene mîncat 
dimineaţa şi unul la prînz vor crea acea 
senzaţie de saţietate la care visează toa-
te persoanele pofticioase.

Chiar dacă este dulce, anumite 
componente ale pepenelui galben (po-
tasiu, calciu, vitaminele A, B, C) ajută 

la păstrarea echilibrului metabolic în 
cazul diabeticilor. Pentru aceştia este 
recomandat consumul de pepene gal-
ben în cantităţi moderate, pe tot parcur-
sul sezonului.

Seminţele de pepene galben, trans-
formate în praf, sînt indicate în proble-
mele digestive. În uz extern, sub formă 
de cataplasme, pepenele galben este 
indicat în arsuri uşoare sau diferite 
inflamaţii. Aplicat sub formă de felii, 
miezul hidratează foarte bine ţesuturile 
uscate.

Primul pas pe care trebuie să-l faci dacă vrei să slăbeşti 
este să te obişnuieşti să mănînci mai puţin. Dar, cum să te abţii 
de la o bucată mare de tort de ciocolată sau de la o farfurie 
plină cu cartofi prăjiţi. Află mici trucuri!

Dacă ţi-ai propus să scapi de cîteva kilograme, poţi să faci 
acest lucru fără să te înfometezi sau să urmezi cure de slăbire. 
Există cîteva mici soluţii, pe care dacă le pui în aplicare, vei 
reduce din aportul caloric, reuşind astfel să scapi de kilograme 
fără mari bătăi de cap. Trebuie doar să te obişnuieşti cu gîndul 
că nu vei mai consuma o porţie mare de cartofi prăjiţi sau o 
porţie dublă de desert. De asemenea, este foarte important să 
nu mai mănînci nimic seara, după ora 20.00. 

1. Nu uita de micul dejun
Dacă nu vei sări peste micul dejun nu te vei confrunta nici 

cu senzaţia intensă de foame înainte de masa de prînz. Astfel, 
şi tentaţia de a mînca mult va dispărea şi vei putea să contro-
lezi mult mai uşor porţiile de mîncare pe care le consumi la 
mesele principale. 

2. Apelează la gustări sănătoase între mesele principale
Tot mai mulţi nutriţionişti recomandă gustările sănătoase 

între mesele principale. În general, poţi să apelezi la un pumn 
mic de migdale, nuci, seminţe de floarea soarelui crude sau 
orice fruct/legumă. Aceste gustări luate între mesele princi-
pale au un rol crucial şi împiedică senzaţia de foame pînă la 
următoarea masă. În plus, optînd pentru aceste tipuri de gus-
tări sănătoase oferi organismului o multitudine de nutrienţi de 
care are nevoie pentru a funcţiona bine. 

3. Respectă orele meselor principale
Este de preferat să respecţi, cît de cît, orele la care serveşti 

mesele principale pentru a obişnui organismul cu această ru-
tină. Astfel, poţi să-ţi pregăteşti din timp alimentele pe care le 
vei consuma, făcînd doar alegerile sănătoase.

4. Pune în farfurie o porţie mică de mîncare şi nu te mai 
apropia de cratiţă 

Mănîncă tot din farfurie, doar dacă ţi-ai pus o porţie mică 
de mîncare. Înjumătăţeşte porţiile uriaşe cu care erai obişnuită 
şi nu te mai ridica de la masă ca să-ţi umpli din nou farfuria. 
Pune din start pe farfurie doar o porţie mică pe care să o savu-
rezi în linişte, mestecînd încet. 

5. Nu combina foarte multe alimente la aceeaşi masă
Un alt obicei la care trebuie să renunţi este acela de a ames-

teca mai mult de 2-3 categorii de alimente la aceeaşi masă.   
Nu-ţi pune pe farfurie un amalgam de ingrediente diferite ca 
să le combini după bunul plac. Limitează-te la o porţie mică 
de mîncare şi o salată de crudităţi.

6. Nu pleca niciodată la cumpărături atunci cînd îţi este 
foame

Cred că ai testat şi tu pe pielea ta că niciodată nu este bine 
să mergi la cumpărături atunci cînd îţi este foame. Riscul să 
cedezi tuturor tentaţiilor culinare este foarte mare, astfel că 
poţi sfîrşi cumpărînd alimente pe care nici nu obişnuiai să le 
consumi înainte. Iar, de regulă, atunci cînd cumperi mîncare 
cu stomacul gol vei face doar alegeri nesănătoase şi hiperca-
lorice.

Șase soluţii simple ca să mănînci mai puţin şi să nu faci burtăŞase lucruri esenţiale de făcut în fiecare 
zi, pentru  o viaţă mai bună 

O viaţă sănătoasă vine cu un pic de efort. Iată ce ne sfă-
tuiesc experţii să facem în fiecare zi, pentru a ne sim-

ţi mai bine şi pentru a ne asigura că o să îmbătrînim frumos.
1. Mergeţi 30 de minute. Puteţi face o singură sesiune de 

plimbare de 30 de minute sau puteţi avea mai multe plimbări 
care să însumeze jumătate de oră. Important este să mergeţi, 
pentru a vă menţine inima sănătoasă. Ţinta voastră trebuie 
să fie de 10 000 de paşi zilnic – un pedometru vă va ajuta să 
ţineţi cont.

2. Spălaţi-vă pe dinţi, dacă vreţi să îi mai aveţi în viitor. 
Dacă asta nu vă motivează, atunci faceţi asta pentru inima 
voastră, pentru prevenirea ridurilor sau pentru satisfacţia se-
xuală.

3. Beţi mai multe căni de ceai verde pe zi şi multă apă. Va 
ajuta la eliminarea toxinelor şi tuturor substanţelor rele.

4. Luaţi suplimente alimentare: pastile cu Omega 3 - un 
gram de Omega 3, cu jumătate de oră înainte de prînz şi îna-
inte de cină. Dacă nu vreţi pastile, atunci mîncaţi şase nuci, 
de două ori pe zi sau 113 grame de peşte neprăjit, de trei ori 
pe săptămînă. Somonul este unul dintre cei mai buni peşti 
pentru sănătatea noastră.

5. Meditaţi pentru 5 minute, în orice moment al zilei. În-
tr-o lume atît de zgomotoasă, creierul nostru are nevoie de 
momente de linişte pentru a-şi reîncărca bateriile, pentru a 
se putea concentra şi pentru a se îngriji.

6. Dormiţi 7-8 ore în fiecare noapte. Încercaţi acest pro-
gram pentru a putea dormi ca o pisică leneşă.

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re: Tatiana Bodiul, doctor în economie, confe-
renţiar universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Sergiu Băieşu, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Nicolae 
Roşca, doctor în drept, conferenţiar universitar, 
Facultatea de Drept, USM. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile, astfel încît doar Dreptatea şi Adevă-
rul să triumfe.

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

La mulţi ani!

membrii Consiliului 
de administraţie al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi Revista Naţională  
de Drept

În noaptea de 12 spre 13 august se va putea 
vedea o ploaie de stele

Aproximativ 100 de meteori pe oră vor cădea în noaptea 
de 12 spre 13 august. Ploaia de stele căzătoare este numită 
şi curentul Perseide, nume provenit de la constelaţia Perseu 
(locul de unde meteorii radiază aparent pe cer).

Acest fenomen se datorează dezintegrării în atmosfera 
Pămîntului a resturilor de materie provenite de la o cometă. 
Acestea intră în atmosferă cu o viteză de pînă la 220 000 km/
oră, producînd o rază de lumină în momentul dezintegrării.

În cazul de faţă este vorba despre cometa Swift-Tuttle, 

care orbitează Soarele o dată la 133 de ani. În prezent, ea se 
află în afara orbitei lui Uranus, iar coada ei se află într-o zonă 
ce va fi traversată de Terra în luna august.

Cititul pe calculator poate duce la orbire
Cercetătorii de la Departamentul pentru Sănătate din Sta-

tele Unite sugerează americanilor să îşi reducă expunerea la 
ecranele digitale la maxim două ore zilnic.

Potrivit unui studiu publicat de Journal of Pediatrics, 
care citează experimentele realizate de cercetătorii ame-
ricani, rezultă că lumina artificială oferită de monitoare şi 
televizoarele de tip LCD, plasma sau LED, poate crea pro-

bleme de vedere pe termen lung.
Primele simptome sînt legate de creşterea senzitivităţii 

la lumina naturală, simptom care a primit deja si o denumi-
re ştiinţifică ,,Computer Vision Syndrome”.

Potrivit studiului, între 150 şi 200 milioane de angajaţi 
americani sînt afectaţi, în prezent, de acest simptom, în creş-
tere cu 66% faţă de acum 25 de ani.

Experţii afirmă că în situaţiile grave, se ajunge la scăde-
rea vederii şi chiar la orbire.

Pentru a nu ajunge la probleme de vedere, medicii ne 
recomandă să luăm pauze la fiecare 12-15 minute.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  de unire  
şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  că sînteţi  
abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   Noi avem 

nevoie de acest ajutor şi vom   rămîne 
alături de Dvs.

CaLeidOSCOp

Divert is

Pepenele galben – deliciu şi tratament

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

Aniversări


