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Procuratura Republicii 
Moldova susținută de 
partenerii germani

Impedimente legal 
consacrate ale 
accesului la justiţie

IDIS „Viitorul” – 20 
de ani de Inițiative 
Democratice și Idei de 
Succes

(Goethe)

A cordul de Comerţ Liber 
RM - UE nu reprezintă 

pericol pentru viitoarele relaţii 
economice cu Rusia şi alţi par-
teneri.

Declarația a fost făcută de vi-
cepremierul, ministrul Afacerilor 
Externe și Integrării Europene 
Natalia Gherman, care a accen-
tuat că în cadrul întrevederii cu 
omologul său rus Serghei La-
vrov, la Moscova, acesta i-a re-
latat despre parametrii documen-
tului respectiv, despre etapele de 
intrare în vigoare. 

Potrivit sursei citate, dimpo-
trivă, după intrarea în vigoare a 
acestui acord cu UE, Moldova va 
deveni mai atractivă pentru toți 
partenerii săi externi, va crește 
capacitatea de export în țările UE, 
fapt ce va avea o influență pozi-
tivă asupra comerțului cu alte 
state, va îmbunătăți transparența, 
protecția investițiilor, vor activa 
noi reguli în domeniul corupției, 
calitatea producției moldovenești 
va crește. 

N. Gherman a accentuat că 
Moldova va deveni mai atractivă 
păstrînd regimul de comerț liber 
cu țările CSI, ceea ce nu contravi-
ne Acordului privind zona econo-
mică liberă cu UE. Ministrul a ac-
centuat că Moldova nu face parte 
din Zona vamală Rusia - Belarus 

- Kazahstan și nu intenționează să 
adere la această structură.

M oldova, lider la 
implementarea 

criteriilor pentru libera-
lizarea regimului de vize 
cu UE. 

 Mai avem probleme 
la capitolele securitate şi 
ordine publică şi respec-
tarea drepturilor omului, 
unde am obţinut 7,8 şi, 
respectiv, 8 puncte din 
zece, arată noile rezultate 
ale indicelui publicat de 
către Fundaţia poloneză 
Stefan Batory. Cel mai 
bine stăm la capitolul 
securitatea documentelor, 
unde Republica Moldova 
a obţinut 10 puncte. Sîn-
tem urmaţi de Georgia şi 
Armenia care au obţinut 
cîte 7,5 puncte, de Ucrai-
na cu 6 puncte şi de Azer-
baidjan şi Belarus care au 
obţinut cîte 4 puncte. 9 
puncte am obţinut la capi-
tolul imigraţie ilegală, dar 

P entru Premiul Naţional au fost depuse 38 de dosare din 
partea mai multor instituţii. Datele au fost confirmate  

de viceprim-ministrul Tatiana Potîng, vicepreşedintele Comi-
siei privind decernarea Premiului Naţional.

Tatiana Potîng a spus că vor fi acordate 10 premii în urmă-
toarele domenii: ştiinţă, tehnologii, cultură, artă şi sport.

„Spre regret, în anul curent au fost prezentate mai puţine 
dosare decît în 2012. O noutate este faptul că, la propunerea 
comisiei, s-au făcut modificări la Proiectul hotărîrii de Guvern 
cu privire la Premiul Naţional, astfel încît, acum, au avut posi-
bilitatea să se înscrie la concurs şi colective de autori propuse 
de ministere, uniuni de creaţie şi alte instituţii”, a precizat Ta-
tiana Potîng.

Cele 10 Premii Naţionale, în valoare de 100 de mii de lei 
fiecare, vor fi înmînate la concertul solemn, dedicat Zilei In-
dependenţei Republicii Moldova.

Creaţiile propuse vor fi examinate de către o comisie apro-
bată de Guvern, din care fac parte prim-ministrul Republicii 
Moldova Iurie Leancă (preşedinte al comisiei), miniştrii Sănă-
tăţii, Culturii, Educaţiei, Agriculturii etc.,  preşedintele AŞM, 
conducători ai uniunilor de creaţie, rectori ai instituţiilor de 
învăţămînt superior ş.a.

De menţionat că din partea Uniunii Scriitorilor din Mol-
dova, la Premiul Naţional, pentru anul curent, a fost propus 
scriitorul Spiridon Vangheli pentru valoarea operei sale.

38 de dosare depuse pentru Premiul Naţional

 „Legislaţia ce vizează libera 
circulaţie este implementată co-
respunzător, cu toate acestea, sînt 
necesare măsuri suplimentare în 
ceea ce priveşte discriminarea 
străinilor infectaţi cu HIV/SIDA. 
Legea garantează accesul deplin 
la călătorie şi la obţinerea actelor 
de identitate pentru toţi cetăţenii, 

inclusiv: femei, copii, persoane 
cu dizabilităţi, minorităţi etc. În 
pofida acestui fapt,  obţinerea 
permisiunii de şedere pentru stră-
ini este foarte dificilă în practică. 
Procedurile pot dura chiar şi trei 
luni”, susţin autorii proiectului.

Cel mai puţin am obţinut la 
capitolul securitate şi ordine 

ralizarea regimului de vize pen-
tru Parteneriatul Estic prezintă 
progresele realizate de către 
toate ţările din cadrul acestui 
parteneriat: Armenia, Azerba-
idjan, Belarus, Georgia, Repu-
blica Moldova şi Ucraina. 

publică (7,8). La 
acelaşi capitol, 
vecinii din Est au 
obţinut 7,2 punc-
te, iar Georgia - 
4,8.

„Legislaţia pri-
vind securitatea 
şi ordinea publică 
nu este implemen-
tată în totalitate, 
principalele do-
menii-problemă 
rămîn corupţia şi 
crima organizată”, 
mai menţionează 
autorii.

Datele re-
prezintă gradul 
de îndeplinire a 
criteriilor pentru 
liberalizarea vi-
zelor cu UE de 
către cele şase 
ţări ale Parteneri-
atului Estic. Indi-
cele privind libe-

şi aici sîntem primii. Ucraina a 
obţinut 7 puncte, iar Georgia şi 
Armenia - 6,5. 

Probleme mai există la ca-
pitolul relaţii externe şi drepturi 
fundamentale, unde am obţinut 
8 puncte din 10. Sîntem urmaţi 
de Ucraina cu 6,8 puncte şi de 
Georgia cu 6 puncte. 

Prin recunoaşterea greşelii, spiritele bărbăteşti se înalţă şi se întăresc.
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Începe ziua cu DREPTUL!

Moldova, lider la implementarea 
criteriilor pentru liberalizarea 

regimului de vize cu UE

MAEIE: Acordul de 
Comerţ Liber RM - UE 

nu reprezintă pericol 
pentru viitoarele relaţii 
economice cu Rusia şi 

alţi parteneri
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Mai mulţi poliţişti vor inspecta, zilnic, 
Piaţa Centrală pentru a împiedica 
comerţul stradal 
Poliţia municipală va intensifica măsurile de combatere a 

comerţului stradal, în special în jurul Pieţei Centrale din Ca-
pitală. În acest sens, în preajma pieţei va fi format un cordon 
de poliţişti. Anunţul a fost făcut de şeful Poliţiei municipale 
Silviu Muşuc.

Acesta a precizat că au fost înaintate o serie de propuneri 
privind înăsprirea sancţiunilor aplicate comercianţilor ambu-
lanţi. Dacă propunerile vor fi aprobate, vînzătorii care comer-
cializează neautorizat ar putea rămîne fără marfă.

,,Ne vom strădui, dacă nu întocmim procese verbale con-
travenţionale, atunci să nu le permitem comercianţilor să vîn-
dă în stradă. Astfel de măsuri am luat săptămîna precedentă 
şi deja am obţinut rezultate. Pe viitor, vom ieşi cu toţii în 
teren şi ne vom strădui să combatem acest viciu. Au fost 
depuse propunerile noastre la minister, pentru a fi restabilit 
articolul 273, ce vizează înăsprirea pedepsei şi ridicarea măr-
fii, în caz contrar, vom avea aceeaşi situaţie ca şi în prezent”, 
a precizat S. Muşuc.

Menţionăm că din luna decembrie, au fost retrase com-
petenţele Poliţiei municipale în ceea ce priveşte aplicarea 
amenzilor pentru comercianţii ambulanţi. Dorin Chirtoacă 
a criticat, în repetate rînduri, această decizie a autorităţilor 
centrale.

 
 
AȘM va edita volumul „Simbolurile 
Naționale ale R. Moldova”, către 
Ziua Independenței
Academia de Științe a Moldovei și-a propus să editeze 

în acest an, cu prilejul Zilei Independenței țării, un volum 
enciclopedic cu titlul „Simbolurile Naționale ale Republicii 
Moldova”.

În acest sens, Ministerul Finanțelor va aloca, din fondul 
de rezervă al Guvernului, Academiei de Științe a Moldovei 
250 de mii de lei.

Hotărîrea în cauză  a fost inclusă pe ordinea de zi a 
ședinței Guvernului, care a avut loc recent. 

Potrivit normelor, AȘM, în calitate de beneficiar al mij-
loacelor alocate, va perfecta, în modul stabilit, documentele 
necesare pentru finanțarea cheltuielilor respective.  

Noi taxe pentru eliberarea licențelor 
de emisie
Consiliul Coordonator al Audiovizualului va propune ca 

taxele pentru eliberarea licențelor de emisie să fie diferențiate, 
în funcţie de raza de acoperire. În prezent, toți radiodifuzorii 
plătesc aceeaşi taxă - 2500 de lei. 

Preşedintele Consiliului Marian Pocaznoi a declarat că 
CCA a elaborat proiectul unui nou concept în acest sens care 
va fi prezentat Parlamentului în luna septembrie.

Proiectul a fost trimis pentru informare radiodifuzorilor, 
societăţii civile, Ministerului Economiei, Ministerului Fi-
nanţelor, Centrului Naţional Anticorupţie.

Marian Pocaznoi a spus că nu este echitabil ca o televizi-
une locală şi una cu acoperire naţională să plătească aceeaşi 
taxă pentru licenţă. Conceptul prevede şi majorarea taxelor: 
pentru radiodifuzorii locali la 5000 de lei, iar pentru radiodi-
fuzorii cu acoperire naţională - la 200 000 de lei.

În Republica Moldova sînt înregistrați 121 de radiodi-
fuzori: 59 posturi de radio, 38 de televiziuni prin eter, 19 
televiziuni prin cablu,  și 5 televiziuni prin satelit.

Licenţa de emisie este acordată pe un termen de 7 ani.

Start concurs! Nu ezita să devii 
laureat al Premiului pentru tineret
Cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului, marcată în a 

doua duminică a lunii noiembrie, Ministerul Tineretului și 
Sportului anunță demararea concursului Premiul pentru tine-
ret, ediția 2013. Acesta se decernează anual tinerilor, pentru 
realizări şi performanţe deosebite în domeniul cultural-artis-
tic, tehnico-ştiinţific și activism civic.

Conform regulamentului concursului, premiul se acordă 
cetăţenilor R. Moldova, inclusiv grupurilor de cetăţeni din 
cel mult 5 persoane cu vîrsta cuprinsă între 16 și 30 de ani. 
Dosarele înaintate la concurs sînt analizate de către Comisia 
de examinare, iar învingătorilor li se înmînează Trofeul, Di-
ploma de confirmare a titlului de Laureat al Premiului pentru 
tineret şi un premiu bănesc în sumă de 12 mii de lei.

Materialele lucrărilor înaintate la concurs urmează a fi 
prezentate Direcţiei Programe de Tineret a Ministerului Ti-
neretului şi Sportului pînă la 19 octombrie 2013, pe adresa: 
MD 2004, Chişinău, bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 162, 
biroul 820. Informaţii suplimentare la tel. (+373 22) 820 
864.

D e la 1 ianuarie, toate 
mașinile de serviciu 

ale Primăriei Chișinău vor fi 
monitorizate prin sisteme 
GPS. Dorin Chirtoacă se 
așteaptă ca prin implementa-
rea sistemului, consumul de 
carburanți să scadă cu pînă 
la 30%.

Primarul își amenință 
subalternii cu mustrări 
dacă mașinile de serviciu 
nu vor fi dotate cu cipuri 
GPS. El l-a numit pe șeful 
Direcției Transport și Căi de 

Comunicație Igor Gamrețki, 
responsabil de contractarea 
softului.

Dorin Chirtoacă, pri-
mar de Chișinău: ,,Softul e 
unic pentru toate unitățile 
de transport din municipiul 
Chișinău, care aparțin sub-
diviziunilor noastre. De la 
cea mai mică și neînsemnată 
mașină de serviciu, pînă la 
toate autobasculantele, au-
tobuzele și troleibuzele etc. 
Inclusiv și aici în aparatul 
Primăriei”.

În prezent, doar Societa-
tea pe Acțiuni „Apă-Canal” 
are sisteme de monitorizare 
GPS.

Dorin Chirtoacă: ,,Asta în 
mod normal trebuie să ducă 
la disciplinarea angajaților 
și la micșorarea costurilor 
pentru combustibil, pentru 
întreținerea automobilelor, 
pînă și ,,Apă-Canal” a con-
firmat că este o micșorare de 
circa 30 la sută”.

Primarul a revenit la ide-
ea de a instala sisteme GPS 

după ce mașina pretorului 
sectorului Buiucani a fost 
observată în afara orașului.

,,Mașina de serviciu a 
preturii Buiucani a fost vă-
zută în afara orașului, într-o 
sîmbătă după-amiază la o 
activitate extrașcolară, de 
odihnă în pădure. Chiar sînt 
curios cine ar fi putut să fie 
implicat, pretorul este în 
concediu”, a subliniat edilul. 
Primarul a cerut pretorului 
explicații și a dat asigurări 
că vor urma sancțiuni.

P roiectul de lege „Aducem Basarabia acasă!” mai are ne-
voie doar de cinci mii de semnături pentru a fi înaintat în 

Parlament.   
În cele patru luni de la demararea campaniei, voluntarii din 

toată România au reuşit să strîngă 95 de mii de semnături pentru 
ca proiectul de lege propus de ei să ajungă pe masa demnitarilor. 
Ca să-i convingă și pe locuitorii Iașului să participe la campanie, 
voluntarii au organizat un flash-mob în Piața Unirii. 

O mie de voluntari din toată ţara s-au implicat în campania 
de strîngere a celor o sută de mii de semnături necesare pentru un 
proiect de lege în sprijinul Basarabiei. Cele mai multe semnături 
s-au strîns în București și Iași.

Dorinţa celor 30 de ONG-uri implicate în campanie este eli-
minarea restricțiilor impuse cetăţenilor din Republica Moldova 
care vor să vină în România şi a birocraţiei cu care aceștia se 
confruntă.

„Un mare impediment 
este suma de 500 de euro, 
care trebuie prezentată ca 
dovadă, ca şi cum o ai în 
cont din momentul ce obţii 
viza. O altă problemă ar fi 
invitaţia, care, la fel, habar 
nu am la ce ar folosi o invi-
taţie pentru a-ţi vizita ţara, 
de exemplu”, a explicat 
Alexandru Iachim, cetă-
ţean din Republica Moldova.

Cu cele o sută de mii de semnături, voluntarii speră să convin-
gă parlamentarii să adopte proiectul de lege propus de ei. 

„Aşteptăm o mai mare colaborare a Parlamentului României 
cu Parlamentul din Republica Moldova pentru ca cele două state 
româneşti să se integreze într-un tot unitar. Noi, ca finalitate, nu 
ascundem lucrul acesta, vrem unirea României cu Basarabia”, a 
spus Cristian Sava, reprezentant ,,Acţiunea 2012”, Iaşi.

Campania „Aducem Basarabia acasă!” continuă pînă pe 31 
august.

U n grup de experţi europeni va elabora un studiu 
privind managementul locuinţelor şi cel al terenu-

rilor din Republica Moldova, pentru a identifica noi opor-
tunităţi de dezvoltare a domeniilor şi pentru a îmbunătăţi 
situaţia existentă la acest capitol.

În context, reprezentanţi ai Comisiei Economice pen-
tru Europa a ONU efectuează, în perioada 4-11 august, o 
vizită de lucru în ţara noastră, în cadrul căreia discută cu 
mai mulţi oficiali despre problemele ce ţin de acest dome-
niu.

Experţii europeni şi-au început vizita cu discuţii la Mi-
nisterul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, iar pe par-
cursul săptămînii au avut întrevederi cu deputaţi ai Parla-
mentului, reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, funcţionari 
ai Ministerelor Justiţiei; Economiei; Finanţelor; Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei.

De asemenea, pentru a afla mai multe detalii despre 
cum sînt distribuite terenurile pentru construcţia locuin-
ţelor, precum şi care este situaţia în domeniul construcţiei 
de locuinţe, experţii europeni au discutat cu reprezentanţii 
Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, INCP URBANPRO-
IECT, SA AMIC, Asociaţiei Patronale a Serviciilor Publice 
din Moldova, precum şi cu reprezentanţii GIZ Moldova, 
USAID, UNDP şi ai băncilor Victoriabank, Moldind-
conbank şi Moldova Agroindbank.

Totodată, au loc întrevederi cu autorităţile municipiilor 
Chişinău şi Bălţi şi raionului Criuleni. Subiectele discuţii-
lor  vizează planificarea spaţială, dezvoltarea sectorului de 
locuinţe accesibile, managementul terenurilor, administra-
rea şi managementul locuinţelor, procesele din domeniul 
construcţiilor, problemele fondului locativ existent.

Experţii vor lucra asupra studiului timp de un an, iar în 
septembrie 2014, el va fi prezentat la şedinţa Comitetului 
pentru locuinţe şi managementul terenurilor al Comisiei 
Economice pentru Europa a ONU. Studiul va include re-
comandările experţilor privind îmbunătăţirea situaţiei în 
Republica Moldova pe segmentul dat.

S erviciul Vamal în comun cu Aso-
ciaţia Internaţională a Transpor-

tatorilor Auto din Republica Moldova 
(AITA) şi Uniunea Internaţională a 
Transportului Rutier (IRU) intenţio-
nează să lanseze un proiect-pilot, la 
frontiera moldo-română privind crea-
rea coridorului verde pentru transporta-
torii de încredere şi sistemul TIR-EPD 
(TIR Electronic Pre-Declaration).

La postul vamal Leuşeni-Albiţa a 
fost desfăşurată, recent,  o şedinţă cu 
participarea Serviciului Vamal al Repu-
blicii Moldova, conducătorilor şi repre-
zentanţilor AITA, IRU, precum şi Uniu-
nea Asociaţiilor de Transport Rutier din 
Regiunea de Cooperare Economică de 
la Marea Neagră (BSEC-URTA), Aso-
ciaţia Română a Transportatorilor Ru-
tieri Internaţionali (ARTRI), Uniunea 
Naţională a Transportatorilor Rutieri 
din România (UNTRR).

Reprezentanţii asociaţiilor interna-

ţionale s-au familiarizat cu activitatea 
postului vamal Leuşeni-Albiţa, inclu-
siv cu perfectarea, în regim prioritar, a 
procedurilor vamale pe piste separate, 
create pentru operatorii economici au-
torizaţi, care beneficiază de simplifică-
rile lansate anterior de Serviciul Vamal 
în parteneriat cu mediul de afaceri.

IRU a salutat pozitiv aceste faci-
litări acordate agenţilor economici şi 
transportatorilor, prezentînd în acest 
sens iniţiativa de lansare a unui nou 
proiect-pilot la postul vamal Leuşeni-
Albiţa, privind implementarea corido-
rului verde TIR-EPD.

Acest nou sistem va facilita consi-
derabil traficul rutier în postul vamal 
dat, va diminua timpul de aşteptare în 
vamă, va spori dezvoltarea comerţului 
exterior şi totodată, va optimiza contro-
lul vamal pe baza principiului selectivi-
tăţii şi analizei de risc.

De menţionat că în prezent, doar pe 

partea Republicii Moldova este imple-
mentată o linie specială de trecere în 
regim prioritar a frontierei de care pot 
beneficia operatorii economici şi trans-
portatorii de încredere. Totodată, noul 
proiect-pilot va putea facilita la ma-
ximum traficul transfrontalier pentru 
companiile credibile şi va asigura, în 
acelaşi timp, un control sporit asupra 
transporturilor de risc.

Iniţiativa de creare a coridorului 
verde pe ambele părţi ale frontierei 
moldo-române va fi promovată de Ser-
viciul Vamal şi AITA, cu susţinerea 
IRU şi a Organizaţiei Mondiale a Vă-
milor. În acest sens, în cadrul şedinţei 
s-a convenit de a crea un grup de lucru 
care va elabora propunerile corespun-
zătoare, implicit, va evalua necesităţile 
de dezvoltare a infrastructurii postului 
pentru sporirea la maximum a capa-
cităţii acestuia conform solicitărilor 
transportatorilor.

Mașinile de serviciu ale funcționarilor de la Primăria 
Capitalei vor fi monitorizate 

Experţi europeni vor studia 
managementul locuinţelor 
şi terenurilor în Republica 

Moldova

Proiectul de lege „Aducem 
Basarabia acasă!” mai are nevoie 

de cinci mii de semnături pentru a 
fi înaintat în Parlament

La frontiera moldo-română va fi creat un coridor verde pentru 
transportatorii de încredere şi sistemul TIR-EPD
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P rocuratura Generală a evaluat activi-
tatea de urmărire penală în domeniul  

combaterii traficului de persoane.
Astfel, în decursul a 6 luni ale anului 2013, 

în republică au fost înregistrate 141 de infrac-
ţiuni ce se referă la categoria respectivă, faţă 
de 256 de infracţiuni în perioada analogică a 
anului trecut, dintre care: 

– trafic de fiinţe umane - 71 (în perioada 
analogică a anului 2012 - 76); 

– trafic de copii - 14 (10); 

– scoaterea ilegală a copiilor din ţară - 2 
(6); 

– proxenetism - 27 (92);
– organizarea migraţiei ilegale - 27 (72). 
În aceeaşi perioadă, au fost trimise în ju-

decată pentru examinare în fond 25 de cauze 
penale, dintre care: 

– 14 cauze penale cu privire la infracţiunea 
de trafic de fiinţe umane; 

– 2  - trafic de copii; 
– 8 -  proxenetism; 
– 1 - organizare a migraţiei ilegale. 
În 6 luni ale lui 2013,  instanţele de ju-

decată au finalizat examinarea a 61 de cauze 
penale din categoria traficului de persoane, în 

privinţa a 80 de inculpaţi, inclusiv: 
– 13 cauze penale privind traficul de fiinţe 

umane în privinţa a 16 inculpaţi; 
– 4 cauze penale privind traficul de copii în 

privinţa a 7 persoane; 
– 1 cauză de scoatere ilegală a copiilor din 

ţară în privinţa unei persoane; 
– 32 de cauze penale de proxenetism în pri-

vinţa a 41 de inculpaţi; 
– 11 cauze de organizare a migraţiei ilegale 

în privinţa a 15 persoane. 
Din cele 63 de per-

soane, în privinţa cărora 
au fost pronunţate sen-
tinţe, pedeapsa închisorii 
a fost aplicată faţă de 18 
inculpaţi, 23 de persoa-
ne – închisoare cu sus-
pendarea condiţionată a 
executării pedepsei, iar 
22 de inculpaţi au fost 
condamnaţi la amendă 
penală.

Nefiind de acord cu 
sentinţele adoptate de 
judecători, procurorii 
au înaintat 11 apeluri în 
privinţa a 14 persoane, 
solicitînd casarea hotă-

rîrilor ilegale şi netemeinice.
În domeniul protecţiei victimelor traficu-

lui de persoane a fost dispusă protecţia a 5 
persoane recunoscute ca victime ale traficului 
de fiinţe umane, fiind referite către instituţiile 
sistemului naţional de referire (SNR), bene-
ficiind de asistenţă medicală, materială şi ju-
ridică.  

Procuratura Generală, în permanen-
ţă, sistematizează şi evaluează informa-
ţiile privind starea urmăririi penale pe 
cauzele ce ţin de traficul de fiinţe umane.  

Serviciul de presă al Procuraturii 
Generale

P rocurorul general Corneliu 
Gurin a avut o întrevede-

re cu ambasadorul Germaniei în 
Republica Moldova, Excelenţa Sa 
Mathias Meyer.

Principalele subiecte abordate 
în cadrul discuţiilor au vizat aspec-
te legate de implementarea refor-
melor în sectorul justiţiei, în speci-
al, modernizarea Procuraturii, prin 
perfecţionarea cadrului legislativ, 

consolidarea capacităţilor instituţi-
onale, optimizarea proceselor inter-
ne de lucru prin utilizarea tehnolo-
giilor informaţionale, eficientizarea 
managementului resurselor umane, 

consolidarea independenţei şi asi-
gurarea integrităţii procurorilor.

Părţile au trecut în revistă rea-
lizările comune anterioare,       dis-
cutînd aspecte de cooperare pe 
termen scurt şi mediu în domeniul 
prevenirii şi combaterii fenome-
nului corupţiei, crimei organizate 
şi a delictelor transfrontaliere. Cu 
acest prilej, procurorul general a 
evidenţiat frecvenţa contactelor şi 

a remarcat nivelul avansat al coo-
perării atît cu autorităţile similare 
din Germania, cît şi cu instituţiile 
private care îşi desfăşoară activi-
tatea în Republica Moldova, arăt-

îndu-se convins că stadiul actual al 
relaţiilor bilaterale va fi dezvoltat. 

În cadrul dialogului, amba-
sadorul Mathias Meyer a spus că 
urmăreşte cu interes evoluţiile şi 
transformările din domeniul justiţi-
ei, inclusiv în sistemul Procuraturii 
Republicii Moldova, reiterînd dis-
ponibilitatea autorităţilor germane 
de a susţine viziunile novatoare 
de reformare şi modernizare insti-

tuţională, enunţate de 
procurorul general al 
Republicii Moldova. 
Excelenţa Sa Mathias 
Meyer l-a invitat pe 
procurorul general să 
efectueze, la finele 
acestui an, o vizită în 
Germania, pentru a se 
familiariza cu cele mai 
bune practici de lucru 
ale colegilor germani, 
a se documenta supli-
mentar asupra siste-
mului juridic şi instru-
mentelor de cooperare 
judiciară, precum şi 
în privinţa progreselor 
realizate pe plan legis-
lativ şi instituţional, în 
perspectiva preluării 
şi implementării unor 
practici pozitive în 
cadrul reformei Procu-

raturii Republicii Moldova. Amba-
sadorul a remarcat faptul că, vizita 
procurorului general este susţinută 
în mod special de Oficiul Cancela-
rului german Angela Merkel.

Corneliu Gurin a acceptat in-
vitaţia, menţionînd că studierea 
experienţei internaţionale şi prelu-
area bunelor practici în activitatea 
instituţiilor de drept a demonstrat 
rezultate benefice şi rămîn în con-
tinuare priorităţi de cooperare, pe 
diverse dimensiuni. În context, au 
fost discutate mai multe aspecte 
ce vizează extinderea colaborării, 
la nivel direct şi prin intermediul 
agenţiilor susţinute de Guvernul 
Germanei.

La finalul întîlnirii, ambasado-

rul a mulţumit pentru primire şi a 
reconfirmat sprijinul autorităţilor 
germane pentru consolidarea par-
teneriatului de cooperare.

Părţile s-au pronunţat pentru 
promovarea acţiunilor de perspec-
tivă în domeniul asigurării supre-
maţiei legii, ca parte însemnată a 
cooperării interstatale în beneficiul 
cetăţenilor din ambele state.

Serviciul de presă al 
Procuraturii Generale

Procuratura Republicii Moldova susținută de partenerii  germani 

Traficul de persoane, în 
descreştere

T ratament la domiciliu asigurat de me-
dici specialişti în cazuri deosebite, 

în care bolnavii ajung prea greu şi tîrziu la 
spital. Aşa prevede un ordin al Ministerului 
Sănătăţii, care încearcă să 
asigure astfel tratamentul 
pe care medicul de familie 
nu îl poate asigura.

Nadejda Zestre din 
Vorniceni, raionul Stră-
şeni, este ţintuită la pat de 
o jumătate de an. La 67 de 
ani suferă de o afecţiune 
psihică, dublată de hiper-
tensiune şi artrită. Din cînd 
în cînd, la ea  ajunge doar 
asistentul medical.

,,Dar ce tratament? Pen-
tru cap nu a primit demult. 
Medicii nu i-au prescris 
niciun tratament pentru 
mers”, spune o vecină.

Că aşa stau lucrurile 
recunosc atît medicul de 
familie, cît şi asistenta. 

,,Chiar dacă tratamentul o 
să-l dăm cine să i-l admi-
nistreze? Cine să-i procure 
pastilele, s-o îngrijească?”, 
au declarat aceştia.

Pentru asemenea situaţii, consultaţia la 
domiciliu poate fi o soluţie. ,,Mai mulți paci-
enţi vor primi servicii. Alt avantaj este că lis-
ta de medicamente, prevăzută de standardul 
naţional va putea fi modificată de prestator, 
în funcţie de necesităţile pacientului”, a men-
ţionat Ştefan Calancea, vicedirector, Direcţia 
Sănătate, municipiul Chişinău.

Medicii de familie sînt optimişti cînd 

vorbesc despre această soluţie. ,,Vor avea de 
cîştigat pacienţii care au maladia respectivă 
pe parcursul anului, dar şi mai mulţi ani la 
rînd, spre exemplu maladii din dermatove-

nerologie, maladii oncologice, postoperato-
rii, de care pacienţii respectivi trebuie să se 
trateze ani la rînd”, a subliniat Andrei Iaţîşen, 
directorul Centrului Medicilor de familie, 
Străşeni.

Vechea metodologie prevedea un număr 
fix de vizite la domiciliul pacienţilor, fără să 
se ţină cont de nevoile medicale personali-
zate.

Veste bună pentru pacienţii ţintuiţi la pat. 
Ministerul Sănătăţii a dispus ca aceștia 
să fie consultaţi la domiciliu de medici 

specialiști 
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P entru acceptarea examinării 
cauzei de către instanța de 

judecată, nu este suficient doar  a 
avea dreptul la intentarea acțiunii, 
ci și de a-l pune în aplicare în mod 
corespunzător. Prin exercitarea 
corespunzătoare a dreptului la in-
tentarea acțiunii civile, se are în ve-
dere respectarea de către reclamant 
a unei anumite ordini și proceduri, 
instituite de dreptul procesual ci-
vil.

În acest sens, Curtea 
Constituțională a Republicii Mol-
dova, în conţinutul Hotărîrii referi-
toare la controlul constituționalității 
unor prevederi din Codul de proce-
dură civilă al Republicii Moldova 
(sesizarea 21a/2012) precizează 
că „necesitatea asigurării accesu-
lui efectiv la  justiţie nu poate fi 
considerată însă ca reprezentînd 
un obstacol pentru instituirea, prin 
lege, a unor condiţii de admisibi-
litate pentru cei care doresc să su-
pună cauza lor judecăţii instanţelor 
judecătoreşti”.

De asemenea, prin prisma 
art.6 pct.1) din Convenția Eu-
ropeană, precum și prin prisma 
jurisprudenței Curții Europene, 
dreptul de acces la justiție nu poa-
te fi un drept absolut, ci unul care 
poate implica limitări, inclusiv de 
ordin procedural, cît timp acestea 
sînt rezonabile și proporționale cu 
scopul urmărit. Curtea Europeană 
a statuat că, dincolo de limitele 
care circumscriu conținutul acestui 
drept, există loc pentru restrîngeri 
aduse implicit. Dreptul de acces la 

o instanță de judecată impune, prin 
însăși natura sa, a fi reglementat 
de către stat, reglementare care 
poate fi variabilă în timp și spațiu, 
în funcție de nevoile și resurse-
le comunității și ale indivizilor 
(Ashingdane contra Regatului Unit 
al Marii Britanii).  În jurisprudența 
sa, Curtea Europeană a indicat că, 
în elaborarea unei astfel de regle-
mentări, statele se bucură de o anu-
mită marjă de apreciere. Cu toate 
acestea, limitările nu trebuie să re-
strîngă dreptul de acces într-atît, în-
cît să fie atinsă insăşi substanţa sa.

Limitările nu trebuie să reducă 
la zero esenţa acestui drept. Re-
gulile de procedură au scopul de a 
asigura o bună administrare a jus-
tiţiei şi, în special a asigura secu-
ritatea raporturilor juridice, iar cei 
implicaţi în proceduri trebuie să se 
aştepte ca aceste reguli să fie apli-
cate (Miragall Escolano ş.a. contra 
Spaniei, 25 ianuarie 2000, § 33).

Instalarea ordinii legale de 
adresare în instanța de judecată 
este definită în teorie și practică sub 
denumirea de condițiile realizării 
dreptului la intentarea acțiunii.

Prin condiții de exercitare a 
dreptului la acțiune civilă se înțeleg 
acele fapte cu caracter procesual, 
care spre deosebire de premise, nu 
determină apariția dreptului la in-
tentarea acțiunii, dar numai instala-
rea ordinii legale de realizare a lui. 
Cu alte cuvinte, condițiile dreptu-
lui la acțiune în sens procesual sînt 
niște exigențe legale care trebuie 
respectate de către persoanele care 

se adresează în judecată. Ele au 
caracter subiectiv, iar depășirea lor 
înseamnă nu altceva decît respec-
tarea rigorilor de procedură.

Condițiile dreptului la acțiune 
întruchipează ordinea procesua-
lă care trebuie respectată pentru 
a determina instanța de judecată 
să primească cererea titularului. 
Depășirea condițiilor de exerci-
tare a dreptului la acțiune se face 
la indicația instanței, care indică 
neajunsurile și modalitatea lor de 
remediere.

Instalarea ordinii legale de 
adresare în judecată trebuie să 
asigure accesibilitatea și eficacita-
tea justiției. Pentru aceasta, după 
părerea unor doctrinari, este ne-
cesară o bună reglementare proce-
suală de pornire a procesului. Re-
glementarea trebuie să determine 
ordinea de adresare a persoanelor 
și organizațiilor în instanța de ju-
decată.

Analizînd literatura de speci-
alitate juridică, putem spune că 
doctrina nu este unitară în privința 
condițiilor necesare intentării 
acțiunii. Aceste condiții varia-
ză de la stat la stat, în funcţie de 
legislația fiecărei țări în parte.  

Curtea Constituțională, în 
conținutul Hotărîrii referitoare la 
controlul constituționalității unor 
prevederi din Codul de procedu-
ră civilă al Republicii Moldova 
(sesizarea 21a/2012) a relevat că, 

„pentru a pune în mişcare o acţiune 
civilă, este necesară îndeplinirea 
cumulativă a unor condiţii de fond 

și formă, cum ar fi respectarea 
competenței jurisdicționale a ter-
menului de prescripție, existența 
capacității procesuale de exercițiu, 
respectarea regulilor cu privire la 
forma și conținutul cererii de che-
mare în judecată”.

În acest sens,  art.170 alin.(1) 
din Codul de procedură civilă al 
Republicii Moldova prevede ur-
mătoarele condiții de exercitare a 
dreptului la acțiune civilă:
l Respectarea de către recla-

mant a procedurii de soluţionare 
prealabilă a pricinii pe calea extra-
judiciară, prevăzută de lege pentru 
categoria respectivă de pricini sau 
de contractul părţilor;
l	Respectarea competenței 

jurisdicționale materiale sau terito-
riale;
l	Persoana care se adresează 

în instanță trebuie să aibă capacita-
te de exercițiu;
l	Soţul trebuie sa înainteze 

acţiunea de desfacere a căsătoriei, 
în timpul sarcinii sau în primul 
an de la naşterea copilului, avînd 
consimțămîntul soției;
l	Cel ce întocmește cererea 

de chemare în judecată trebuie să o 
semneze,  persoana sa fie împuter-
nicită de a o semna și să se indice 
funcția semnatarului;
l	Cererea trebuie să fie depu-

să în numele persoanei interesate 
de către o persoană împuternicită 
de a porni şi a susţine procesul;
l	La aceeaşi instanţă sau la o 

alta, să nu să se afle pe rol un liti-
giu între aceleaşi părţi, asupra  ace-

luiaşi obiect şi avînd aceleaşi teme-
iuri;
l	Reclamantul să nu-şi re-

tragă cererea înainte de emiterea 
încheierii privind intentarea proce-
sului.

O ultimă condiție în exercita-
rea corectă a dreptului la acțiune 
este perfectarea cererii de chema-
re în judecată conform cerințelor 
de fond și de formă prevăzute de 
art.166-167 C. proc. civ.

Natura  juridică a premiselor 
dreptului la acțiune este diferită de 
natura juridică a condițiilor dreptu-
lui la acțiune. Dacă premisele drep-
tului la intentarea acțiunii au un ca-
racter obiectiv, ceea ce presupune că 
prezența lor nu depinde de voința 
părții interesate sau a instanței de 
judecată, atunci condițiile dreptului 
la acțiune au un caracter subiec-
tiv. În situația în care sînt încălcate 
condițiile, ele pot fi restabilite prin  
voința părții interesate. Aceasta 
presupune că adresarea ulterioară 
a aceluiași reclamant, cu aceeași 
acțiune, împotriva aceluiași pîrît, 
avînd același obiect și aceleași te-
meiuri, poate avea loc, dacă mai apoi 
sînt îndeplinite exigențele care au 
fost încălcate. Or, condițiile dreptu-
lui la acțiune nu afectează existența 
dreptului subiectiv la intentarea 
acțiunii într-un caz concret, dar de-
termină numai ordinea realizării lui.

Sergiu STRATAN, 
master în drept,

absolvent al Institutului 
Național al Justiției

Impedimente legal consacrate ale accesului la justiţie

A vocatul parlamentar 
Tudor Lazăr îşi ex-

primă îngrijorarea în legătură 
cu  apariţia tot mai frecventă 
în mass-media a unor infor-
maţii în care reprezentanţii 
unei etnii sînt menţionaţi în 
contextul săvîrşirii de infrac-
ţiuni. Ombudsmanul îndeam-
nă jurnaliştii să manifeste ma-
ximă corectitudine şi respon-

sabilitate, pentru a nu admite 
în subiectele realizate afirma-
ţii cu caracter discriminatoriu, 
se arată într-un comunicat al 
Centrului pentru Drepturile 
Omului din Moldova. 

Infractorii sînt  traşi la 
răspundere conform normei 
legale  pornind de la caracte-
rul reprobabil al faptei  săvîr-
şite şi nu în funcţie de aparte-
nenţa lor etnică. În acest sens, 
specificarea naţionalităţii 
făptuitorilor în subiecte din 
mass-media vizînd cazuri de 
comitere a unor  infracţiuni 
este nejustificată şi depla-

sată, se mai menţionează în 
sursa citată.

Tudor Lazăr face apel că-
tre ziarişti, ca aceştia să evite 
orice specificări referitoare 
la apartenenţa la anumite 

grupuri etnice a persoanelor 
bănuite de comiterea unor 
infracţiuni ceea ce ar putea 
crea anumite stereotipuri 
sau a le  aprofunda pe  cele 
existente faţă de reprezen-
tanţii unui grup minoritar.

Totodată, avocatul parla-
mentar menţionează rolul ex-
trem de important al presei în 
combaterea discriminării de 

orice gen, 
promovarea 
toleranţei, a 
păcii civice 
şi dreptu-
rilor funda-
mentale ale 
omului. Or, 
atare situa-
ţii discrimi-
natorii din 
partea unor 
r e p r e z e n -
tanţi mass-
media sînt 
cu atît mai 
regretabile. 
O m b u d -
smanul îşi 

exprimă speranţa că erorile 
admise nu se vor mai repe-
ta, iar jurnaliştii vor deveni 
o forţă esenţială în lupta cu 
discriminarea.

Cor. DREPTUL

Avocat parlamentar îngrijorat 
de apariţia tot mai frecventă în 

mass-media a unor informaţii cu 
caracter discriminatoriu

P rimăria Chişinău informează despre 
iniţierea unui proiect municipal de 

eficienţă energetică, ce presupune înlocu-
irea geamurilor de la scările blocurilor de 
locuinţe şi uşile 
de la intrare cu 
geamuri termo-
pan şi respectiv, 
uşi noi.

„Avem ocazia, 
ca prin susţine-
rea din partea 
BERD, a Comi-
siei Europene 
şi a Guvernului 
Suediei, prin 
programul „Mo-
reeff”, să bene-
ficiem de un trai 
mai confortabil, 
mai plăcut şi mai 
cald iarna, iar astfel să ajungem la o stare 
mai acceptabilă a blocurilor de locuinţe”, a 
declarat primarul general Dorin Chirtoacă, 
la prezentarea proiectului.

În continuare, urmează o acţiune masi-
vă de conlucrare cu cetăţenii care locuiesc 
la bloc pentru a li se prezenta oferta. Direc-
ţia locativă a fost împuternicită de a sem-
na un contract cu privire la administrarea 
blocului de locuinţe, cu fiecare proprietar 
de apartament, indiferent dacă e posesor 
de locuinţă sau chiriaş. În acest scop, este 
necesară semnarea unui contract dintre lo-
catar şi gestionarul fondului locativ, pentru 
lucrări curente.

Edilul a ţinut să sublinieze că desfăşura-
rea proiectului înseamnă înlocuirea geamu-
rilor din scară şi a uşilor de la intrare la un 
preţ, practic de 2 ori mai mic decît preţul 
de piaţă, „pentru că există componenta de 
grant de 30%; banii urmează a fi returnaţi 
în timp de 5 ani, or, inflaţia în 5 ani ne va 

demonstra încă o ieftinire de circa 20% a 
costurilor. În final se rambursează o sumă 
mai mică decît cea care va fi utilizată în pre-
zent”, a spus Dorin Chirtoacă.

Din sursele de la bancă, în prima etapă, 
este posibilă schimbarea geamurilor de la 
scară şi uşile de la intrare pentru jumătate 
din numărul blocurilor din Chişinău, iar 
în a doua etapă – chiar peste tot, cel puţin 
pentru blocurile municipale gestionate de 
ÎMGFL. Totuşi, orice gestionar al fondului 
locativ poate aplica în cadrul proiectului.

În urma activităţii au fost contactaţi lo-
catari din 127 blocuri de locuinţe, circa 4%. 
Contracte urmează a fi încheiate cu circa 
90 de  mii proprietari de apartamente. Cu 
2097 locatari deja au fost semnate contrac-
te. Conform estimărilor, proprietarii a circa 
2/3 din blocurile din Chişinău vor fi contac-
taţi pentru semnarea actelor.

Costul estimativ al lucrărilor este de cir-
ca 15 mii de lei pentru o scară de bloc cu 5 
nivele şi de 25-30 mii de lei pentru o scară 
de bloc cu 9 nivele.

Geamurile și ușile blocurilor din Capitală 
vor fi schimbate
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U n nou post de pompieri şi salvatori a fost 
inaugurat în localitatea Gura Galbenei, 

raionul Cimişlia. La eveniment au participat mi-
nistrul Afacerilor Interne Dorin Recean, cetăţenii 
din localitate, salvatorii din raionul Cimişlia, re-
prezentanţii autorităţilor publice locale, ai poliţiei 
şi ai instituţiilor mass-media.

Potrivit unui comu-
nicat al MAI, în calita-
te de pompieri au fost 
angajate cinci persoane 
civile, care au urmat cur-
suri de instruire oferite 
de angajaţii Serviciului 
Protecţiei Civile şi Si-
tuaţiilor Excepţionale. 
Autorităţile publice 
locale vor salariza noii 
pompieri, iar pregătirea 
profesională ulterioară 
va fi  asigurată  de pom-
pieri profesionişti. Ei vor efectua intervenţii în 
Gura Galbenei şi localităţile din împrejurime, în 
cazuri de incendii, calamităţi naturale, riscuri de 
înec şi alte incidente ce pot pune în pericol viaţa 
cetăţenilor.

Pentru ca intervenţia acestora să fie posibilă, 
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţi-
onale le-a oferit în gestiune o autospecială şi echi-
pamentul necesar.

De menţionat că postul de salvatori şi pompi-
eri din Gura Galbenei este a noua staţie deschisă 
în cadrul Programului Naţional de Consolidare 

al Serviciului Salvatori şi Pompieri în localităţile 
rurale ale Republicii Moldova pentru perioada 
anilor 2012-2016.

Începînd cu anul trecut, în ţară au fost inau-
gurate încă opt astfel de posturi, importante pen-
tru locuitorii satelor respective, dar şi celor din 
apropiere, şi care deja şi-au demonstrat eficienţa. 

În baza Programului Naţio-
nal de Consolidare al Servi-
ciului Salvatori şi Pompieri 
în localităţile rurale ale 
Republicii Moldova pentru 
perioada anilor 2012-2016, 
autorităţile publice din di-
verse localităţi pot contribui 
la crearea posturilor de sal-
vatori şi pompieri necesare 
populaţiei din sate, pentru a 
micşora timpul de răspuns 
la apelurile cetăţenilor şi 
reducerea victimelor.

În acest sens, ministrul Afacerilor Interne 
Dorin Recean a declarat publicului că obiectivul 
ministerului este să reducă timpul de reacţie al 
pompierilor la 15 minute de la chemare, în orice 
colţ al Moldovei.

Constituirea postului a fost posibilă cu sus-
ţinerea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 
Excepţionale al MAI în comun cu autorităţile pu-
blice locale din teritoriu.

Pînă la finele anului 2013, urmează să mai fie 
deschise încă patru astfel de posturi.

Cor. DREPTUL

R ecent, Institutul pentru Dez-
voltare şi Iniţiative Sociale 

,,Viitorul” a celebrat 20 de ani de ac-
tivitate. La festivitatea organizată cu 
acest prilej au participat ambasadori, 
parteneri, reprezentanți ai mediului 
de afaceri, dar și ai administrației 
publice locale, jurnaliști și alți prie-
teni ai IDIS, potrivit unui comunicat 
al instituţiei vizate. 

Şi cum o aniversare presupune a 
rezuma ceva, echipa IDIS a tras linie 
și a făcut totalurile, amintindu-și de 
începuturi. Astfel, oaspeții invitați 
au putut urmări un film despre acti-
vitatea IDIS din primele zile pînă în 
prezent. De menționat este și faptul 
că, din acest an, IDIS ,,Viitorul” a 
instituit Premiul Libertății, primul fi-
ind acordat Alinei Radu, directoarea 
publicației de investigații ,,Ziarul de 
Gardă”.

Așa cum a obișnuit de-a lungul 
timpului, chiar și la aniversarea 
sa, IDIS a prezentat un studiu pri-
vind evoluția societății civile din R. 
Moldova. Studiul ,,Organizaţiile 
neguvernamentale din Republica 
Moldova: evoluţie, activităţi și per-
spectivele dezvoltării”, elaborat de 
expertul IDIS Eduard Țugui,  ana-
lizează ONG-urile din țara noastră, 
modul în care acestea funcționează, 
sustenabilitatea și evoluția lor, dar și 
perspective ale dezvoltării. Autorul 
enumeră trăsăturile specifice ale or-
ganizaţiilor neguvernamentale, dar și 
problemele cu care acestea se con-
fruntă. La finalul studiului, expertul 
vine cu o serie de concluzii. Ipoteza 
de bază a cercetării este că ONG-
urile cunosc o evoluţie ascendentă 
în Republica Moldova şi dincolo de 
unele probleme inerente tranziţiei cu 
care se confruntă sectorul, dezvolta-
rea lor de mai departe va reprezenta 
un barometru pentru dezvoltarea în-
tregii societăţi. Mai multe detalii pri-
vind studiul în cauză le găsiți într-un 
material separat din această pagină.

Oaspeții prezenți la eveniment 

au remarcat importanța IDIS pentru 
societatea în care trăim. 

În alocuţiunea sa, Liubomir 
Chiriac, directorul Institutului pen-
tru Dezvoltare și Inițiative Sociale 
(IDIS) ,,Viitorul” a declarat: ,,Vrem 
să credem că IDIS ,,Viitorul”, în 
colaborare cu alte ONG-uri, a reușit 
să-și aducă contribuţia la europeni-

zarea și democratizarea țării. Vrem 
să credem că prin studiile elaborate 
de experții IDIS am dinamizat pro-
cesele economice, politice din țară și 
sîntem mîndri că pe parcursul a 20 
de ani, mai multe generații de tineri 
au trecut școala IDIS și s-au for-
mat, devenind oameni importanți în 
instituțiile de stat”.

Nu a putut să lipsească de la 
această sărbătoare cel care a stat în 
fruntea institutului timp de 17 ani, 
Igor Munteanu, în prezent repre-
zentînd Ambasada R. Moldova în 
SUA, Canada și Mexic. În luarea 
sa de cuvînt el a subliniat: ,,Colegii 
de la IDIS sînt destul de ambițioși, 
ca după 20 de ani să fie mai creativi 
și mai aproape de nevoile acestei 
țări. Noi am fost primul think-tank 
din ţara noastră, iar atunci, în 1993, 
s-au pus bazele acestui institut pen-
tru a democratiza și moderniza R. 

Moldova. Trebuie să menționăm și 
instituțiile internaționale care ne-au 
susținut în momente dificile, care au 
avut încredere în noi că vom veni cu 
schimbări majore și nu cu idei răsu-
flate”.

Victor Popa, în prezent, judecă-
tor la Curtea Constituţională a făcut 
referire la capacitatea de rezistenţă 

a institutului în faţa intemperiilor, 
menţionînd că pe timpul guvernării 
comuniste, ,,IDIS ,,Viitorul” a tre-
cut printr-o perioadă mai dificilă, cu 
obstacole și tot felul de verificări și 
întrebări de unde vin resursele și 
alte aspecte ale activității noastre, 
dar am trecut cu succes și peste asta, 
iar activitatea instituției nu a fost 
stopată. În toți acești 20 de ani de 
muncă, problema principală pe care 
și-a pus-o IDIS a fost dezvoltarea 
democrației în R. Moldova și pro-
movarea inițiativelor sociale, pentru 
a participa la actul guvernării”. 

,,IDIS Viitorul este mai mult decît 
un institut, este o instituție. Nu fur-
nizează societății doar cunoaștere 
și expertiză, ci exemple de temei-
nicie, modele de acțiune, oameni 
competenți. Faptul că cercetătorii 
IDIS sînt acum, mulți dintre ei, 
ambasadori, deputați, membri ai 

Guvernului, judecători la Curtea 
Constituțională, arată că instituția 
IDIS funcționează și este un model 
de bune practici pentru întreaga so-
cietate”, a punctat Dan Dungaciu, 
directorul Institutului de Științe Po-
litice și Relații Internaționale al Aca-
demiei Române.

La rîndul său, Igor Boțan, unul 
din primii membri ai echipei IDIS 

,,Viitorul” a remarcat: ,,Acum 20 
de ani îmi imaginam viitorul altfel. 
Circumstanțele au fost mai puterni-
ce decît viitorul, dar asta nu înseam-
nă că ,,Viitorul” nu a reușit. Institutul 
s-a maturizat, a crescut și a devenit o 
instituție cu domenii de activitate, cu 
generații de oameni talentați. Doresc 

,,Viitorului” să învingă circumstanțele, 
să devină mai puternici și inițiativele 
să se transforme în realizări de care 
să ne bucurăm împreună”.

Precizăm că IDIS „Viitorul” a 
fost fondat în anul 1993, anul în 
care Uniunea Europeană a formulat 
la Copenhaga agenda de reforme 
pentru statele Europei Centrale şi de 
Est, în timp ce integrarea europea-
nă şi reformele conexe au devenit 
un obiectiv transversal al instituţiei 
chiar de la constituire.

În cele două decenii de activitate, 
IDIS ,,Viitorul” s-a remarcat prin ca-
litatea analizelor elaborate în diverse 
domenii, prin dezbaterile de politici 
publice și sprijinul constant pe care 
l-a oferit autorităților prin studiile 
sale. 

IDIS „Viitorul” a devenit o 
prezență constantă prin analizele 
sale de politici publice, oferind so-
luţii viabile pe tematica reformei 
politice, a descentralizării și bunei 
guvernări economice, integrării 
minorităților etnice prin cultură și 
civilizație, dar și prin cercetarea fe-
nomenului politic și social. Echipa a 
ales mereu să servească interesului 
public neacceptînd indicații din par-
tea liderilor politici sau a instituțiilor 
de guvernare.

Experții IDIS s-au implicat în 
procesul de pregătire a unor noi legi 
de ajustare a normelor și practicilor 
ce guvernează administrația publică 
(locală și centrală) la standardele 
existente în spațiul european. IDIS 

„Viitorul” şi-a făcut numeroşi parte-
neri (locali și internaționali), bucurîn-
du-se de respectul lor, în cadrul unor 
rețele internaționale din care face 
parte (PASOS, EPIN, Stockholm 
Network etc). Totodată, IDIS „Vii-
torul” a furnizat numeroase evaluări 
Consiliului Europei, OSCE/ODIHR, 
Freedom House, Global Integrity 
Survey, Beterlsmann Transforma-
tion Index, reuşind, în același timp, 
să monitorizeze implementarea re-
formelor şi intervenind deseori cu 
recomandări de politici, propuneri și 
iniţiative.

În momente de impas pentru 
democrația R. Moldova, IDIS „Vii-
torul” a oferit soluții și a depus efor-
turi susținute pentru unitate națională, 
reconciliere și mobilizare democrati-
că. Nu a fost o excepție nici revolta 
tinerilor din 7 aprilie 2009. Alături 
de alte organizații ale societății ci-
vile, IDIS „Viitorul” s-a implicat în 
efortul de a identifica soluții pentru 
depăşirea impasului politic din mai 
2009.

De-a lungul timpului, IDIS a de-
venit o ,,pepinieră” de personalități 

,,racolate” de instituțiile de conduce-
re, experții IDIS devenind membri ai 
Guvernului, Parlamentului, ambasa-
dori. Printre aceștia se regăsesc Igor 
Munteanu, ambasadorul R. Moldo-
va în SUA, Canada și Mexic, care, 
după cum v-am spus anterior,  pe 
parcursul a 17 ani, s-a aflat la cîrma 

,,Viitorului”; Vlad Lupan, ambasado-
rul R. Moldova la ONU; Victor Popa, 
judecător la Curtea Constituțională; 
Veaceslav Ioniță, președintele Comi-
siei parlamentare economie buget și 
finanțe etc.

Cor. DREPTUL

IDIS „Viitorul” – 20 de ani de Inițiative Democratice și Idei de Succes

Cetăţenii mai multor sate din Cimișlia 
vor fi mai protejaţi

O rganizaţiile neguvernamentale tre-
buie să depună un mai mare efort 

pentru a stabili o mai bună conlucrare cu 
cei de la guvernare, cu mediul de afaceri 
sau alte instituții din R. Moldova. Un stu-
diu în acest sens a fost efectuat de către ex-
pertul IDIS „Viitorul”, Eduard Țugui.

Potrivit analizei, totuși sînt organizaţii 
care se dezvoltă de 2 decenii împreună cu 
sectorul public şi cel privat, avînd mii de 
proiecte realizate, și au, de multe ori, un 
impact comparabil cu intervenţiile autori-
tăţilor publice în societate.

„Ipoteza de bază a studiului este că or-
ganizaţiile neguvernamentale cunosc o 
evoluţie ascendentă în Republica Moldova 
şi dincolo de unele probleme inerente tran-
ziţiei cu care se confruntă sectorul, dez-
voltarea lor de mai departe va reprezenta 
un barometru pentru dezvoltarea întregii 
societăţi.

Dezvoltarea societăţii civile în Repu-
blica Moldova are multe în comun cu ex-
perienţa statelor vecine, fiind în mare mă-
sură susţinută de către donatorii externi şi 
într-un cadru larg de difuziune culturală 
dinspre lumea euro-atlantică”, se arată în 
cercetarea vizată.

În context, autorul vine și cu unele re-
comandări, pentru redresarea situației crea-
te. Eduard Țugui susține că sectorul asoci-
ativ are de renegociat cu statul participarea 
la ciclul de politici publice şi de concurat 

cu instituţiile acestuia pentru managemen-
tul unei părţi din banii publici, după ce 
legea va intra în vigoare, iar organizaţiile 
neguvernamentale vor participa la licitaţii 
pentru prestarea de servicii sociale.

„Sectorul asociativ are de convenit cu 
mediul de afaceri asupra unei strategii de 
responsabilitate socială corporativă în Re-
publica Moldova, precum şi asupra unor 
proiecte comune care să conducă la efici-
entizarea ambelor sectoare.

Acesta trebuie să redefinească raportu-
rile interne şi să se consolideze în vederea 
eficientizării activităţilor. Organizaţiile ne-
guvernamentale trebuie să-şi asume dez-
voltarea societăţii împreună cu celelalte 
instituţii non-profit şi să realizeze proiecte 
în comun cu asociaţiile comerciale, cu par-
tidele politice sau, de ce nu, cu Biserica.

Centrele analitice trebuie să se dezvol-
te cantitativ şi calitativ, într-o perspectivă 
mai curînd aristotelică decît platoniană, şi 
să vină cu soluţii tematice concrete pentru 
dezvoltare, în timp ce organizaţiile presta-
toare de servicii sociale trebuie să urmeze 
calitatea serviciilor europene”, acestea sînt 
recomandările formulate în studiu.

Autorul mai spune că imaginea publică 
a organizaţiilor neguvernamentale este evi-
dent denaturată în Republica Moldova, iar 
îmbunătăţirea acesteia nu înseamnă doar 
îndreptarea unei neînţelegeri, dar şi dova-
da creşterii legitimităţii acestor instituţii.

Studiu: ONG-urile mai au de îmbunătățit 
relația cu guvernarea, dar și cu alte sectoare
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Vitalie MODRÎNGĂ

? Sîntem în perioada de vară, în care majorita-
tea angajaţilor beneficiază de concedii de odihnă 
anuale. În acelaşi timp, nu toţi cunosc care este 
modalitatea de acordare a concediului,  angajato-
rii urmînd să îl acorde cum le convine. 

Ce prevede legea referitor la acordarea conce-
diului anual? 

Victor Bacalu,
r-n Orhei

Articolului 115 din Codul 
muncii  se referă la modul 
de acordare a concediului de 
odihnă  anual. Potrivit acestu-
ia, concediul de odihnă pentru 
primul an de muncă se acordă 
salariaţilor după expirarea a 6 
luni de muncă la unitatea re-
spectivă.  Înainte de expirarea 
a 6 luni de muncă la unitate, 
concediul de odihnă pentru 
primul an de muncă se acor-
dă, în baza unei cereri scrise, 
următoarelor categorii de sa-
lariaţi:

a) femeilor – înainte de 
concediul de maternitate sau 
imediat după el;

b) salariaţilor în vîrstă de 
pînă la 18 ani;

c) altor salariaţi, conform 
legislaţiei în vigoare.

 Concediul de odihnă pen-
tru primul an de muncă poate 
fi acordat salariatului şi înainte 

de expirarea a 6 luni de muncă 
la unitate. 

Salariaţilor transferaţi din-
tr-o unitate în alta concediul de 
odihnă anual li se poate acorda 
şi înainte de expirarea a 6 luni 
de muncă după transfer.  

Concediul de odihnă anual 
pentru următorii ani de muncă 
poate fi acordat salariatului, 
în baza unei cereri scrise, în 
orice timp al anului, conform 
programării stabilite.  

Concediul de odihnă anual 
poate fi acordat integral sau, 
în baza unei cereri scrise a 
salariatului, poate fi divizat în 
părţi, una dintre care va avea o 
durată de cel puţin 14 zile ca-
lendaristice.    

Concediul de odihnă anu-
al se acordă salariatului în 
temeiul ordinului (dispoziţi-
ei, deciziei, hotărîrii) emis de 
angajator.

R egulamentul cu pri-
vire la activitatea 

Comisiei de monitorizare a 
respectării drepturilor omu-
lui în instituţiile care asigură 
detenţia persoanelor, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului  nr. 
286,  din 13 aprilie 2009, re-
glementează modul de organi-
zare a Comisiei, procedura de 
formare şi modul de funcţio-
nare a acesteia. 

Comisia de monitorizare 
este un organ permanent, fără 
statut de persoană juridică, in-
stituit în fiecare unitate admi-
nistrativ-teritorială de nivelul 

al doilea, unde există instituţii 
care asigură detenţia persoa-
nelor. 

Comisia de monitorizare 
se formează conform urmă-
toarei proceduri:   

Consiliul local al unităţii 
administrativ-teritoriale de 
nivelul al doilea întocmeşte 
şi expediază scrisori reco-
mandate tuturor asociaţiilor 
obşteşti din unitatea admi-
nistrativ-teritorială respectivă 
privind înaintarea reprezen-
tanţilor societăţii civile pentru 
examinarea posibilităţii de 
includere a acestora în com-
ponenţa Comisiei de monito-
rizare. Interpelările consiliului 
local corespunzător se exa-
minează de către asociaţiile 
obşteşti în cadrul adunării 
generale a acestora  în termen 
de 30 de zile din momentul 
recepţionării lor.   La scriso-
rile în care sînt incluse propu-
nerile motivate ale asociaţiilor 
obşteşti, conforme cerinţelor 
prevăzute de alin.(3) art.3 
al Legii nr.235-XVI, din 13 
noiembrie 2008, se anexează 
acordul scris al candidaţilor 
privind acceptarea calităţii de 
membru al Comisiei de moni-
torizare, curriculum vitae (CV-
ul) al acestora, precum şi alte 
informaţii relevante. În cazul 
în care asociaţiile obşteşti nu 
înaintează candidaturi pentru 
calitatea de membru al Comi-
siei de monitorizare, acestea 
sînt propuse de către consi-
liul local corespunzător, după 
consultarea scrisă a Centrului 
pentru Drepturile Omului. În 
acest caz, de regulă, sînt  pro-
puse, în calitate de membri 
ai Comisiei de monitorizare, 
persoane care au experienţă 
în domeniul jurisprudenţei, 
psihologiei, medicinei. În 

componenţa Comisiei de 
monitorizare pot fi incluse 
şi alte persoane. Comisia de 
monitorizare este compusă 
din 7 membri.  Consiliul local 
aprobă componenţa nominală 
a Comisiei de monitorizare 
în termen de cel mult 15 zile 
din momentul prezentării pro-
punerilor de către asociaţiile 
obşteşti sau coordonării can-
didaturilor cu Centrul pentru 
Drepturile Omului, cu eli-
berarea legitimaţiilor ce con-
firmă calitatea de membru al 
Comisiei de monitorizare. 

Comisia de monitorizare 

îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul şedinţelor şi prin inter-
mediul grupurilor de monitori-
zare. Prima şedinţă a Comisiei 
de monitorizare se convoacă 
de către consiliul local în ter-
men de 5 zile după aprobarea 
componenţei acesteia. Mem-
brii Comisiei de monitorizare 
aleg preşedintele şi vicepreşe-
dintele cu votul a cel puţin 2/3 
dintre membrii acesteia. De 
asemenea, fiecare membru al 
Comisiei de monitorizare pre-
zintă o declaraţie scrisă, care 
trebuie să conţină informaţii 
ample privind identitatea, 
domiciliul şi starea lui civilă.  
Preşedintele Comisiei de mo-
nitorizare numeşte unul din 
membri, responsabil pentru 
asigurarea activităţii de secre-
tariat al acesteia.

Comisia de monitorizare 
are următoarele drepturi:

a) să evalueze condiţiile 
de detenţie a deţinuţilor şi tra-
tamentul aplicat acestora;

b) să aibă acces nelimitat 
în orice sector al instituţiei 
care asigură detenţia persoa-
nelor, cu excepţia obiectivelor 
de pază;

c) să solicite de la admi-
nistraţia locului de detenţie, 
precum şi de la autorităţile 
administraţiei publice, toate 
informaţiile pe care le consi-
deră necesare pentru monitori-
zare, cu excepţia informaţiilor 
ce constituie secret de stat;

d) să discute cu deţinuţii;
e) să sesizeze şi să facă 

demersuri către autorităţile 
statului în vederea realizării 
sarcinilor de monitorizare pri-
vind respectarea drepturilor 
omului în instituţia care asi-
gură detenţia persoanelor;

f) să primească şi să exa-
mineze plîngeri privind res-

pectarea drepturilor omului în 
instituţia care asigură detenţia 
persoanelor, atît din partea de-
ţinuţilor şi a rudelor acestora, 
cît şi din partea altor persoane 
fizice sau juridice; 

g) la solicitarea instanţei 
de judecată sau a adminis-
traţiei instituţiei care asigură 
detenţia persoanelor să-şi pre-
zinte opiniile privind posibili-
tatea liberării condiţionate îna-
inte de termen a deţinutului, 
înlocuirea părţii neexecutate 
din pedeapsă cu o pedeapsă 
mai blîndă, liberarea de pe-
deapsă a minorilor, liberarea 
de pedeapsă datorită schim-
bării situaţiei, liberarea de la 
executarea pedepsei a persoa-
nelor grav bolnave, aplicarea 
actului de amnistie, precum 
şi, la solicitarea preşedintelui 
Republicii Moldova, privind 
posibilitatea aplicării actului 
de graţiere.

Comisia de monitorizare 
are următoarele obligaţii:

a) să verifice şi să supra-
vegheze condiţiile de detenţie 
şi modul de tratare a deţinu-
ţilor în instituţia care asigură 
detenţia persoanelor;

b) să aprobe planurile sale 
anuale de activitate;

c) să planifice şi să aprobe 
trimestrial programul vizite-
lor (programul de monitori-
zare);

d) să aprobe componenţa 
grupurilor de monitorizare;

e) să aprobe rapoartele 
asupra faptelor constatate în 
cadrul vizitelor, prezentîndu-
le administraţiei instituţiei 
care asigură detenţia persoa-
nelor, iar în caz de necesitate 

– organului ierarhic superior 
al instituţiei vizitate, precum 
şi Centrului pentru Drepturile 
Omului şi organelor procura-
turii;

f) să aprobe raportul anual 
generalizat, pe care urmează 
să-l prezinte Centrului pentru 
Drepturile Omului şi organu-
lui ierarhic superior al institu-
ţiilor inspectate;

g) să prezinte rapoartele 
sale şi răspunsurile autorităţi-
lor vizate organismelor inter-
naţionale autorizate să verifice 
instituţiile care asigură deten-
ţia persoanelor, în conformita-
te cu tratatele internaţionale la 
care Republica Moldova este 
parte;

h) să respecte integritatea 
informaţiei primite în cadrul 
exercitării atribuţiilor, precum 
şi a confidenţialităţii informa-
ţiei privind identitatea persoa-
nelor care au furnizat-o;

i) să colaboreze cu mijloa-
cele de informare în masă, pre-
cum şi cu asociaţiile obşteşti 
care activează în domeniul 
protecţiei drepturilor omului 
atît în ţară, cît şi peste hotare.

Comisia de monitorizare 
se convoacă în şedinţe cel pu-
ţin o dată pe lună. Şedinţele 
sînt deliberative dacă la ele 
participă majoritatea membri-
lor Comisiei de monitorizare. 
Şedinţele Comisiei de moni-
torizare pot fi publice sau în-

chise. Şedinţele închise au loc 
doar în cazul necesităţii de a 
preveni divulgarea datelor 
cu caracter personal, a unor 
informaţii care se referă la 
viaţa privată, vizează onoarea, 
demnitatea, ori în virtutea al-
tor circumstanţe, care ar putea 
prejudicia interesele persoa-
nelor aflate în detenţie, ordi-
nea publică sau moralitatea, 
precum şi a altor informaţii a 
căror divulgare este interzisă 
prin lege.  

  Membrii Comisiei de mo-
nitorizare îşi exercită atribuţii-
le în bază de voluntariat, fără 
acordarea unei remunerări.  
Vizitele în instituţiile care 
asigură detenţia persoanelor 
se efectuează de către grupe-
le de monitorizare, conform 
programului de monitorizare, 
aprobat de către Comisia de 
monitorizare. În timpul moni-
torizării nu se admit interven-
ţii ale membrilor grupului de 
monitorizare în activitatea in-
stituţiilor care asigură detenţia 
persoanelor, în activitatea 
operativă de investigaţii, în 
activitatea de urmărire penală, 
precum şi în procedura con-
travenţională sau disciplinară 
desfăşurată în privinţa persoa-
nelor care activează în aceste 
instituţii.   

În cadrul grupurilor de 
monitorizare, membrii aces-
tora sînt în drept:

a) să aibă acces liber în 
toate instituţiile care asigură 
detenţia persoanelor din uni-
tatea administrativ-teritorială 
respectivă, precum şi în orice 
sector sau încăpere a acestora, 
în perioada programului zil-
nic de activitate al instituţiei 
respective;

b) să aibă acces nelimitat 
la orice informaţie privind 
tratamentul şi condiţiile de 
detenţie ale persoanelor pri-
vate de libertate;

c) să primească informa-
ţii de la persoanele cu funcţii 
de răspundere ale instituţiilor 
vizitate asupra chestiunilor ce 
urmează a fi elucidate în pro-
cesul vizitei;

d) să aibă întrevederi neli-
mitate şi convorbiri personale, 
fără martori, cu orice persoa-
nă care, în opinia sa, ar putea 
oferi informaţiile necesare;

e) să sesizeze organele 
competente în caz de depista-
re în cadrul vizitelor de moni-
torizare a încălcărilor dreptu-
rilor omului în instituţiile care 
asigură detenţia persoanelor.

Membrii grupurilor de 
monitorizare sînt obligaţi:

a) să fie corecţi şi amabili 
în relaţiile cu angajaţii insti-
tuţiilor de detenţie vizitate, cu 
persoanele deţinute în aceste 
instituţii, precum şi cu alte 
persoane;

b) să nu divulge informa-
ţiile confidenţiale, precum şi 
datele cu caracter personal, 
care le-au fost comunicate 
în cadrul exercitării atribuţi-
ilor, decît cu consimţămîntul 
persoanei la care acestea se 
referă;

Comisia de monitorizare a respectării  
drepturilor omului în instituţiile de detenţie

c) să elaboreze programul 
de monitorizare pentru fieca-
re vizită;

d) să întocmească rapoar-
te privind respectarea drep-
turilor omului în instituţiile 
vizitate care asigură detenţia 
persoanelor şi să le prezinte 
Comisiei de monitorizare 
pentru aprobare;

e) să se abţină de la orice 
acţiuni ilegale care pot condu-
ce la destabilizarea situaţiei în 
penitenciar.

 Pentru fiecare vizită de 
monitorizare, membrii gru-
pului de monitorizare  depun 
o declaraţie pe numele pre-
şedintelui Comisiei de moni-
torizare privind inexistenţa 
vreunei incompatibilităţi, fapt 
ce se va nota în mandatul de 
monitorizare, declaraţiile ur-
mînd a fi păstrate în dosarele 

de monitorizare corespunză-
toare. Accesul Comisiei de 
monitorizare sau al membri-
lor grupului de monitorizare 
în instituţiile care asigură de-
tenţia persoanelor se efectu-
ează în modul şi în condiţiile 
prevăzute de lege.  În cazurile 
prevăzute de lege, precum 
şi în cazurile în care se con-
stată că membrii grupului de 
monitorizare au interese per-
sonale în cadrul vizitei, sau în 
instituţia care asigură detenţia 
persoanelor vizitată se deţin 
persoane cu care se află în re-
laţii de afinitate sau de rude-
nie pînă la gradul al patrulea 
inclusiv, administraţia locului 
de detenţie poate refuza, prin-
tr-o dispoziţie motivată, ac-
cesul membrului Comisiei de 
monitorizare în instituţia care 
asigură detenţia. 
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Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Screabina Natalia Valentin, cu ultimul 
domiciliu: or. Orhei, str. Tricolorului, nr. 16, pentru data de 
29 august 2013, ora 9.05, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea depusă de SRL 
,,Orhei-Gaz” privind neexecutarea obligaţiilor.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Ciobanu Boris Gheorghe, cu ul-
timul domiciliu: satul Zberoaia, Nisporeni, pentru data de 2 
septembrie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (or. Nispo-
reni, str. I. Vodă, nr. 5, sala nr. 2, et. 2) în calitate de pîrît în 
cauza civilă nr. 2-364/13, intentată de Ciobanu Olga privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  M. Ulinici
www

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea cet. Tutunaru Ser-
giu Petru, a.n. 24.05.1973, domiciliat: r-n Străşeni, satul Vor-
niceni, str. B. P. Haşdeu, nr. 40, pentru data de 3 septembrie 
2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. Străşeni, str. Ştefan 
cel Mare, nr. 98, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată la cererea Departamentului Poliţie de Frontieră.

Judecător  Vasile Rusu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Ursachi Petru, cu ultimul domiciliu: 
or. Dubăsari, str. Pervomaisc, nr. 17, pentru data de 12 septem-
brie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135) în calitate de pîrît la cererea depusă de SAR ,,Donaris 
Group” SA privind încasarea prejudiciului.

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. Gîrlea Ala Valentin, cu ultimul domi-
ciliu: or. Orhei, str. S. Lazo, nr. 4/A, apt. 27, pentru data de 
17 septembrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea depusă de 
Regia ,,Apă Canal-Orhei” SA privind încasarea datoriei, de-
conectarea de la reţelele de apeduct şi canalizare şi rezilierea 
contractului.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Gheranchin Ale-
xandru Petru, pentru data de 30 septembrie 2013, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.1) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea depusă de SRL ,,Orhei-Gaz” 
privind încasarea datoriei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa pîrîtului Gheranchin Alexandru Petru.

Judecător  V. Selevestru

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului Asociaţii ,,Valsem Construction” SRL, a cet-
lor: Valsesia Franco, Rosario Salemi, Mauro Valsesia, Ruggieri 
Giuseppe, Bratta Stefano Angelo, pentru data de 16 septembrie 
2013, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
49), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Plămădeală Elena privind constatarea faptului.

 Judecător  Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,Etalonvest” SRL, cu sediul: mun. Chişi-
nău, șos. Hînceşti, nr. 140/1, pentru data de 23 octombrie 2013, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan 
cel Mare, nr. 73, bir. 207), unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la cererea SA ,,Mezon”, mun. Chişinău, bdul Moscovei, 
nr. 21, privind încasarea datoriei.

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

 Judecător  V. Orîndaş
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Spînu Tatiana, pentru data de 11 septembrie 2013, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 13) 
în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civi-
le la cererea înaintată de Spînu Alexandru privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  R. Ţurcanu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Şoproncu Serghei, cu ultimul domici-
liu: or. Orhei, str. Iakir, nr. 13, apt. 54, pentru data de 20 august 
2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135) în calitate de pîrît la cererea depusă de Colesnic Alexan-
dru privind restituirea datoriei.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Railean Ala, cu 
ultimul domiciliu: or. Orhei, str. Dimo, nr. 110, pentru data de 
23 august 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, et.2) la acţiunea înaintată de SRL ,,Orhei-Gaz” 
privind încasarea datoriei. 

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Toderaşcu Ana Grigore, cu ultimul do-
miciliu: or. Orhei, str. S. Lazo, nr. 2, apt. 37, pentru data de 
29 august 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea depusă de SRL 
,,Orhei-Gaz” privind neexecutarea obligaţiilor.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi

Citaţii în judecată www
Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet-lor: Hlopeţchi 

Alexandr Petru, născut în anul 1959, cu ultimul domiciliu în 
satul Hitreşti, Făleşti; Hlopeţchi Anatolii Petru, născut în anul 
1962, cu ultimul domiciliu în satul Hitreşti, Făleşti; Glavan 
Svetlana Petru, născută pe data de 22.11.1967, domiciliată în 
or. Făleşti, str. Tineretului, nr. 18, pentru data de 17 octombrie 
2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată (or. Făleşti, str. 1 Mai, 
nr. 14, bir. 6) în calitate de pîrîţi la cererea depusă de Isac Ivan 
privind recunoaşterea dreptului de proprietate asupra bunului 
imobil.

Judecător  Ion Ghizdari 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gurdiş Angela, cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str. Vla-
icu Pîrcălab, nr. 11, apt. 4, pentru data de 13 septembrie 2013, 
ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Gur-
diş Ion privind desfacerea căsătoriei.

 Judecător        Djeta Chistol    

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu anunţă, pen-

tru data de 29 august 2013, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei 
publice repetate de vînzare a casei de locuit individuale, iden-
tificată prin nr. cadastral – 0100208.286.01, cu suprafaţa de 
284,8 m.p., cu construcţie accesorie identificată prin nr. cadas-
tral – 0100208.286.02, cu suprafaţa de 5,4 m.p., cu construcţie 
accesorie identificată prin nr. cadastral – 0100208.286.03, cu 
suprafaţa de 16,2 m.p., cu construcţie accesorie identificată 
prin nr. cadastral – 0100208.286.04, cu suprafaţa de 8,7 m.p., 
situată în mun. Chişinău, str. A. Bernardazzi, nr. 25, ce apar-
ţin cu drept de proprietate: 4/5 cotă-parte lui Todorovici Ivan 
Dumitru, c/p – 0971202016602 şi Todorovici Elena Mihail, 
c/p – 0971202016691; 1/5 cotă-parte lui Todorovici Valeriu 
Ion, c/p – 0971202016794 şi Todorovici Aurica Petru, c/p – 
0971302424176, amplasate pe terenul identificat prin nr. ca-
dastral – 0100208.286, cu suprafaţa de 0,0495 ha, care este în 
proprietatea Republicii Moldova.

Preţul de start – 2 880 000 lei (două milioane opt sute opt-
zeci mii lei).

Doritorii de a participa la licitaţie, pînă pe data de 28 august 
2013, vor depune cererea de participare cu indicarea preţului 
propus pentru lotul scos la licitaţia publică repetată şi dovada 
de achitare a acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al 
bunului scos la licitaţia publică repetată, la Biroul executorului 
judecătoresc Anatolie Bănărescu.

Acontul şi taxa de participare la licitaţia publică repetată, în 
mărime de 60 lei, se va depune la contul executorului judecă-
toresc Anatolie Bănărescu, prin virament/depunere cont curent 
nr. – 2224311909, c/f – 43242017, BC ,,Victoriabank” SA fil. 
nr. 11, Chişinău VICBMD2X883.

Pentru informaţii suplimentare, vă adresaţi executorului 
judecătoresc Anatolie Bănărescu: mun. Chişinău, bdul Şte-
fan cel Mare, nr. 73, bir. 336, tel. (022) 54-70-41, tel. mob. 
069130707. 

Executor judecătoresc   Anatolie Bănărescu

Numărul moldovenilor care 
aleg să trăiască peste hotare a 
scăzut în jumătate, în ultimii 

ani
Numărul moldovenilor care se stabilesc cu traiul peste ho-

tare a scăzut în jumătate, în ultimii trei ani. Dacă în 2009, nu-
mărul conaţionalilor noştri domiciliaţi în străinătate era de pes-
te 6600, în 2012, această cifră a ajuns la aproximativ trei mii. 
În acelaşi timp, în ultimii doi ani, tot mai mulţi cetăţeni străini 
s-au stabilit definitiv sau temporar cu traiul în Moldova.

Datele Biroului Naţional de Statistică arată că numărul 
cetăţenilor care au plecat definitiv din Moldova în perioada 
2001-2009 variază între 7400 şi 6500 de persoane. Din 2010, 
însă, această cifră s-a redus de la 4700 pînă la 3000, în 2012. 
În total, în ultimii zece ani, din ţară au plecat şi s-au stabilit 
peste hotare peste 73 de mii de moldoveni.

În perioada 2001-2012, cei mai mulţi moldoveni s-au mu-
tat cu traiul în Rusia. Este vorba de aproape 29 de mii de cetă-
ţeni. Pe locul al doilea se află Ucraina, cu peste 25 de mii de 
persoane, urmată de Statele Unite, unde locuiesc permanent 
8400 de moldoveni. În Germania îşi au domiciliul aproape 
5000 de moldoveni, iar în Israel - peste 2800

Totodată, în ultimii doi ani, se atestă o creştere a numărului 
străinilor care s-au mutat cu traiul în Moldova. Dacă în 2011, 
numărul acestora era de peste 2700, anul trecut, această cifră a 
ajuns la aproape 3100. Datele Registrului de Stat al populaţiei 
arată că în 2012, în Moldova erau înregistraţi oficial peste 16 
mii de cetăţeni străini. Cei mai mulţi, peste 7000, provin din 
Rusia, iar peste 6000 sînt cetăţeni ucraineni. Urmează Româ-
nia, cu peste 400 de cetăţeni, care este succedată de Turcia şi 
Belarus.

O dată cu ridicarea temperaturilor de afară, Serviciul 
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale atenţi-

onează cetăţenii despre posibilele riscuri existente. Pentru a 
evita situaţiile excepţionale în această perioadă, se recoman-
dă prudenţă maximă la scăldat şi atunci cînd sînt aprinse fo-
curi. Oamenii sînt rugaţi să fie vigilenţi şi să evite scăldatul 
în spaţiile care nu sînt destinate agrementului.

 Mai mult, nu este recomandat scăldatul pe timp de noap-
te, în condiţii de vînt, celor care nu pot înota şi celor care au 
consumat băuturi alcoolice. Nu este indicat să fie folosite 
pentru scăldat saltele cu aer, anvelope din cauciuc, scînduri 
şi alte mijloace improvizate.

 O atenţie sporită este atrasă părinţilor, de a supraveghea 
copiii, atunci cînd pleacă la scăldat. E recomandabil să se op-

teze pentru bazine care au staţii de salvare, pentru acordarea 
ajutorului în caz de necesiate. 

  Atenţionările salvatorilor şi pompierilor ţin şi de perico-
lul incendiilor de vegetaţie. Cei care aleg să se odihnească în 
mijlocul naturii şi aprind focuri de tabără, trebuie să respecte 
regulile antiincendiare. Focul să fie aprins doar în locurile 
special amenajate şi monitorizat pînă la stingere. Pentru a 
evita incendiile, ţigările şi chibriturile aprinse nu trebuie 
aruncate la întîmplare. În caz contrar, incendiile izbucnite, 
se pot extinde  pe arii mari, prezentînd pericol pentru spaţiile 
forestiere şi locative. 

 Cei care observă producerea unor situaţii excepţionale, 
să apeleze la numărul de telefon 901.

Î n contextul desfășurării operațiunii „Viteza”, inspectorii 
auto de stat s-au întîlnit, recent, cu aproximativ 30 de 

conducători și manageri ai întreprinderilor de taxi.
În cadrul întrunirii, cei din urmă au fost informați despre 

operațiunea „Viteza”, care are drept scop de a disciplina șoferii 
să respecte limita de viteză pentru a evita accidentele rutiere, 
li s-a vorbit despre situaţia accidentelor în țară, cu implicarea 
taximetrelor, contravențiile aplicate șoferilor care au încălcat 
prevederile Regulamentului Circulației Rutiere și importanța 
respectării regulilor de circulație rutieră. De asemenea, in-
spectorii auto de stat s-au referit la unele lacune care au fost 
depistate în timpul controalelor anterioare la întreprinderile de 
taxi și au fost înaintate niște propuneri privind îmbunătățirea 
activității în comun.

Administratorii firmelor de taxi le-au vorbit inspectorilor 

despre problemele cu care se confruntă, au încercat sa găseas-
că în comun niște soluții și au promis că vor înlătura toate 
lacunele.

De la începutul acestui an, în Republica Moldova s-au 
produs 37 de accidente rutiere cu implicarea transportului de 
călători, taximetriștii fiind implicați în 21 de cazuri, numărul 
persoanelor traumate atingînd cifra de 43. Datele statistice de-
notă o descreștere a numărului de accidente rutiere cu 36,21%, 
cu toate acestea, excesul de viteză rămîne în topul cauzelor ce 
le produc.

Amintim că, Inspectoratul Național de Patrulare desfășoară 
operațiunea „Viteza”, în cadrul căreia este implicat întreg 
efectivul, radarele și mașinile-capcană. Se îndeamnă condu-
cătorii auto să respecte prevederile Regulamentului Circulației 
Rutiere, limita de viteză și colegii de trafic.

Salvatorii şi pompierii recomandă prudenţă maximă

Administratorii firmelor de taxi față în față cu inspectorii auto de stat
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U leiul de măsline con-
stituie o componentă 

de bază a regimului medite-
ranean, ale cărui efecte po-
zitive asupra sănătăţii sînt 
cunoscute. S-a dovedit acum 
că favorizează şi senzaţia de 
saţietate.

Cercetătorii germani de la 
Universitatea din Munchen, 
şi cei austrieci de la Universi-
tatea din Viena au demonstrat 
acest efect realizînd o serie 
de teste. În prima fază, cîţiva 
voluntari au consumat zilnic, 
timp de trei luni, o porţie de 
iaurt slab, la care s-a adăugat 
puţină grăsime (unt, untură, 
ulei de rapiţă sau ulei de măs-
line). Membrii grupului care 
au consumat ulei de măsline 
au declarat că iaurtul lor li 
s-a părut mai săţios, iar con-
centraţiile sanguine de seroto-
nină (care acţionează asupra 
centrului saţietăţii) la ei  au 

fost mai mari. Acest lucru nu 
s-a asociat cu o luare în gre-
utate, cel puțin în 
cursul studiului.

Specialiştii au 
efectuat un al doi-
lea experiment, în 
cadrul căruia s-au 
ocupat mai mult de 
compuşii aromatici. 
Jumătate din parti-
cipanţi a primit ia-
urt cu aromă de ulei 
de măsline, iar cea-
laltă, iaurt natural. 
S-a constatat că ul-
timii consumau în 
medie cu 176 kcal 
mai mult. Şi din 
nou, cantităţile de 
serotonină au fost 
mai mari la grupul 

„aroma de ulei de 
măsline”.

Şi nivelurile de zahăr din 
sînge sînt mai favorabile, 

cu efect de întîrziere asupra 
revenirii senzaţiei de foame. 

Autorii studiului consideră că 
observaţiile lor ar putea avea 
aplicaţii imediate la gama de 

produse uşoare şi în acelaşi 
timp, săţioase. Prin urmare, 

ei recomandă folosirea din 
plin a uleiului de măsline la 
pregătirea alimentelor.

S e pare că sucul de roşii accelerează semnificativ 
eliminarea alcoolului de către ficat. Cercetătorii ja-

ponezi de la două întreprinderi agroalimentare studiază de 
cîţiva ani efectele consumului de fructe şi legume asupra 
metabolismului alcoolului.

Ei au prezentat la un congres al Societăţii japoneze de 
nutriţie rezultatele celor mai recente cercetări ale lor. Obser-
vaţiile sînt destul de surprinzătoare. Într-o experienţă s-a mă-
surat evoluţia alcoolemiei în cadrul unui grup de voluntari, 
cărora li s-a dat să bea 50 cl de apă plată si 1 cl de shochu, 
o băutură alcoolică locală cu un conţinut de alcool de 25%. 
După cîteva zile, ei au primit aceeaşi cantitate de shochu, 
însoţită însă de 50 cl de suc de roşii.

S-a constatat că, în cazul sucului de roşii, alcoolemia a 
scăzut mult mai mult după o oră (diferenţa a fost de circa 

30%) şi că, în medie, alcoolul din organism dispare total 
după cinci ore cu apă şi după patru ore cu suc de roşii.

Viteza de eliminare a alcoolului de către ficat este în 
principiu constantă şi proprie fiecărui individ (reperul este 
de 0,15 g pe litru de sînge şi pe oră).

În cadrul unei alte experienţe, cercetătorii au injectat 
unor şoareci molecule specifice sucului de roşii, precum şi o 
cantitate mică de alcool, constatînd că activitatea unor enzi-
me-cheie produse de ficat s-a accentuat.

Se observă, în cazul cercetărilor japoneze, că este vorba 
de cantităţi mici de alcool şi că cine consumă mult suc de ro-
şii nu poate împiedica totuşi alcoolul să producă efecte dău-
nătoare. După unul sau două pahare de alcool, se recomandă 
să se treacă la altceva şi, de ce nu, la suc de roşii.

Sucul de roşii elimină alcoolul mai repede

Ţara în care copiii îşi pot alege un loc de 
muncă şi cîştigă bani

Cea mai bună metodă pentru copii de a înţelege valoa-
rea banului este de a-i pune la muncă. Pentru asta, nu trebuie 
să aibă CV-urile pregătite. Într-un parc tematic din Japonia, 
copiii pot încerca diferite locuri de muncă, pot cîştiga bani 
şi îşi pot gestiona singuri finanţele. 

Cîţiva mini-paramedici acordă primul ajutor. Într-un alt 
colţ, micii pompieri sting flăcările, ce au cuprins o clădire. 
În acest parc tematic, copiii pot încerca tot felul de profe-
sii.

,,Avem peste 60 de pavilioane. În unele, copiii pot munci, 
în altele - pot cheltui banii cîştigaţi”, spune managerul Koji 
Nose.

Copiii îşi aleg un serviciu, îşi pun uniforma şi sînt gata 
de muncă.

Micuţii se distrează, dar în acelaşi timp, învaţă cum să-
şi gestioneze banii. Compania care deţine parcul, susţine că 
această experienţă îi încurajează să fie încrezători, motivaţi 
şi independenţi.

Munca lor este remunerată cu bani speciali, care pot fi 
cheltuiţi sau depuşi în banca parcului. Indiferent ce carieră 
vor alege, cînd vor creşte, această experienţă le va fi de fo-
los, deoarece este unică.

Oraşul care nu vede soarele pe timp de 
iarnă, luminat cu oglinzi gigantice

Fără soare pe timp de iarnă. Locuitorii unui oraş din 
Norvegia nu se pot bucura de razele soarelui în sezonul 
rece. Autorităţile au găsit, însă, soluţia. Pe un munte au fost 
instalate cîteva oglinzi imense care vor reflecta razele soa-
relui spre centrul oraşului.

Realizarea proiectului a fost finalizată, iar localnicii 

se vor putea bucura de lumină chiar în iarna curentă. Au-
toriăţile au alocat pentru sistemul de oglinzi 630 000 de 
euro.

Acesta a fost conceput, astfel încît să urmărească mişca-
rea Soarelui. Un sistem similar a fost construit cu succes în 
satul Viganella din nordul Italiei, în anul 2006.

Formula vieţii fericite. Vezi ce trebuie să 
faci pentru ca să te simţi bine

O viaţă fericită are o formulă. Cel puţin asta susţine un 
profesor american care a dezvoltat o ecuaţie, ce include 
şase factori necesari pentru ca o persoană să se simtă bine.

Astfel, pentru un trai împlinit este deajuns ca oamenii să 
fie curioşi, altruişti, să facă ce le place, să stabilească relaţii 
şi să aibă grijă de sănătatea lor. Potrivit specialistului, toţi 
aceşti indicatori aranjaţi într-o combinaţie corectă asigură o 
viaţă fericită. Deşi nu este clar cum o îmbinare de litere şi 
numere aduce mulţumirea sufletească, profesorul consideră 
că această formulă este reţeta perfectă.

Viaţa e mai scurtă fără fructe şi legume
Eliminarea fructelor din dietă ne poate scurta viaţa. 

Asta o spun oamenii de ştiinţă de la Institutul Karolinska 
din Stockholm, care au analizat, timp de 13 ani, dietele a 70 
de mii de oameni cu vîrste cuprinse între 45 şi 83 de ani. 

Cercetătorii au ajuns la concluzia că cei care nu au mîn-
cat suficiente fructe şi legume au trăit, în medie, cu 37 de 
luni mai puţin decît participanţii care au consumat cinci 
porţii zilnice. Mai mult, au şi murit cu 32 de luni mai re-
pede decît cei care au mîncat cel puţin trei porţii zilnice de 
fructe şi legume.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, este imperi-
os necesar să consumăm zilnic fructe şi legume. 

Aurica US, 
judecător, JEC

Mult stimată doamnă Aurica Us, 
În ziua ce comportă o semnificaţie aparte pentru 

dumneavoastră, cînd marcaţi o frumoasă aniversa-
re, vă adresăm şi noi acest sincer şi cald mesaj de 
felicitare, avînd certitudinea că trăiţi sentimentul 
profundei satisfacţii  pentru ceea ce aţi realizat.

Demnitatea, originalitatea, sobrietatea, inteli-
genţa, onestitatea sînt doar cîteva dintre inegalabi-
lele calităţi umane, care vă definesc drept o perso-
nalitate model. Astfel, graţie muncii depuse, aţi de-
venit un nume de notorietate în justiţia naţională.

Vă dorim sănătate, viaţă trăită în deplină armo-
nie sufletească, alături de cei dragi inimii, realizări 
încununate cu succese.

La Mulţi Ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Tatiana Bodiul, doctor în economie, conferenţi-
ar universitar, Facultatea de Drept, USM; Sergiu  
Băieşu, doctor în drept, conferenţiar universitar, 
decanul Facultăţii de Drept, USM; Victoria Gro-
su, judecător, Hînceşti; Maria Chiperi, vicepreşe-
dintele Judecătoriei Anenii Noi; Svetlana Filinco-
va, judecător, CSJ; Ion Bulhac, judecător, Cioca-
na; Igor Brai, judecător, Anenii Noi; Ion Guzun, 
judecător, CA Bender; Iurie Potînga, judecător, 
Rîşcani, mun. Chişinău; Anatolie Rusu, vicepre-
şedintele Judecătoriei Edineţ. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi 
să  vă adresăm sincere şi calde urări de sănăta-
te. Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, 
responsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, 
întru bunăstarea societăţii noastre.

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

La Mulţi Ani! 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul  
şi Revista Naţională de Drept

Blugii ar putea dispărea din Europa. 
Decizia fără precedent a UE care va 

distruge o întreagă industrie
Uniunea Europeană (UE) este pe cale să ia o nouă decizie 

controversată, de data aceasta în privinţa blugilor, unul dintre 
cele mai populare articole de îmbrăcăminte la nivel global.

Astfel, autorităţile de la Bruxelles intenționează să măreas-
că taxele aplicate producătorilor de blugi din Statele Unite, de 
la 12% la 38%, lucru ce ar putea duce la prăbuşirea industri-
ei.

 Trei sferturi din blugii vînduţi în toată lumea sînt produşi 
în Statele Unite. Din cauza acestei creşteri de taxe, blugii ar 
putea ori să dispară de pe piaţă, ori să devină un obiect de lux, 
disponibil doar celor cu bani.

Industria blugilor s-ar putea prăbuşi şi milioane de persoa-
ne ar urma să fie afectate de decizia Uniunii Europene. În afară 
de cumpărătorii de blugi, sutele de mii de oameni care lucrea-
ză în acest domeniu ar putea rămîne fără loc de muncă.

 Blugii sînt la modă de peste 140 de ani, fiind articolul 
vestimentar preferat cu precădere de tineri.

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

 

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.

Aniversări
Uleiul de măsline micşorează pofta de mîncare


