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Drepturile şi obligaţi-
ile medicului şi 
relaţiile lui cu 
pacientul

Normele europene aplicate 
în procesul de 
demilitarizare a 
Ministerului Afacerilor 
Interne

Controlul  la frontieră 
şi vămuirea la domiciliu 
– noi bariere împotriva 
contrabandei şi corupţiei

Politica Statelor Unite de a-şi extinde influenţa în spa-
ţiul fostei Uniuni Sovietice, prin intermediul NATO, scîrţîie 
din toate încheieturile, mai ales după ce în alianţă au intrat 
şi Ţările Baltice. La această concluzie a ajuns analistul şi 
profesorul Institutului de studii internaţionale din Monter-
rey Gordon Hahn.

Rusia nu-i va permite Ucrainei să adere la NATO. Gru-
zia nu va putea adera la alianţă din cauza problemelor din 
Osetia şi Abhazia, în aceeaşi situaţie se află Republica Mol-
dova şi Azerbaidjan, care sînt în conflict cu Transnistria şi, 
respectiv, Nagorno-Karabah, susţine expertul.

„Se pare că administraţia Obama nu are o strategie globa-
lă în ceea ce priveşte politica eurasiatică a SUA. Şi adevă-

Ziua Naţională a In-
dependenţei şi cea a Lim-
bii Române vor fi prilej 
de sărbătoare şi pentru 
conaţionalii noştri din 
Canada.

În acest sens, pe 28 
august, cînd Republica 
Moldova va celebra 20 
de ani de independenţă, 
la Toronto vor fi orga-
nizate mai multe mani-
festaţii, un concurs de 
desen cu premii pentru 
copiii care sînt invitaţi 
să aducă desene, gravuri, 
picturi pe tema ,,Ţara Vi-
surilor Mele”. 

De asemenea, invita-
ţii vor avea posibilitatea 
să asculte cîntece inter-
pretate de Radu Dolgan, 
o suită de melodii popu-
lare interpretate de violo-
nistul Mihăiţă Ciobanu, 
iar seara se va încheia cu 
acordurile muzicii lui DJ 
Robert.

Organizatorii promit 
şi o masă de sărbătoa-
re cu bucate delicioase 

,,gustări reci şi mîncare 
caldă ca la mama acasă”.

Doritorii vor fi nevo-
iţi să achite o sumă de 30- 
40 $, iar copiii între 12 şi 
16 ani - 10 $.

Ziua Naţională a 
Independenţei şi 
cea a Limbii Ro-

mâne sărbătorite şi 
în Canada

Palatului Justiţiei din Cea-
dîr-Lunga, potrivit Direcţiei 
comunicare şi relaţii cu pre-
sa a Executivului. 

La ceremonie au mai 
participat ministrul Justiţi-
ei, Oleg Efrim, conducerea 
Curţii Supreme de Justiţie şi 
membrii Consiliului Superi-
or al Magistraturii. 

Preşedinta Judecătoriei 
Ceadîr-Lunga, Alexandra 
Peni, a menţionat că Palatul 
Justiţiei a fost construit în 
conformitate cu standardele 
internaţionale şi are o supra-
faţă totală de peste 1700 me-
tri pătraţi. 

Alexandra Peni a mai 
spus că evenimentul este 
foarte important nu doar 
pentru cei care vor lucra în 
această clădire, dar şi pentru 
toţi cetăţenii din Ceadîr-Lun-
ga. Judecătoarea a mulţumit 
Guvernului pentru suportul 
acordat la construcţia acestei 
clădiri. 

Totodată, A. Peni a primit 
din partea prim-ministrului 
Vlad Filat diploma de gradul 
întîi a Guvernului RM. 

În discursul său, Vlad   

Filat a menţionat că este 
mulţumit de termenul în care 
au fost realizate lucrările. 

,,Mă bucur foarte mult că 
am reuşit să finalizăm con-
strucţia Palatului Justiţiei şi 
am mai făcut un pas înainte 
în consolidarea sistemului 
judecătoresc al Republicii 
Moldova. Parcă mai ieri am 
vizitat şantierul, iar acum 
această clădire este constru-
ită”, a spus premierul. 

Şeful Cabinetului de 
Miniştri a urat succes tutu-
ror celor care vor activa aici, 
exprimîndu-şi speranţa că în 
condiţiile create vor munci 
cu mai mult spor. 

Ministrul Justiţiei, Oleg 
Efrim, a menţionat că Exe-
cutivul va depune efort şi în 
continuare pentru a asigura 
judecătorilor din Republica 
Moldova condiţii adecvate 
de muncă. 

El şi-a exprimat speranţa 
că deciziile luate de judecăto-
rii din Ceadîr-Lunga precum 
şi de cei din întreaga ţară vor 
fi corecte şi imparţiale. 

Başcanul Găgăuziei,   
Mihail Formuzal, a început 
discursul său în limba româ-
nă şi i-a urat prim-ministrului 
Vlad Filat bun venit în UTA 

Găgăuzia. 
Başcanul a menţionat că 

pentru cetăţenii din Ceadîr-
Lunga, inaugurarea Palatului 
Justiţiei este un eveniment 
foarte important. 

,,Astăzi putem vedea cum 
prin eforturi comune, s-a 
reuşit edificarea unei clădiri 
foarte importante pentru noi. 

Vreau să mulţumesc premie-
rului pentru că a monitorizat 
cu stricteţe construcţia aces-
tei clădiri, dar şi a altor obiec-
tive din regiune, şi astfel s-a 
reuşit finalizarea lucrărilor 
în termenii stabiliţi”, a spus 
Mihail Formuzal. 

Başcanul i-a invitat pe 
toţi cei care afirmă că în Re-

rul brutal este că o asemenea strategie este puţin probabil să 
apară curînd”, menționează analistul în lucrarea sa ,,Russia: 
Other Points of View”.

În acelaşi timp, susţine Gordon Hahn, pe fonul eşecului 
suferit de SUA în această regiune, Rusia îşi întăreşte pozi-
ţia şi, deşi o face într-un mod destul de stîngaci, aceasta se 
bucură de o mai mare susţinere în rîndurile populaţiei din 
fostele republici sovietice. Astfel, în Tadjikistan, Rusia este 
privită cu ochi buni de 94% din populaţie,  Kîrgîzstan - 
84%, Uzbekistan - 81%,  Armenia - 75% , Kazahstan - 73%,  
Ucraina - 61% , Republica Moldova - 56%,  în Azerbaidjan 

- 54% şi doar în Belarus, un mare procent din populaţie nu 
susţine politica Rusiei, precizează analistul.

rim-ministrul Vlad 
Filat a participat la 
inaugurarea sediului 

publica Moldova nu se fac 
lucruri bune să viziteze UTA 
Găgăuzia pentru a se convin-
ge de contrariu. 

Construcţia Palatului 
Justiţiei din Ceadîr-Lunga a 
fost finanţată de Guvern prin 
intermediul Ministerului Jus-
tiţiei, iar lucrările au costat 
10,5 milioane de lei.

Începe ziua cu DREPTUL!

,,Adevăr, aur? După aur aleargă toţi, de adevăr fug toţi”.
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La Ceadîr-Lunga a fost 
inaugurat sediul Palatului Justiţiei

Americanii îşi schimbă optica: De ce Moldova nu va 
intra în NATO? SUA depune armele? 

P
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Consiliul Superior al Magistraturii exprimă since-ior al Magistraturii exprimă since-
re condoleanţe doamnei Nina Cernat, vicepreşedinte, 
preşedinte al Colegiului Civil şi de Contencios Admi-
nistrativ al Curţii Supreme de Justiţie, în legătură cu 
decesul mamei sale.

Dumnezeu să o aibă în paza sa.

Pe 20 septembrie vom afla cum va fi ales 
preşedintele ţării 
Curtea Constituţională se va expune în septembrie, pe mar-

ginea sesizării alianţei de guvernare, privind alegerea şefului 
statului. Magistraţii Curţii au decis că vor examina sesizarea 
deputaţilor din AIE, în şedinţa preconizată pentru 20 septem-
brie. Informaţia a fost confirmată de către Serviciul de presă al 
Curţii Constituţionale.

Magistraţii Curţii au fost sesizaţi de deputatul liberal          
Mihai Ghimpu, democratul Raisa Apolschi şi liberal-democra-
tul Tudor Deliu. În aprilie, parlamentarii au cerut Curţii să spună 
dacă Parlamentul poate stabili un mecanism de alegere a şefului 
statului printr-o lege organică, fără a admite dizolvarea repetată 
a Legislativului.

Ulterior, Curtea Constituţională a cerut un aviz în acest sens 
Comisiei de la Veneţia. Comisia a răspuns, însă, că interpretarea 
Legii Supreme este de competenţa Curţii Constituţionale.

Atunci cînd o ţară devine democratică 
fără a fi dezvoltată, democraţia dispare
Atunci cînd o ţară devine democratică fără a fi dezvoltată, 

democraţia dispare. S-a calculat că într-o ţară democratică cu 
un venit pe cap de locuitor mai mic de 1500 $ regimul are o spe-
ranţă de viaţă de 8 ani, la venitul de pînă la 3000 $ speranţa de 
viaţă a regimului ajunge la 18 ani, iar la venitul de peste 6000$ 
regimul devine foarte durabil.

Venitul mediu pe cap de locuitor pentru Republica Moldova 
constituie 1600 $, conform datelor Fondului Monetar Internaţi-
onal pentru 2010. CIA vorbeşte de 1200 $.

Surpriză pentru FISC în restaurantele 
luxoase
Angajaţii Serviciului Fiscal de Stat au efectuat recent, con-

troale operative ale agenţilor economici din domeniul alimenta-
ţiei publice, adică la cele mai luxoase restaurante şi baruri din 
Chişinău.

Controlului au fost supuse verificările de corectitudine apli-
cate maşinilor de casă şi control, precum şi corectitudinea apli-
cării legislaţiei ce ţine de comercializarea mărfurilor care sînt 
marcate obligatoriu cu timbre de acciz.

Surpriza a fost cînd, din cei 130 de agenţi economici veri-
ficaţi, încălcări au fost depistate la 120 contribuabili, respectiv, 
calculate sancţiuni fiscale în sumă de 627 200 lei şi sancţiuni 
contravenţionale în sumă de 46 000 lei.

Reamintim că aceste acţiuni au menirea să disciplineze con-
tribuabilii neoneşti şi, totodată, să elimine concurenţa neloială.

Trist dar adevărat! Moldova – ţara 
copiilor părăsiţi

,,Ideea de a-ţi lăsa proprii copii de bunăvoie este greu de ac-
ceptat de orice părinte. Cu toate acestea, există locuri pe glob 
unde mulţi oameni sînt nevoiţi să facă acest lucru. Asta pentru 
că vor să ofere un viitor mai bun copiilor lor. De aceea, acceptă 
un loc de muncă mai bine plătit peste hotare” – astfel începe un 
reportaj despre Republica Moldova, realizat de BBC.

Ţara copiilor părăsiţi pentru un loc de muncă peste hotare. 
Aşa a văzut Republica Moldova fotograful Carmine Flamminio, 
cu care a discutat reporterul BBC Phil Coomes. Flamminio a 
explicat că a ales ţara noastră, pentru că nivelul emigraţiei este 
unul şocant. Mulţi pleacă ilegal, fără vize, iar apoi le este ex-
trem de greu să revină acasă. Totuşi, pleacă pentru a le asigura 
copiilor lor un viitor decent.  Referindu-se la ospitalitatea mol-
dovenilor, fotograful a spus că a rămas impresionat, deoarece a 
fost primit în casă fără reticenţe.

Pozele realizate de Flamminio fac parte dintr-un proiect per-
sonal, intitulat ,,Left Behind”, lansat de mai multe organizaţii 
neguvernamentale, care încearcă să atragă atenţia asupra situ-
aţiei în care se află copiii părăsiţi sau orfani din întreaga lume. 
Potrivit BBC, în ultimii ani, peste un milion de moldoveni au 
luat calea străinătăţii în căutarea unei vieţi mai bune.

Află cine se face vinovat de criza 
din zona euro 
Cunoscutul miliardar, George Soros, a găsit, cine se face 

vinovat de adîncirea crizei datoriilor din zona euro, după păre-
rea sa.

Acesta, o învinueşte pe nimeni alta, decît pe cea mai stabilă 
economie a Europei –  Germania.

După opinia lui Soros, Germania, fiind cea mai puternică 
din punct de vedere economic, a reacţionat prea lent la stoparea 
evoluţiei fenomenale a crizei, de pe teritoriul european.

Businessman-ul Soros, a mai spus: ,,Indecizia Germaniei a 
intensificat criza din Grecia şi a condus la o contagiune care s-a 
transformat într-o criză existenţială pentru Europa”.

Pentru a salva moneda unică europeană, miliardarul a su-
gerat Guvernului nemţesc, să fie de acord cu emiterea de noi 
obligaţiuni euro.

,,Doar Germania poate să inverseze dinamica prăbuşirii 
Europei. Germania şi alte ţări cu rating AAA, trebuie să fie de 
acord, cu un nou regim euro. Altfel, moneda euro se va prăbuşi”, 
a mai menţionat Soros.

În prezent, sistemul de salvare al ţărilor cu probleme din 
zona euro, aşa cum ar fi Grecia, este foarte sensibil.

Soros, a calificat politica pe care o duce cancelarul german 
Merkel, în vederea înăbuşirii crizei datoriilor, prea lentă şi in-
stabilă.

Aceşti paşi prea mici de avansare, ar putea pune în pericol 
ratingul Franţei – ţara care ar putea pune umărul lîngă Germa-
nia, pentru a parcurge mai uşor drumul spre lumina economiei.

Prim-ministrul Vlad Filat 
a cerut perfecţionarea cadru-
lui normativ în vederea asi-
gurării mai multor drepturi 
pentru pasagerii care 
călătoresc cu avionul, 
potrivit Direcţiei co-
municare şi relaţii cu 
presa a Guvernului.

Urmare a ca-
zurilor de întîrzieri 
prelungite ale zbo-
rurilor din iulie 2011, 
prim-ministrul a so-
licitat Ministerului 
Transporturilor şi 
Infrastructurii Dru-
murilor să transpună 
în cadrul normativ 
din domeniul trans-
portului aerian al Re-
publicii Moldova cele 
mai bune practici de 
stabilire a unor norme în 
materie de compensare şi 
de asistenţă a pasagerilor, 

Potrivit deciziei Guver-
nului din 10 august 2011, 
zilele de luni şi marţi, 29 şi 
30 august, au fost declara-
te zile de odihnă, iar zilele 
de sîmbătă, 20 august şi 10 
septembrie - zile lucrătoare. 
Întrebarea este ce ar trebui să 
facă angajaţii pentru care 29 
şi 30 august sînt zile de con-
cediu. Răspunsul dat de litera 
legii este că aceşti angajaţi 
sînt obligaţi ca toţi ceilalţi să 
recupereze cele 2 zile. Deşi 
pare neechitabil, aşa prevede 
Codul muncii.

Astfel, dacă ţi-ai luat con-
cediu într-o perioadă ce cu-
prinde inclusiv datele de 29 şi 
30 august, te vei odihni mai 
puţin decît ţi-ai planificat. 
Aceasta, pentru că va trebui 
să lucrezi două sîmbete pen-
tru zilele de 29 şi 30 august, 
deşi aceste zile sînt parte din 
timpul tău de concediu şi ar 
părea că nu este necesar să 
le recuperezi din moment ce 
nu sînt zile lucrătoare pentru 
tine. 

Zilele de sărbătoare nelu-
crătoare nu intră în numărul 
zilelor de concediu. În luna 
curentă, astfel de zile sînt 
27 şi 31 august. Prin urmare, 
dacă, de exemplu, concediul 

Consiliul Civic (CC) de 
monitorizare a Centrului pen-
tru Combaterea Crimelor Eco-
nomice şi Corupţiei (CCCEC) 
şi-a desemnat noua compo-
nenţă, după ce trei din cei nouă 
membri ai consiliului, inclu-
siv preşedintele, şi-au încheiat 
mandatul. Foştii membri ai 
CC au devenit  colaboratori 
de onoare ai CCCEC, iar  în 
semn de recunoştinţă şi apre-
ciere a eforturilor depuse, au 
primit insigne.

Fostul preşedinte al con-
siliului, Grigore Ciocan, a 
spus în cadrul şedinţei de ra-
port că pleacă din funcţie cu 
regretul că acest consiliu nu 
a obţinut statutul de persoană 
juridică, iar membrii acestu-
ia nu sînt remuneraţi. „Noi fa-
cem muncă de voluntariat, iar 
capacitatea de monitoring a 
membrilor Consiliului Civil 
trebuie perfecţionată”, a de-
clarat Grigore Ciocan. „Cen-
trul anticorupţie este o insti-
tuţie tînără, dar specifică, de 
aceea cei care o monitorizea-
ză trebuie să aibă o pregătire 
specială”, a mai spus fostul 
preşedinte al consiliului. 

Prezent la şedinţa consi-
liului, viceministrul justiţiei, 
Vladimir Grosu, a susţinut 
ideea salarizării unor membri 
ai Consiliului Civil, dar a fost 

Dacă aveţi o suspiciune că vă înşeală persoana iubită, 
aveţi toate şansele să aflaţi adevărul. Ministerul de Interne vă 
pune la dispoziţie contra plată detectorul de minciuni. Urmea-
ză doar să vă convingeţi cea de-a doua jumătate să accepte 
această provocare.

De la începutul acestui an, 20 de persoane au fost supuse 
testului cu poligraf, la solicitarea persoanelor fizice şi contra 
cost. În cinci cazuri s-a testat fidelitatea în cuplu. Celelalte au 
fost constatări de furt în familie şi între cunoscuţi. 

,,Nu demult au fost furaţi bani dintr-o spălătorie auto. A 
fost adusă persoana, testarea a fost făcută contra plată. A re-
cunoscut ce a făcut şi a întors banii. Deseori recunosc, dar nu 
în majoritatea cazurilor”, relatează expertul criminalist Igor 
Carabeţchi.

Procedura durează cîteva ore. Aparatul citeşte, practic, 
emoţiile şi pulsul persoanei testate şi le transformă în diagra-
me. Interpretarea acestor grafice poate dura şi pînă la trei zile. 
Orice testare cu detectorul de minciuni se face doar cu acordul 
persoanei examinate. 

Testarea obişnuită costă 590 de lei. Dacă doriţi ca experţii 

Mai multe drepturi pentru pasagerii avioanelor
în eventualitatea refuzului 
la îmbarcare şi anulării sau 
întîrzierii prelungite a zbo-
rurilor.

 Astfel, în cazul imple-
mentării normelor similare 
cu cele din UE (regulamen-

tul (CE) 261/2004 al Par-
lamentului European şi al 
Consiliului din 11 februarie 
2004), pasagerii care călă-

toresc din/şi spre Republica 
Moldova vor beneficia de 
drepturi considerabil sporite 

în situaţii de refuz de îmbar-
care, anulare sau întîrziere 
prelungită a zborurilor.

 De exemplu, urmează a 
fi stabilite drepturile pasage-
rului la compensaţie (în ca-
zul în care pasagerilor li se 
refuză îmbarcarea împotriva 
voinţei lor, operatorul de 
transport aerian le va acorda 
imediat despăgubiri), ram-
bursare sau redirecţionare 
(compania aeriană va asigu-
ra redirecţionarea, în condi-
ţii de transport comparabile, 
spre destinaţia finală, sau un 
zbor de retur la punctul de 
plecare iniţial, cît mai repe-
de posibil), deservire (mese 
şi băuturi răcoritoare, direct 
proporţionale cu timpul de 
aşteptare; cazare hotelieră; 
transport dintre aeroport 
şi locul cazării; dreptul la 
două apeluri telefonice gra-
tuite etc.).

Au plecat din CC cu regrete, 
dar au devenit colaboratori 

de onoare ai CCCEC
mai sceptic în privinţa confe-
ririi personalităţii juridice. Vi-
ceministrul a apreciat munca 
Consiliului Civil, menţionînd 
rolul acestuia în sensibiliza-
rea societăţii privind creşterea 
culturii anticorupţie. „Soci-
etatea trebuie să înţeleagă că 
fenomenul corupţiei este o 
ruşine. Oamenii trebuie să-şi 
schimbe în acest sens menta-
litatea pentru că doar aşa vom 
avea eficienţă şi în activitatea 
organelor de drept”, a sublini-
at Vladimir Grosu. 

 Din noua componen-
ţă a CC fac parte: Vitalie              
Iordachi, desemnat de Aso-
ciaţia Obştească „Juriştii 
pentru drepturile omului”, 
Vladimir Bezede, desem-
nat de Uniunea Naţională a 
Executorilor Judecătoreşti şi 
Adrian         Lebedinschi, de-
semnat de Asociaţia Obşteas-
că „Institutul pentru Apărarea 
Drepturilor şi Libertăţilor 
Fundamentale ale Omului”. 
Noii membri au fost aleşi 
prin concurs.

 Consiliul Civil a fost cre-
at printr-o hotărîre de Guvern 
la 29 octombrie 2008, fiind 
învestit să monitorizeze ac-
tivitatea CCCEC. Anual, CC 
a prezentat rapoarte de mo-
nitoring Parlamentului şi Gu-
vernului.  

tău este în perioada 25 au-
gust - 11 septembrie, atunci 
la numărătoarea zilelor de 
concediu după calendar se va 
sări peste aceste 2 zile - 27 şi 
31 august. Totodată, în acest 
caz, pe 10 septembrie, decla-
rată zi lucrătoare în acest an, 
nu eşti obligat să vii la servi-
ciu pentru că este în perioada 
concediului.

Menţionăm că, potrivit 
Codului muncii, angajaţilor 
din RM li se plăteşte salariul 
pentru zilele de sărbătoare 
nelucrătoare. Avînd în vedere 
că 27 august cade în acest an 
într-o zi de sîmbătă, rezultă 
că bugetarii vor primi în luna 
august salariul doar pentru o 
singură zi de sărbătoare ne-
lucrătoare - 31 august, care 
cade într-o zi de miercuri.

Amintim că în urma de-
ciziei Cabinetului de miniştri 
din 10 august 2011, bugeta-
rii se vor odihni în această 
lună 5 zile consecutive, în 
perioada 27-31 august inclu-
siv. Pe 27 august, Republica 
Moldova va sărbători 20 de 
ani de la independenţă, iar la 
31 august se va serba Ziua 
Limbii Române, care este 
marcată în fiecare an înce-
pînd cu 1990.

Legal, dar neechitabil: 
Angajaţii aflaţi în concediu pe 
29 şi 30 august sînt obligaţi să 

le recupereze

Ministerul de Interne pune la dispoziţie detectorul de minciuni 
să vină la dumneavoastră, veţi scoate din buzunar puţin peste 
1400 de lei. 

Puţini sînt cei care spun, în faţa camerei de luat vederi, că 
ar apela la detectorul de minciuni, în caz de necesitate. 

Femeile însărcinate şi cele care alăptează, persoanele care 
nu au atins vîrsta de 18 ani, cele cu boli psihice majore, al-
coolicii cronici şi narcomanii nu pot fi supuşi detectorului de 
minciuni.

Totodată, potrivit noii metodologii de testare, aprobată de 
Ministerul de Interne, cei care vor dori să devină poliţişti, vor 
fi supuşi testului cu detectorul de minciuni.
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Ce prevede procedura de vă-
muire la domiciliu şi cum se aplică 
aceasta?

Începînd cu luna august a anu-
lui curent, agenţii economici care 
în decursul unui an realizează peste 
100 de operaţiuni de import/export 
pot solicita vămuire la sediul com-
paniei, beneficiind de proceduri 
simplificate de control vamal.

Noua procedură permite com-
paniilor acceptate în acest sens să 
depună declaraţii vamale electroni-
ce (cu semnătura digitală) fără a fi 
necesară prezentarea mărfurilor im-
portate sau exportate biroului vamal 
pentru control.  

Astfel, dacă pînă nu demult, 
agenţii economici erau obligaţi să 
prezinte fiecare mijloc de transport, 
mărfuri şi documente de însoţire 
organului vamal pentru efectuarea 
controlului, odată cu implementarea 
sistemului de vămuire la domiciliu, 
mărfurile importate de către opera-
torii economici acceptaţi să active-
ze conform procedurii simplificate, 
vor putea fi transportate direct la 
locul de descărcare a acestora, ur-
mînd a fi declarate electronic şi puse 
în circulaţie liberă după achitarea 
drepturilor de import. 

Colaboratorii Serviciului Vamal 
vor efectua o analiză de risc şi în-
tr-un interval de trei ore, vor decide 
asupra necesităţii efectuării unui 
control documentar sau fizic. În ca-
zul acceptării declaraţiei electronice 
fără observaţii, agentul economic 
va putea rupe sigiliul şi descărca 
mărfurile din transport.  

Potrivit reprezentanţilor SV, 
noul sistem de vămuire a fost elabo-
rat în conformitate cu cele mai bune 
practici din Uniunea Europeană şi 
reprezintă un beneficiu pentru com-
paniile care importă/exportă mărfuri 
ce nu reprezintă risc, dar şi pentru 
cele care lucrează conform regimu-
lui vamal de perfecţionare activă 
(introduc materie primă şi exportă 
produse obţinute după prelucrare). 

Totodată, autorii noului sistem 
dau asigurări că, companiile care 
vor obţine acces la procedura de 
vămuire la domiciliu vor economi-
si bani şi timp. Dar, în acelaşi timp 
îşi vor asuma şi responsabilităţi su-
plimentare faţă de vamă. Conform 
sistemului, o parte din răspundere 
se transmite direct către companii. 
Din aceste considerente, de acces la 

Controlul  la frontieră şi vămuirea la domiciliu – noi 
bariere împotriva contrabandei şi corupţiei

Serviciul Vamal al Republicii Moldova îşi intensifică 
lupta cu contrabanda şi corupţia, implementînd, în acest 
sens, noi instrumente de verificare. Astfel, Serviciul Vamal 
introduce noi mecanisme de control la frontiera Republicii 
Moldova cu UE. Totodată, va fi implementată procedura 
simplificată de vămuire la domiciliu pentru marii importa-
tori/exportatori. Dar să le luăm pe rînd.

procedură vor benefi-
cia numai agenţii eco-
nomici care pe par-
cursul ultimilor 2 ani 
nu au comis fraude 
vamale, nu au debite 
la buget, se confor-
mează cerinţelor vă-
mii. Concordanţa cu 
toate aceste cerinţe 
va fi verificată în pre-
alabil prin pre-auditul 
vamal al companiei-
solicitant.

În aceeaşi ordine 
de idei, Serviciul Va-
mal îşi rezervă dreptul 
de a efectua controa-
le periodice la companiile care vor 
beneficia de procedura simplificată 
sau verificări inopinate atunci cînd 
vor apărea suspiciuni de încălcări.

Potrivit oficialilor SV, această 
abordare vine să apropie sistemul 
vamal naţional de cel european, 
unde activitatea vamală se axează 
preponderent pe controlul ulterior 
la sediul companiilor şi nu pe in-
specţii la frontieră. Ca rezultat, da-
torită procedurilor simplificate, vor 
fi eliminate staţionările în terminale 
(depozite vamale provizorii), va fi 
redus timpul de aşteptare, iar trafi-
cul prin birourile vamale va fi flu-
idizat.

Ţinînd cont de faptul că, con-
form noului sistem, colaboratorul 
vamal nu intră în contact direct cu 
agentul economic, se diminuează 
considerabil şi factorii instituţionali 
ai corupţiei. 

În contextul procesului de mo-
dernizare a vămii moldoveneşti, 
Serviciul Vamal îşi pune drept 
scop implementarea procedurilor 
simplificate corespunzător standar-
delor UE, astfel încît în 2012, peste       
20 % din tranzacţii să fie vămuite la 
domiciliu. 

Ce prevede controlul  la fronti-
era moldo-română?

De la 1 august 2011, a intrat în 
vigoare noul Acord de colaborare 
între autorităţile vamale din Repu-
blica Moldova şi România, ce are 
drept scop prevenirea şi combaterea 
fraudelor vamale prin implemen-
tarea mecanismului de scanare a 
mijloacelor de transport la trecerea 
frontierei moldo-române şi contra-
punerea datelor relevante controlu-

lui vamal. 
Noul document vine să asigure 

continuitatea procesului de cola-
borare între autorităţile vamale din 
ambele ţări în contextul utilizării 
în comun a mijloacelor de control 
(scanere) la toate punctele de trece-
re a frontierei, mecanismul respec-

tiv fiind implementat anul trecut. 
Potrivit reprezentanţilor Servi-

ciului Vamal, rezultatele înregistrate 
în procesul de implementare a Pla-
nurilor de conlucrare între instituţii-
le vamale din Moldova şi România 
au demonstrat că eforturile conju-
gate ale autorităţilor vamale au dat 
o lovitură puternică traficanţilor de 
ţigări de contrabandă şi fenomenu-
lui traficului ilicit de ţigări, care a 
persistat în anii precedenţi. 

În acelaşi context, măsurile în-
treprinse au dus la scăderea masivă 
a ponderii ţigaretelor de contraban-
dă de pe piaţa neagră din România 
de la 36,2%, în ianuarie 2010, la 
22,5% - în ianuarie 2011, în luna 
martie - la 14,7% şi respectiv, în 
luna mai - la 11,8%. Proporţia co-
merţului ilegal cu ţigarete se află, 
astfel, în scădere şi în 2011 a ajuns 
sub nivelul contrabandei de ţigări în 
UE în general. Acest fapt a fost po-
sibil datorită cooperării transfronta-
liere dintre Serviciul Vamal al Re-
publicii Moldova şi Autoritatea Na-
ţională a Vămilor din România, prin 
asumarea de către Serviciul Vamal 
a rolului de partener de încredere 
al Uniunii Europene în combaterea 
contrabandei cu mărfuri la frontiera 
externă a acesteia.  

Totodată, în noul plan de coope-
rare moldo-română au fost incluse 
aspecte de o importanţă majoră în 

scopul intensificării colaborării an-
tifraudă. Printre acestea se numără 
şi contrapunerea punctuală a date-
lor privind mijloacele de transport, 
care trec frontiera moldo-română în 
ambele direcţii, cu utilizarea fişelor 
de însoţire. Această măsură urmă-
reşte să contribuie direct la diminu-

area fenomenului de contrabandă şi 
implicit, la creşterea încasărilor la 
bugetul de stat al Republicii Mol-
dova.

În această ordine de idei, de 
menţionat este faptul că un caz de 
declarare neautentică a mărfii în 
sumă de 35 000 dolari SUA a fost 
depistat chiar în prima zi de imple-
mentare a planului la postul vamal 
Giurgiuleşti-Galaţi, anume datorită 
contrapunerii datelor, realizate în-
tre posturile vamale din Republica 
Moldova şi România. 

Astfel, la data de 2 august cu-
rent, la pista de intrare în Republica 
Moldova a  postului vamal Giur-
giuleşti-Galaţi, au fost supuse con-
trolului fizic un mijloc de transport 
de model „Renault Magnum” şi se-
miremorca acestuia de model „Ko-
egel”, înmatriculate în Ucraina, cu 
care şoferul  transporta din Turcia 
în Ucraina  peste 20 de mii de kg 
de dulciuri în asortiment.  Condu-
cătorul auto, care s-a dovedit a fi 
cetăţean al Ucrainei, a prezentat 
controlului vamal actele de însoţire, 
conform cărora în autocamion se 
transporta  marfă în valoare factu-
rală  de 19 640 dolari SUA. 

În rezultatul efectuării contro-
lului documentar, s-a dovedit că 
lipsea fişa de însoţire întocmită 
de către colaboratorii vamali ro-
mâni conform noului mecanism de 

contrapunere a datelor. Şoferul a 
explicat că a pierdut actul. Inspec-
torul postului vamal, în comun cu 
lucrătorii vamali români a efectuat 
contrapunerea actelor, în rezultatul 
căreia s-a constatat că la vama ro-
mână, ucraineanul a prezentat un alt 
document de însoţire, în care era 

indicată o valoare a mărfii 
cu aproximativ 35 mii de 
dolari SUA mai mare. 

Astfel, a fost deconspi-
rată o tentativă de a substi-
tui actele originale de înso-
ţire şi de a diminua, în așa 
mod, valoarea mărfii la 
vamă. Încălcarea a fost do-
cumentată de organele va-
male din Republica Mol-
dova conform procedurii, 
iar ulterior, a fost întocmit 
un proces verbal, iar unita-
tea de transport şi lotul de 
marfă au fost reţinute în 
vederea stabilirii tuturor 
circumstanţelor comiterii 
infracţiunii transfrontali-

ere.   
Acest caz denotă că noul meca-

nism de conlucrare va asigura com-
baterea oricăror încercări de substi-
tuire a actelor de însoţire a mărfii cu 
scopul de diminuare a valorii mărfii 
şi eschivare de la plata drepturilor 
de import în bugetul de stat, puse la 
cale de unii transportatori şi agenţi 
economici.  

Menţionăm că implementarea 
noilor mecanisme s-a realizat cu 
asistenţa expertului european din 
cadrul Misiunii Uniunii Europene 
de Consiliere în Politici Publice 
(EUHLPAM) şi vine în conformi-
tate cu Planul de acţiuni al Guver-
nului pentru anii 2011-2014. Planul 
prevede următoarele obiective de 
guvernare: asigurarea stabilităţii 
bugetului public naţional; consoli-
darea administrării fiscale şi vama-
le; introducerea normelor şi stan-
dardelor internaţionale în domeniul 
vamal în vederea reducerii duratei 
şi costurilor efectiv suportate de 
agenţii economici pentru vămuirea 
mărfurilor în vamă; reducerea feno-
menului corupţiei; implementarea 
angajamentelor internaţionale şi a 
tratatelor bilaterale de cooperare 
vamală şi schimbul de informaţii 
pentru contracararea fenomenelor 
de evaziune fiscală. 

Lilia DUMINICA

Direcţia juridică a Ministerului Apărării, 
a organizat, recent, un atelier de lucru mol-
do-american axat pe probleme juridice din 
domeniul militar – „Legal Symposium on 
Multinational Operations”. Evenimentul s-a 
desfăşurat timp de cinci zile.

Potrivit şefului Direcţiei juridice, Radu Sereda, ac-
tivitatea atelierului s-a bazat pe continuitatea şi conso-
lidarea schimbului de experienţă în domeniul juridic şi 
stabilirea relaţiilor de cooperare pe termen scurt şi me-
diu între serviciul juridic al Ministerului Apărării şi ser-
viciul juridic al Gărzii Naţionale a Carolinei de Nord.

„În cadrul activităţii bilaterale au fost abordate su-
biecte cu referinţă la sistemul justiţiei naţionale şi al jus-
tiţiei militare şi perspectivele de reformare a acestora”, 
a menţionat Sereda. 

„Totodată, un capitol aparte al discuţiilor noastre 

Sfaturi de la americani pentru militarii moldoveni 
pe probleme juridice 

s-a axat pe aspectele juridice ale anchetelor de ser-
viciu, procesului de mobilizare şi etapele acestuia, 
activitatea juristului detaşat în operaţiuni militare şi 
suportul acordat comandantului, precum şi asistenţa 
juridică acordată militarilor şi membrilor familiilor 
lor în perioada de pre-detaşare”, a ţinut să precizeze 
sursa citată.

La rîndul său, şeful Serviciului juridic al Gărzii Na-
ţionale a Carolinei de Nord, colonelul Richard E. Fay, a 
apreciat înalt colaborarea cu juriştii Armatei Naţionale 
şi a specificat că mizează în continuare pe o colaborare 
fructuoasă şi de durată. 

Oficialul american a subliniat că salută şi este dis-
pus să contribuie în continuare la aprofundarea colabo-
rării reciproc avantajoase a serviciilor juridice, precum 
şi să acorde în continuare întreg suportul şi asistenţa 
necesară specialiştilor Ministerului Apărării al Republi-
cii Moldova.

Lilia DUMINICA
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P ornind de la acelaşi dezi-
derat integraţionist al Re-
publicii Moldova, dar şi 

de la necesitatea iniţierii unui am-
plu proces de reformare, ce vizează 
apropierea Ministerului Afacerilor 
Interne de comunitate, instituţia în 
cauză va demara curînd un proces 
de demilitarizare.

„Legislaţia care reglementează 
activitatea poliţiei şi a carabinie-
rilor este depăşită moral şi nu mai 
corespunde cerinţelor timpului”, 
se precizează într-un comunicat de 
presă al MAI. 

Totodată, se mai menţionează 
şi faptul că metodele de comunica-
re a poliţiei, carabinierilor şi altor 
subdiviziuni ale MAI cu populaţia 
sînt, de asemenea, învechite. Prin 

Normele europene aplicate în procesul de 
demilitarizare a Ministerului Afacerilor Interne

urmare, apare necesitatea de a 
revizui formele de colaborare cu 
societatea civilă şi de a modifica 
criteriile de evaluare a activităţii 
subdiviziunilor MAI, menite să 
asigure un serviciu poliţienesc 
transparent, accesibil şi responsa-
bil. 

Iniţial, MAI reprezenta un sis-
tem format dintr-un aparat poliţi-
enesc cu structuri dispersate, fără 
un centru unic de administrare şi 
dirijare, cu dublări de funcţii, care, 
în consecinţă, generau conflicte de 
competenţă. Concomitent, instru-

mentele existente de prevenire a 
politizării structurilor poliţieneşti 
erau ineficiente, fapt ce a impus 
elaborarea şi implementarea unor 
metode ce ar garanta în mod efec-

tiv prevenirea oricăror imixtiuni 
în activitatea instituţiilor MAI. 
Pentru redresarea acestei situaţii 
a fost elaborată şi aprobată, prin 
Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 1109 din 6 decembrie 
2010, Concepţia de reformare a 
Ministerului Afacerilor Interne, 
care are drept scop armonizarea ca-
drului instituţional, organizaţional 
şi funcţional al instituţiei respecti-
ve, prin lichidarea structurilor pu-
ternic ierarhizate şi instituirea unor 
noi structuri descentralizate, trans-
parente şi flexibile, fundamentate 

pe supremaţia drepturilor şi 
libertăţilor civile.

 Realizarea procesului de 
demilitarizare a MAI va fi 
efectuată prin următoarele 
acţiuni: iniţierea şi desfăşu-
rarea procedurii de abrogare 
a Hotărîrii Parlamentului nr. 
637-XII din 10 iulie 1991 

,,cu privire la gradele speci-
ale pentru efectivul de trupă 
şi corpul de comandă ale or-
ganelor afacerilor interne”; 
transferul funcţiei de asigu-
rare şi restabilire a ordinii 
publice de la poliţie către 
carabinieri; demilitarizarea 
aparatului central al Ministe-
rului Afacerilor Interne, sta-
bilirea statutului şi locului 
personalului respectiv în sis-
temul de interne; demilitari-

zarea structurilor subordonate Mi-
nisterului Afacerilor Interne care 
nu exercită atribuţii poliţieneşti şi 
realizarea procesului de demilitari-
zare a poliţiei, cu stabilirea statutu-

lui de funcţionari publici cu statut 
special, consideră şefii MAI.

Poliţiştii ar putea deveni 
funcţionari publici cu statut 

special 
Astfel, poliţiştii nu vor fi dispo-

nibilizaţi, ci vor deveni funcţionari 
publici cu statut special. În același 
timp, se prevede demilitarizarea 
aparatului central al MAI și stabi-
lirea statutului și locului personalu-
lui respectiv în sistemul de interne, 
precum și demilitarizarea structu-
rilor subordonate ministerului care 
nu exercită atribuții polițienești.

În vederea realizării acestui 
proces s-a efectuat analiza state-
lor de personal ale subdiviziunilor 
MAI și celor subordonate, pentru 
identificarea categoriilor de funcții 
care, în urma implementării noii 
Legi cu privire la poliție și sta-
tutul polițistului și Legii cu pri-
vire la Serviciul Carabinieri, vor 
desfășura activități polițienești sau 
de carabinieri, precum și stabilirea 
categoriilor care nu vor mai bene-
ficia de acest statut.

Totodată, în etapa finală de ela-
borare se află proiectul unei hotă-
rîri de Guvern privind modificarea 
structurii organizatorice a MAI, 
după aprobarea căreia va fi defini-
tivat nomenclatorul funcțiilor care 
vor dispune de statutul special (de 
polițist, de carabinier, de ofițer de 
urmărire penală, de salvator), sta-
tutul de funcţionar public și func-
ţionar.

Cor. DREPTUL

Cele mai multe plîngeri 
adresate de 

consumatori ANRE 
vizează activitatea 

„RED Union Fenosa” 
Agenţia Naţională pentru Re-

glementare în Energetică (ANRE), 
în primul semestru al anului 2011, 
a examinat 663 de petiţii ale con-
sumatorilor, dintre care 384 petiţii 
(58%) au vizat activitatea „RED 
Union Fenosa”. Potrivit unui co-
municat al ANRE, 17 petiţii (2,6%) 
au vizat activitatea „RED Nord”, 
13 petiţii (2%) - „RED Nord-Vest”, 
163 petiţii (24,6%) - întreprinderi-
le fiice ale SA „Moldova-Gaz”, 58 
petiţii (8,7%) - furnizorii de ener-
gie termică. Toate petiţiile în care 
pretenţiile consumatorilor s-au 
dovedit a fi întemeiate au fost re-
zolvate în favoarea acestora. În ce-
lelalte cazuri, petiţionarii, precum 
şi consumatorii care au apelat la 
ANRE prin intermediul ,,liniei ver-
zi” - 852-915, au primit explicaţii 
şi consultări pe marginea proble-
melor abordate de ei. 

În perioada de referinţă, prin 

intermediul ,,liniei verzi” au solici-
tat ajutor din partea agenţiei 436 de 
consumatori. ,,Linia verde” - 852-
915 a fost lansată de ANRE la înce-
putul anului 2009. Ea este deservită 
de specialişti ai agenţiei care oferă 
solicitanţilor consultaţii pe margi-
nea problemelor legate de drepturi-
le consumatorilor şi obligaţiile fur-
nizorilor de resurse energetice faţă 
de aceştia, de calitatea serviciilor 
de furnizare a energiei electrice şi 
gazelor naturale, de procedura de 
soluţionare a litigiilor apărute între 
consumatori şi furnizori etc.

ANRE examinează petiţiile 
consumatorilor de resurse ener-
getice privind litigiile acestora cu 
furnizorii în limitele competenţei 
sale. În cazul în care consumato-
rul nu a primit, în termenul stabilit 
de lege, răspuns la petiţia adresată 
furnizorului sau dacă nu-i satisfă-
cut de măsurile întreprinse de aces-
ta, el este în drept să se adreseze la 
ANRE sau în instanţa de judecată.

ANRE a mai făcut un şir de modificări de această dată la regulamentul 
ce se referă la furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Acum sînt stabilite 
clar termenele privind eliberarea avizelor de racordare, încheierea şi re-
zilierea contractelor, sau reconectarea la instalaţiile de utilizare a gazelor. 
Regulamentul a fost supus consultărilor publice, avizat de operatorii de 
pe piaţa gazelor naturale şi instituţii de stat.

Documentul modificat prevede o nouă modalitate de soluţionare a pro-
blemei racordării la reţea a instalaţiilor de gaze naturale ale solicitanţilor şi 
consumatorilor finali existenţi. Astfel, proiectarea şi montarea instalaţiilor 
de racordare poate fi efectuată, la solicitare, în bază de contract, iar cheltu-
ielile pentru lucrări sînt stabilite în baza devizului de cheltuieli. Solicitantul 
este în drept să încheie contractul de executare a lucrărilor prevăzute în 
avizul de racordare direct cu antreprenorii ce deţin autorizaţii pentru execu-
tarea acestor tipuri de lucrări. Dacă solicitantul consideră că devizul conţine 
cheltuieli exagerate, el este în drept să-l conteste la ANRE.

Andrei Sula, specialist principal al Direcţiei reglementări şi licenţiere, 
ANRE:  „Solicitantul care consideră că poate să negocieze cu alţi titulari 
de licenţă respectivă (adică licenţă la montarea şi proiectarea instalaţiilor 
de racordare) cheltuieli mai mici decît cele indicate de operatorul de reţea 

Noi reguli de racordare a consumatorilor la reţelele 
instalaţiilor de gaze naturale 

în devizul de cheltuieli, are dreptul să facă aceasta şi deci în acest caz 
instalaţia de racordare va fi proiectată şi montată de către alte persoane şi 
nu de către operatorul de reţea”.

În acelaşi timp deconectarea consumatorilor casnici de la reţeaua de 
distribuţie a gazelor naturale, este posibilă numai după avizarea persoanei 
date. Iar reconectarea se efectuează la solicitarea consumatorului final, nu 
mai tîrziu de două zile lucrătoare, din data achitării de către consumator a 
plăţii pentru reconectare. Specialiştii de la ANRE susţin că regulamentul 
nu are scopul de a sancţiona, dar a disciplina operatorii şi consumatorii.

Victor Parlicov, director general al ANRE: ,,Agenţia are voie să inter-
vină administrativ, să dea prescripţie de reconectare pe parcursul exami-
nării chestiunii etc. Sînt anumite limite de drepturi care sînt stabilite prin 
acest regulament. Sînt alte instrumente de penalizare pe care le utilizează 
şi agenţia, dar sînt unele chestii care sînt prevăzute în Codul contraven-
ţional”.

,,S-a elaborat şi acum este în curs de finalizare un Regulament privind 
calitatea serviciilor de distribuţie şi transport a gazelor naturale. Conform 
prevederilor respective, regulamentul, cînd va intra în vigoare, vor fi apli-
cate nu atît sancţiuni, dar reduceri de tarife”, a mai adăugat A. Sula.

Consumatorii care vor fi debranşaţi de la energia electri-
că de mai multe ori pe an decît este permis sau vor beneficia 
de servicii necalitative vor primi compensaţii la 
cerere de la furnizor. Acest lucru este prevăzut 
de noul Regulament al ANRE care a intrat în 
vigoare la 12 august curent.

Potrivit Regulamentului cu privire la ca-
litatea serviciilor de transport şi distribuţie a 
energiei electrice aprobat de Consiliul de ad-
ministraţie al ANRE, dacă operatorul reţelei 
de distribuţie va depăşi, în cazurile descrise de 
regulament, durata stabilită a unei întreruperi 
programate sau/şi neprogramate, el va trebui să 
achite compensaţii consumatorilor afectaţi de 
întreruperi.

Compensaţii pentru întreruperea nejustificată a energiei electrice 
Regulamentul prevede că durata unei întreruperi progra-

mate nu poate depăşi:
- 2 ore în cazul executării lucrărilor de racor-

dare a consumatorilor noi;
- 12 ore în cazul executării lucrărilor de re-

paraţii curente, profilaxie şi mentenanţă;
- 24 de ore în cazul reconstrucţiei capitale a 

reţelelor electrice de distribuţie.
Pe parcursul lunilor decembrie, ianuarie, fe-

bruarie, durata întreruperii programate a furniză-
rii energiei electrice nu poate depăşi 4 ore pe zi.

În cazuri excepţionale, cînd nu este posibil 
de a asigura realimentarea consumatorilor timp 

de 24 de ore, durata întreruperii va fi coordonată obligatoriu 
cu autorităţile administraţiei publice locale şi va fi obligato-

riu adusă la cunoştinţa fiecărui consumator afectat. În caz de 
nerespectare a condiţiei de coordonare şi de anunţare a con-
sumatorilor, aceștia au dreptul la compensații pentru fiecare 
oră a întreruperii, care depăşeşte 24 de ore.

Durata unei întreruperi neprogramate nu poate depăşi:
- 24 de ore în cazul în care este necesar de reparat sau 

înlocuit un sector avariat al liniei electrice (cîţiva piloni de-
fectaţi sau căzuţi, defecte ale liniilor subterane în cablu sau 
un transformator de forţă). 

Durata întreruperii neprogramate produsă în perioada 
nocturnă şi cauzată de defecţiunile reţelelor de medie tensiu-
ne nu poate depăşi 16 ore.

În celelalte cazuri, durata întreruperii neprogramate nu 
va depăşi 6 ore pentru mediul urban şi 8 ore pentru mediul 
rural.
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Şi dacă în prezent 
nu mai uimeşti pe 
nimeni spunîndu-i 

că deţii legal o armă acasă, 
există totuşi un aspect care ar 
putea să te lase cu gura căs-
cată. Este vorba despre colec-
ţiile de arme ale unor cetăţeni 
ai Republicii Moldova, de 
altfel, nume cu rezonanţă în 
societate. Primul în top este 
omul de afaceri Adrian Nichi-
for, judecat în prezent pentru 
omor. Acesta deţine nici mai 
mult nici mai puţin 119 arme. 
Urmează liderul PCRM şi 
fostul preşedinte al statului, 
Vladimir Voronin, cu 86 de 
arme. Îi calcă pe urme liderul 
AMN Serafim Urechean, po-
sesorul a 81 de arme.

Conform datelor Regis-
trului de stat al armelor, la 
evidenţa Ministerului Afa-
cerilor Interne se află 52 546 
persoane fizice care deţin  
59 992 arme de foc, cu peste 
2500 mai mult decît în 2010. 

De cine se apără moldovenii? Peste 50 000 de 
persoane deţin legal arme 

Numărul persoanelor care dispun de per-
mis de portarmă este în creştere în Moldova. 
Numai în prima jumătate a acestui an au fost 
eliberate 2690 de permise, cu 344 mai multe 
decît pe tot parcursul anului 2010. În total, în 
Republica Moldova sînt peste 50 000 de pro-
prietari de arme legale. 

Din ele, 38 334 sînt arme cu 
ţeava lisă, 15 437 arme cu 
ţeava ghintuită şi 6704 pis-
toale cu gaze. Totodată, 445 
persoane juridice au în pose-
sie 4490 arme de foc.

Cei mai mulţi proprietari 
de arme sînt în Chişinău - 
peste 10 200. În raionul Ca-
hul locuiesc peste 1700 de 
deţinători de arme, în Hîn-
ceşti - peste 1600, iar în raio-
nul Ialoveni - peste 1500.

De la începutul anului 
curent, angajaţii Ministe-
rului Afacerilor au efectuat   
65 868 verificări la domi-
ciliu, în vederea respectării 
condiţiilor de păstrare a ar-
melor şi asigurării securităţii 
acestora de către posesorii 
de arme.

Pentru diverse încălcări, 
în privinţa proprietarilor de 
arme au fost iniţiate 2639 
proceduri contravenţionale, 
dintre care 2623 în privinţa 
persoanelor fizice şi 16 în 

privinţa persoanelor juridi-
ce.

Ca rezultat al măsuri-
lor de prevenţie întreprinse, 
pentru diverse încălcări şi 
iregularităţi depistate, pe 
parcursul anului 2011 au 
fost retrase şi anulate 269 

permise de portarmă, cu 
suspendarea dreptului de 
posesie şi folosinţă asupra 
armelor.

În acelaşi context, în 
primele şapte luni ale anului 
curent a crescut şi numărul 
armelor pierdute sau furate 

- 30, cu 6 mai mult decît în 
2010. Deşi în prima jumăta-
te al acestui an au fost depu-
se aproape 11 600 de cereri 

pentru permis de portarmă, 
doar 2690 de persoane şi-au 
ridicat permisele.

În altă ordine de idei, 

pe parcursul anului curent 
au fost predate benevol 
307 arme de foc. Amintim 
că Hotărîrea Guvernului 
nr. 181 din 19.02.2007 „cu 
privire la unele măsuri su-
plimentare de eficientizare 
a circulaţiei armelor de foc 

şi muniţiilor” reglemen-
tează procedura de predare 
benevolă de către cetăţeni a 
armelor deţinute ilegal pen-

tru obţinerea autorizaţiei. În 
total, de la adoptarea acestei 
hotărîri au fost înregistrate 
2601 de arme.

Armele predate benevol 
sînt înregistrate în modul 
stabilit de legislaţie şi după 
efectuarea verificărilor spe-
ciale, pentru stabilirea fap-
tului dacă nu au fost folosite 
sau aplicate la comiterea 
unor infracţiuni, nu au fost 
anunţate în căutare sau nu 
prezintă pericol pentru uti-
lizare, conform parametrilor 
tehnici, acestea sînt înregis-
trate şi restituite persoanelor 
care le-au predat.

Menţionăm că Ministe-
rul de Interne vrea să înăs-
prească condiţiile de elibera-
re a permiselor de portarmă. 
În acest sens, un proiect de 
lege trimis spre aprobare 
Guvernului prevede majora-
rea pînă la 21 de ani a vîrstei 
legale pentru acordarea per-
misului, precum şi introduce-
rea taxelor. În prezent, orice 
persoană care a împlinit 18 
ani are dreptul să depună ce-
rere pentru procurarea unei 
arme de foc. Totodată, per-
misele de portarmă se elibe-
rează gratuit.

Lilia DUMINICA

Datoria publică globală creşte 
la fiecare cinci secunde cu cîte un 
milion de dolari. Publicaţia finan-
ciară ,,The Economist” a lansat o 
aplicaţie interactivă care afişează 
în timp real evoluţia datoriilor pu-
blice la nivel global.

Datoria publică a lumii era la 
ora 20.30, duminică seara de 40 de 
mii de miliarde de dolari. La fieca-
re 5 secunde, aceasta creşte cu un 
milion de dolari, iar în fiecare zi cu 
17,3 miliarde de dolari.

Conform aplicaţiei interactive, 
Republica Moldova are de ram-
bursat doar 1,36 miliarde de dolari, 
dar pînă la finele anului, datoria  va 
ajunge la 1,5 miliarde de dolari, iar 
la finele anului viitor - la circa 1,7 
miliarde de dolari.

Unui moldovean îi revine o da-
torie de 200 ori mai mică decît cea 
a unui japonez

Aplicaţia oferă şi posibilitatea 
de a compara datoria ţării noastre 
cu cea a altor state. Astfel, consta-
tăm că fiecare locuitor al Republicii 
Moldova are de rambursat o dato-
rie de circa 415 dolari, de două ori 

mai puţin decît un ucrainean, de 5 
ori mai puţin decît un român, de 80 
de ori mai puţin decît un grec, sau 
un american, de 90 de ori mai puţin 
decît un italian, de 100 de ori mai 
puţin decît un islandez şi de 200 de 
ori mai puţin decît un japonez.

Datoria publică a ţării este, însă, 
de circa trei ori mai mică față de 
cea privată şi la ora actuală, Repu-
blica Moldova are o datorie totală 
de peste 5 miliarde de dolari.

Ce este datoria publică a unei 
ţări?

Datoria publică a unei ţări este 
reprezentată de totalitatea sumelor 
de bani pe care statul respectiv tre-
buie să le returneze către diverse 
persoane private, firme, bănci, fon-
duri de investiţii, care au cumpărat 
obligaţiuni emise de acel stat pen-
tru a-şi acoperi nevoile financiare. 
Raportul dintre datoria publică şi 
Produsul Intern Brut indică nivelul 
de soliditate a economiei înt-un stat. 
La sumele împrumutate se adaugă 
dobînzi şi diverse taxe care am-
plifică datoria unei ţări. Practic, în 
acest moment, majoritatea ţărilor 

dezvoltate trăiesc pe datorie, altfel 
spus, produc mai puţin decît con-
sumă.

Ţări şi datorii
- Japonia: aproape 11 mii de mi-

liarde de dolari;
- Statele Unite: 10,3 mii de mili-

arde de dolari;
- Germania: 2,2 mii de miliarde 

de dolari;
- Italia: 2,2 mii de miliarde de 

dolari;
- Grecia: 375 mii de miliarde de 

dolari;
- Marea Britanie: 2 mii de mili-

arde de dolari;
- China: o mie miliarde de do-

lari;
- Rusia: 148,7 miliarde de do-

lari.
Asia şi Africa sînt cele mai pu-

ţin îndatorate continente, în timp ce 
marii datornici vin din America de 
Nord şi Europa. Printre statele cu 
cele mai mici datorii publice se nu-
mără Belarus, cu o datorie de doar 
2,8 miliarde de dolari, Azerbaidjan 

- cu 2,2 miliarde de dolari sau Mali 
cu 2,5 miliarde de dolari.

Datoria publică a Republicii Moldova creşte cu 
un milion de dolari la fiecare două zile

O parte din detaliile oferite de 
mediumii veniţi din Rusia să facă 
lumină în cazul „vînătorului de 
îndrăgostiţi” nu s-au adeverit. Cel 
puţin aşa declară procurorii care 
investighează odioasele crime în 
serie din ultimul an, care ţin pe jar 
toată ţara. 

Oamenii legii spun că au veri-
ficat o bună parte dintre detaliile 
oferite de clarvăzătorii veniţi de 
la Moscova pentru a face propria 
anchetă în cazul celor două cupluri 
ucise în septembrie 2010 şi aprilie 
2011. 

„Putem spune azi că multe lu-
cruri din cele spuse de prezicători 
nu au coincis. Totuşi, verificăm şi 
în continuare detaliile oferite de 
aceştia. Unele versiuni despre care 
au vorbit clarvăzătorii erau în pre-
lucrare pînă la venirea lor în Mol-
dova. Să nu uităm că sînt psihologi 
foarte buni”, a declarat Cornel 
Bratunov, procuror-şef al Secţiei 
exercitare a urmăririi penale pe ca-
uze excepţionale. 

„Clarvăzătorii nu au venit cu 
nimic nou. Declaraţiile lor nu sînt 
probe şi nu le putem ataşa la do-
sar”, a punctat Andrei Pântea, prim-
adjunct al Procurorului General.

În acelaşi timp, surse din Procu-
ratură au declarat că este verificată 
şi versiunea potrivit căreia aceeaşi 
mînă criminală a împuşcat în con-
silierul liberal-democrat de la Dur-
leşti, care a supraviețuit atacului.  
Clarvăzătorii Ziradin Rzayev şi 
Alexander Litvinov au vizitat 
Moldova acum cîteva săptămîni. 

Cei doi mediumi şi-au făcut pu-
blice previziunile într-o emisiune 
de la postul rusesc TNT, „Clar-
văzătorii investighează crime”.  
Ei s-au întîlnit cu părinţii copiilor 
ucişi la Durleşti în luna aprilie, cu 
soţia înşelată a bărbatului împuşcat 
în septembrie 2010 împreună cu 
amanta sa pe traseul Chişinău-Ialo-
veni, precum şi cu poliţistul rămas 
în viaţă după ce ar fi fost împuşcat 
conform aceluiaşi scenariu, cînd se 
afla cu o tînără într-o maşină la pe-
riferia oraşului Ialoveni. 

Potrivit lor, „vînătorul de în-
drăgostiţi” va comite un alt omor la 
sfîrşitul lunii august sau la începu-
tul lunii septembrie, după care va fi 
prins la sfîrşitul acestui an. Clarvă-
zătorii au afirmat în emisiune că au 
indentificat două clădiri părăsite 
unde criminalul ar fi rămas peste 
noapte. Tot ei au spus că asasinul 
îşi urmărea victimele, iar apoi le 
ataca. 

Potrivit clarvăzătorilor, bărba-
tul are între 35 şi 40 de ani, 178-
180 de centimetri înălţime, părul 
cărunt şi două cicatrice pe obrazul 
stîng. Tot ei au spus că asasinul de-
ţine un pistol şi o armă de vînătoare 
din care, într-un moment de criză, 
şi-a împuşcat cîinele. Anterior, el a 
luat parte la un conflict armat sau 
a fost militar, iar în prezent este şo-
fer sau repară maşini. Prezicătorii 
au declarat că suspectul suferă din 
dragoste şi că, cel mai probabil, ar 
fi fost înşelat. Asasinul ar putea fi 
bolnav de tuberculoză, care îi pro-
voacă tusea.

Clarvăzătorii versus ancheta poliţiei: 
,,Declaraţiile lor nu sînt probe şi nu le 

putem ataşa la dosar” 

Ministerul Sănătăţii anunţă că va controla me-
dicii mai des pentru ca aceştia să nu scrie în reţete 
denumirile comerciale ale medicamentelor, ci denu-
mirile internaţionale. Asta pentru că între companiile 
farmaceutice şi doctori ar exista inţelegeri, care le-ar 
aduce venituri reciproce. Acest subiect a fost discu-
tat cu uşile închise într-o şedinţă la Guvern. 

După şedinţa desfăşurată cu uşile închise, direc-
torul Centrului Anticorupţie, Viorel Chetraru, a suge-
rat că medicii scriu în reţete denumirile comerciale 
ale preparatelor protejînd anumite companii, de la 
care, la rîndul lor, obţin beneficii ascunse, iar de vină 

ar fi legislaţia permisivă.
Şi ministrul Sănătăţii recunoaşte că fenomenul 

există.
Ministrul Sănătăţii susţine că va preîntîmpina 

medicii să nu mai prescrie reţete după denumirea co-
mercială a medicamentelor. După şedinţă, premierul 
Vlad Filat a declarat că şi la achiziţionarea de medi-
camente pentru instituţiile de stat ar exista nereguli. 

Potrivit datelor Ministerului Sănătăţii în acest an 
preţurile la medicamente nu s-au majorat cu ritmu-
rile înregistrate anul trecut. În 2010 preparatele s-au 
scumpit în medie cu 23 la sută, iar în 2011 - cu 0,75 
de procente.

Medicamentele sub lupă. Ministerul Sănătăţii anunţă că va controla medicii mai des 
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 La solicitarea cititorilor Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

Educaţie juridică

Am vrut să înregistrez o organizaţie ob-
ştească, dar mi s-a refuzat pe motiv de ne-
corespundere a acestui statut legislaţiei în 
vigoare. Pentru a cunoaşte dacă decizia de 
respingere este motivată, rog să fiu informat 
prin intermediul ziarului care sînt motivele le-
gale de refuz pentru un asemenea caz. 

Petru Furculiţă,
r-n Cimişlia   

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 2011,  nr. 31(386)

&

Conform art.23 din Le-
gea cu privire la asociaţiile 
obşteşti, înregistrarea sta-
tutului asociaţiei obşteşti se 
poate refuza din următoare-
le motive excepţionale:

a) statutul contravi-
ne  Constituţiei  Republi-
cii Moldova,  prezentei legi 
şi altor acte legislative;

b) cerinţele expuse în 
decizia de amînare a înre-
gistrării statutului nu sînt 
îndeplinite în termen de 3 
luni;

c) anterior a  fost înre-
gistrat statutul unei aso-
ciaţii obşteşti  cu aceeaşi 
denumire;

d) cererea de  înregis-
trare a statutului asociaţiei 
obşteşti a  fost depusă  îna-
inte  de  expirarea unui an 
din ziua rămînerii  definiti-
ve  a hotărîrii instanţei de 
judecată privind încetarea 
activităţii asociaţiei re-

spective;
e) organul de  înregis-

trare  constată că docu-
mentele  prezentate  de 
asociaţie conţin informaţie 
neautentică;

f) denumirea asociaţi-
ei obşteşti atinge morala 
publică, sentimentele naţi-
onale şi religioase ale per-
soanelor.     

Potrivit alin.(2) din 
acelaşi articol, refuzul de a 
înregistra  statutul pe  mo-
tivul  inoportunităţii con-
stituirii  asociaţiei sau  în 
legătură cu faptul că  se-
diul  pus  la dispoziţia  aso-
ciaţiei  obşteşti  este do-
miciliul unei  persoane  
nu  se admite. Totodată, vă 
aducem la cunoştinţă că, în 
baza alin.(4), refuzul de  a 
înregistra statutul nu poate 
fi un obstacol pentru depu-
nerea repetată a documen-
telor pentru înregistrare.

Legea cu privire la exer-
citarea profesiunii de medic 
stabileşte cerinţele faţă de 
persoana care doreşte să 
practice profesiunea de me-
dic, drepturile, obligaţiile şi 
responsabilităţile generale 
pentru a exercita această pro-
fesiune conform jurămîntului 
medicului. 

Profesiunea de medic 
poate fi exercitată de orice 
persoană care îndeplineşte 
următoarele condiţii: 

a) este cetăţean al Repu-
blicii Moldova; are domiciliu 
sau drept de reşedinţă în Re-
publica Moldova; 

b) are studii superioare 
medicale complete: diplomă 
de studii superioare profil 
medicină, diplomă de licenţă 
la specializare, după absolvi-
rea studiilor postuniversitare 
medicale, eliberate conform 

legislaţiei Republicii Mol-
dova în vigoare, diplomă de 
studii postuniversitare profil 
medicină obţinută în altă ţară, 
nostrificată de Ministerul Să-
nătăţii în conformitate cu stan-
dardul educaţional în vigoare, 
dacă tratatele internaţionale 
la care Republica Moldova 
este parte nu prevăd altfel; 

c) îşi perfecţionează, pe 
parcursul întregii sale activi-
tăţi profesionale, cunoştinţele 
teoretice şi deprinderile prac-
tice conform regulamentelor 
elaborate şi aprobate de Mi-
nisterul Sănătăţii, utilizînd în 
acest scop toate posibilităţile 
accesibile; 

d) este apt, din punct de 
vedere medical, pentru exer-
citarea profesiunii; 

e) nu cade sub incidenţa 
restricţiilor şi incompatibili-
tăţilor prevăzute de lege. 

Drepturile şi obligaţiile medicului 
şi relaţiile lui cu pacientul

Profesiunea de medic 
poate fi exercitată în Repu-
blica Moldova de către me-
dici cetăţeni străini şi apatrizi 
în condiţiile Legii cu privire 
la exercitarea profesiunii de 
medic, pe bază de reciproci-
tate stabilită prin tratatele in-
ternaţionale la care Republica 
Moldova este parte. 

Activitatea de medic in-
clude: 

a) acordarea de asistenţă 
medicală în caz de îmbolnă-
vire sau accidentare a pacien-
tului, indiferent de sex, vîrstă, 
apartenenţă naţională şi rasi-
ală, stare socială şi materială, 
viziune politică şi confesio-
nală, religie, limbă, opinie; 

b) promovarea educaţiei 
pentru sănătate; 

c) organizarea de măsuri 
profilactice; 

d) perfecţionarea calităţi-

lor profesionale şi acumula-
rea de experienţă medicală; 

e) activitatea de instruire 
în instituţiile medicale de 
pregătire preuniversitară, 
universitară şi postuniversi-
tară. 

Medicul, indiferent de 
forma de proprietate a in-
stituţiei medicale în care ac-
tivează, poate conlucra cu 
organizaţii profesionale şi 
obşteşti din domeniul sănătă-
ţii publice, cu parteneri soci-
ali, cu autorităţi publice. 

Medicul este în drept: 
a) să fie asigurat cu loc de 

muncă după încheierea studi-
ilor postuniversitare şi să-şi 
desfăşoare activitatea medi-
cală conform specializării şi 
calificării obţinute; 

b) să fie asigurat cu con-
diţii pentru a-şi desfăşura 
activitatea profesională cu 

respectarea regulilor şi teh-
nologiilor de acordare a asis-
tenţei medicale; 

c) să-şi ridice nivelul de 
pregătire profesională şi să 
fie atestat; 

d) să fie remunerat con-
form funcţiei ocupate, gradu-
lui de calificare profesională, 
ştiinţifico-didactică, rezulta-
telor activităţii sale; 

e) să i se repare prejudi-
ciul cauzat prin vătămare a 
sănătăţii în legătură cu acti-
vitatea profesională; 

f) să-şi apere, inclusiv 
pe cale judiciară, dreptul la 
muncă şi alte drepturi profe-
sionale; 

g) să cunoască drepturile 
şi obligaţiile sale de servi-
ciu; 

h) să exercite alte drep-
turi, în conformitate cu legis-
laţia în vigoare. 

Medicul este obligat: 
a) să respecte cu stricteţe 

drepturile şi interesele legiti-
me ale pacientului; 

b) să-şi perfecţioneze în 
permanenţă cunoştinţele pro-
fesionale; 

c) să asigure tratamentul 
pînă la însănătoşirea pacien-
tului sau pînă la trecerea lui 
în îngrijirea unui alt medic; 

d) să evite îmbolnăvirile 
iatrogene; 

e) să păstreze secretul in-
formaţiilor personale de care 
a luat cunoştinţă în exercita-
rea profesiunii, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de  Le-
gea cu privire la exercitarea 
profesiunii de medic şi de 
legislaţia privind accesul la 
informaţii; 

f) să înceapă tratamen-
tul numai după o examinare 
medicală efectuată personal, 

iar în cazuri excepţionale, de 
urgenţă, să dea indicaţii de 
tratament prin mijloacele de 
telecomunicaţie; 

g) să acorde primul ajutor 
medical de urgenţă, indife-
rent de timpul, locul şi de alte 
circumstanţe ale situaţiei; 

h) să ceară consimţămîn-
tul pacientului pentru orice 
prestare medicală conform 
legislaţiei; 

i) să cunoască şi să exer-
cite în permanenţă atribuţiile 
de serviciu; 

j) să consemneze refuzul 
pacientului pentru orice pre-
stare medicală; 

k) să informeze pacientul 
direct sau prin intermediul 
reprezentanţilor legali ori al 
rudelor lui apropiate despre 
starea sănătăţii acestuia; 

l) să respecte normele eti-
co-profesionale; 

m) să execute alte obliga-
ţii prevăzute de legislaţie.  În 
executarea obligaţiilor sale 
profesionale, medicul nu este 
în drept să supună pacientul 
unui risc nejustificat, nici 
chiar cu acordul acestuia. Le-
gea interzice satisfacerea ru-
găminţii bolnavului de a i se 
curma viaţa (eutanasierea). 

Raportul medic – pacient 
se întemeiază pe respect şi 
încredere reciprocă, pe drep-
tul la opţiune al pacientului, 
exercitat conform legislaţiei 
în vigoare. Medicul este obli-
gat să informeze pacientul 
sau reprezentanţii lui legali 
asupra unor eventuale riscuri 
ce comportă intervenţia me-
dicală, precum şi un eventual 
refuz de intervenţie medicală. 
Medicul este în drept să refu-
ze efectuarea intervenţiei me-
dicale (cu excepţia situaţiilor 
de urgenţă), readresînd paci-
entul unui alt medic, în urmă-
toarele cazuri excepţionale: 

a) în lipsa unei competen-
ţe profesionale în domeniu 
sau a posibilităţilor tehnico-
medicale necesare efectuării 
intervenţiei medicale; 

b) în cazul unor contra-
dicţii între efectuarea inter-
venţiei medicale şi principiile 
etico-morale ale medicului; 

c) în cazul imposibilităţii 
creării unui contact terapeu-
tic cu pacientul. 

Orice intervenţie medica-
lă poate fi efectuată cu acor-
dul pacientului, cu excepţia 
situaţiilor cînd starea lui fizi-
că şi psihică nu-i permite să 
ia o decizie conştientă sau în 
alte situaţii stabilite de legis-
laţie.   

fi închis”, iar „sumele excesive pentru prejudicii pot avea 
grave consecinţe asupra libertăţii presei în Moldova”, îi scrie         
Mijatović lui Leancă. 

Dunja Mijatović recomandă magistraţilor care vor exami-
na cazul „Ziarului de Gardă” în Curtea Supremă de Justiţie să 
ţină cont de standardele Consiliului Europei şi ale OSCE. 

„Suma despăgubirilor solicitate nu trebuie să ducă la închi-
derea unei instituţii de presă”, iar „persoanele publice trebuie 
să tolereze un grad mai înalt de criticism din partea presei”, 
menţionează Dunja Mijatović.

Scrisoarea i-a fost adresată lui Iurie Leancă la sfîrşitul 
săptămînii trecute.

Amintim că Judecătoria sectorului Centru din Chişinău 
(prima instanţă) a dispus, la 1 august, aplicarea unei sancţiuni 
financiare în sumă totală de 500 mii de lei pentru „Ziarul de 
Gardă” – cîte 250 mii de lei în beneficiul a doi procurori din 
Glodeni. Aceştia au fost vizaţi în articolul „Mită pentru pro-
curori”, care relatează despre sistemul de procuratură din Glo-
deni, afectat de corupţie. În articol figurează numele celor doi 
procurori, care la 9 martie 2010 au fost reţinuţi sub acuzaţia de 
luare de mită. Ulterior, la 30 noiembrie 2010, dosarul pe nume-
le celor doi procurori a fost încetat, „din lipsa componentelor 
infracţiunii”. 

Reprezentanța Organizaţiei pentru Securitate şi Coo-
perare în Europa (OSCE) pentru Libertatea Presei, Dunja 
Mijatović, a adresat ministrului moldovean de Externe, 
Iurie Leancă, o scrisoare prin care se arată îngrijorată în 
legătură cu sancţionarea „Ziarului de Gardă” (ZdG) cu ju-
mătate de milion de lei. 

În scrisoarea citată de „ZdG”, Mijatović îşi exprimă „în-
grijorarea în legătură cu suma foarte mare stabilită pentru 
prejudicii ”.

„Dacă decizia judiciară va fi executată, ziarul ar putea 

OSCE: Amenzile pentru presa din Moldova sînt excesive 
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentanţilor: SRL „Transimex Prim”; 
SRL „Larga Vin”; SRL „Hotel Invest Grup”; SRL „First Ho-
tel”, pentru data de 2 septembrie 2011, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de 
pîrîţi la examinarea cauzei civile către SA „Hotel Chişinău” 
privind încasarea datoriilor.

Judecător  I. gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Ideal-Stil” SRL, pentru data de 5 septembrie 2011, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît în cauza civilă: ,,IDS Tehnoizol” către „Ideal-
Stil” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Voscalevschi 
Ivan, pentru data de 13 septembrie 2011, ora 8.45, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în calitate de 
intervenient accesoriu în cauza civilă: ,,Asito” SA către „Mol-
dova-Astrovaz” privind încasarea sumei.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului „Durnea Olesea” ÎI, pentru data de 20 
octombrie 2011, ora 10.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 218) în calitate de pîrît la examinarea ca-
uzei civile intentată de SRL „Haruz-Grup” privind încasarea 
datoriei. 

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

Judecător  Liliana Andriaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui SRL „Premer-SV”, pentru data de 3 noiembrie 2011, ora 
10.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
,,Oficiu-Service” privind încasarea sumei de 5333 lei 22 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cacicovschi        
Vitalie, pentru data de 20 septembrie 2011, ora 10.30, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-3548/2011 la cererea cet. Cacicovschi 
Mariana privind încasarea pensiei de întreţinere a copiilor. 

Judecător  galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ÎM „Regia Transport Electric”, Vornicescu 
Dumitru (satul Lozova, Străşeni), pentru data de 3 noiembrie 
2011, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 
2, bir. 611) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea CIA 
„Asito” privind încasarea daunei materiale.

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

Judecător  V. Boico
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bugai Alla Afanasi, a.n. 31.07.1965 şi Bugai Vasile Ion, a.n. 
08.02.1960, pentru data de 22 august 2011, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 2) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la acţiunea cet. Oprea Eudochia privind 
recunoaşterea nulităţii actului juridic şi recunoaşterea dreptu-
lui de proprietate.

 Judecător  Oleg Melniciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Suveică Octavian, pentru data de 28 septembrie 2011, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate 
de pîrît în cauza civilă privind restituirea despăgubirii.

Judecător  E. Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Benciu Gheorghe Gheorghe, a.n. 08.08.1980, pentru data de 17 
octombrie 2011, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 
3, bir. 3) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de    Benciu 
Lilia privind decăderea din drepturile părinteşti.

 Judecător  Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gradobic Alexandru Petru, a.n. 11.02.1973, pentru data de 31 
octombrie 2011, ora 9.45, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 3) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Gradobic 
Tatiana privind desfacerea căsătoriei.

 Judecător  Ig. Vornicescu

ÎN  ATENŢIA  CITITORILOR!

Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 
judecată” din toate raioanele republicii. Pentru aceasta 
nu este nevoie să vă deplasaţi la Chişinău. E de ajuns 
să expediaţi prin tel/fax (nr. 577690) copia dispoziţiei 
de plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procurat 
în oficiile „Poşta Moldovei” sau la redacţie.

Date bancare: c/d 222472202641 
BC Banca Socială. BIC: BSOCMD 2x722, 

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DREPTUL”

Citaţii în judecată www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformita-

te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Calestru                 
Vladimir, pentru data de 5 septembrie 2011, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Calestru Cristina 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Ala Malîi
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Chironda Mar-
cela Ion, a.n. 18.11.1989, cu ultimul domiciliu: mun. Chi-
şinău, str. P. Zadnipru nr. 19/3, apt. 106, pentru data de 13 
septembrie 2011, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. M. 
Sadoveanu nr. 24/1, bir. 313) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă intentată de SA „Donaris Grup” privind restituirea despă-
gubirilor de asigurare.

Judecător  Ludmila Ouş
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Calancea               
Nicolae, pentru data de 5 septembrie 2011, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă intentată de APLP 54/200 privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Vladislav Clima
www

Judecătoria Basarabeasca solicită prezentarea cet.                  
Cocieru (Dodică) Mariana, pentru data de 21 septembrie 
2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Basarabeasca, str. 
Cheilor fără număr, sala nr. 3, et. 1) în legătură cu examinarea 
cauzei civile intentată de Dodică Nicolae privind încasarea 
pensiei alimentare.

Judecător  Tatiana Molcianova
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Bunescu Angela Andrei, a.n. 
26.05.1971, domiciliată: or. Hînceşti, str. Împăratul Traian 
nr. 1, pentru data de 19 septembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Hînceşti, str. Chişinăului nr. 7, bir. 11) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-1080, intentată de ÎCS „Easy 
Credit” SRL.

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

Judecător  Angela Bostan
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Cobîleţchii Alexei, cu 
ultimul domiciliu: satul Podgoreni, Orhei, pentru data de 4 
octombrie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de reclamanta Suruceanu Cristina privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

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

Judecător  V. Negruţa
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „It-Ippon” Chişinău, pentru data 
de 12 septembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de SRL „Alsinor”.

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

Judecător    S. Namaşco
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Mardari Piotr din mun. Chişinău, str. Nicolae Grădescu 
nr. 5, apt. 40, pentru data de 8 septembrie 2011, ora 16.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea ÎM SIA „MOL-
DASIG” SRL privind încasarea sumei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica  Iurie Cotruţă

www
 Judecătoria Donduşeni solicită prezentarea cet. Malic 

Vasile, pentru data de 12 octombrie 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Donduşeni, str. 31 August 1989 nr. 19, bir. 2) 
în calitate de pîrît la examinarea cauzei civile la cererea lui 
Pînzari Vladimir către Curdovschii Svetlana şi Malic Vasile 
privind încasarea sumei.

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

Preşedintele
Judecătoriei Donduşeni   Lilia Ţurcan

ANUNŢ
Malarciuc Anna, domiciliată în satul Iurceni, Nispo-

reni, anunţă pierderea certificatului de căsătorie nr. 23 
din 25.11.1990 înregistrat la Primăria satului Iurceni în-
tre Malarciuc Anna şi Malarciuc Ivan.

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

Executorul judecătoresc Dumitru Manole vă informează 
că, în baza documentului executoriu nr. 2e-4136/11 din 
01.03.11 emis de Judecătoria Economică de Circumscrip-
ţie cu privire la încasarea de la SRL „Moaramat Plus” în 
beneficiul SRL „Octopus Prof” a sumei de 202 819,35 
lei datorie. La 04.05.11 a intentat procedura executorie 
nr. 031-158/11. În urma intentării faţă de debitor au fost 
aplicate interdicţiile în toate organele statale cu drept de 
resort. Totodată, prin procesul verbal din 14.07.11 a fost 
aplicat sechestru pe bunurile imobile din r-l Străşeni, 
care aparţin debitorului ca ulterior să se efectueze exper-
tiza tehnică de evaluare a bunurilor imobile în cauză. La 
data de 08.08.11 cu nr. 71 de către SRL ,,Petam Grup” a 
fost efectuat raportul de constatare a preţului imobilului 
cu nr. cadastral 8001104.066 din or. Strășeni, ce aparţine 
debitorului SRL ,,Moaramat Plus”, şi preţul de piaţă a 
fost estimat la 525 000 lei şi ulterior urmează a fi vîndut 
la licitaţie.

Executor judecătoresc              Dumitru Manole

ANUNȚ
Executorul judecătoresc Gheţiu Liudmila anunţă că 

pentru data de 5 septembrie 2011, ora 10.00 va avea loc 
licitaţia publică de vînzare a bunurilor sechestrate ce 
aparţin SRL-lui „Foaie Verde”: set de mobilă, suvenire şi 
obiecte de uz casnic în total 367 poziţii la preţul iniţial al 
lotului întreg de 436 123,20 lei care va avea loc pe adre-
sa: bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 339, mun. Chişinău.

Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte 
cererea de participare pînă la data de 2 septembrie 2011 
cu indicarea preţului propus pentru lotul scos la licitaţie 
şi documentul de plată în mărime de 5% din valoarea bu-
nului, ce confirmă acontul depus la contul executorului 
judecătoresc Liudmila Ghețiu: c/f 43199015; BC „Vic-
toriabank” SA fil. nr. 11 Chişinău VICBMD2X883; сont 
2224411896.

Familiarizarea prealabilă cu bunurile scoase la lici-
taţie se va efectua prin intermediul executorului judecă-
toresc. 

Telefon de contact: 27-06-21.
Executor Judecătoresc                  Liudmila ghețiu

ANUNȚ
Executorul Judecătoresc Gheţiu Liudmila, anunţă că 

pentru data de 15 septembrie 2011, ora 10.30 va avea loc 
executarea hotărîrii nr. 2-699/09 din 15-12-09 emis de 
Judecătoria Rîşcani privind evacuarea lui Burov Ion şi 
Burov Galina din încăperile nelocuibile ocupate abuziv 
din demisolul (etajul 1) al imobilului lit.A cu suprafaţa 
totală de 72,7 metri pătrați identificate în planul cadastral 
cu nr. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 6, 6A din strada Cahul nr. 16 mun. 
Chişinău.

În conformitate cu art.147, 149 CE RM debitorilor vă 
propunem să executaţi benevol hotărîrea indicată, pînă 
la data şi ora nominalizată, în caz contrar evacuarea va fi 
efectuată în mod silit, iar cheltuielile legate de evacuarea 
silită vor fi suportate de debitor. Lipsa dvs. nu va influ-
enţa asupra executării. Totodată, solicităm să comunicaţi 
unde urmează a fi strămutate bunurile.

În caz de executare înaînte de termenul acordat, re-
nunţarea de la executare, încheierea unei tranzacţii de 
împăcare cu creditorul sau alte motive, înştiinţaţi execu-
torul judecătoresc  Liudmila Gheţiu în scris cu anexarea 
documentelor confirmative în termenul indicat, apelînd 
la numărul prezentei.

Executor Judecătoresc                 Liudmila ghețiu 
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Un tribunal rabinic din Israel a 
condamnat un cîine la moarte prin 

lapidare
Un tribunal rabinic din Israel a emis o sentinţă de condam-

nare la moarte pe numele unui cîine, considerînd că animalul 
este, de fapt, un avo-
cat secular reîncarnat, 
care i-ar fi insultat în 
urmă cu 20 de ani pe 
judecătorii tribunalu-
lui. 

Cînd cîinele a in-
trat în sala de judeca-
tă, unul dintre jude-
cători şi-a amintit că 

predecesorii săi au blestemat avocatul în urmă cu 20 de ani, ce-
rînd lui Dumnezeu să pună sufletul omului în corpul unui cîi-
ne, animal necurat, potrivit religiei iudaice. Tribunalul rabinic 
a condamnat cîinele la moarte prin lapidare, dar căţelul a reuşit 
să scape din clădirea instanţei înainte de executarea sentinţei. 

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Dorina Postolache, magistru în drept, lector uni-
versitar, Facultatea de drept, USM; Alexandru 
Cojuhari, doctor habilitat în drept, profesor 
universitar, Facultatea de drept, USM; Vitalie 
Pistriuga, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de drept, USM; Sorin Bruma, doctor 
în drept, lector universitar, Facultatea de drept, 
USM; Nelea Podlisnic, vicepreşedintele Jude-
cătoriei Drochia; Tatiana Răducanu, judecător 
CSJ; Liubovi Brînza, judecător Centru; Angela 
Braga, judecător Hînceşti; Ion Raropu, judecă-
tor Călăraşi; gheorghe Ursan, judecător Tele-
neşti; Sergiu Daguţa, judecător Ciocana; Petru 
grumeza, judecător Căuşeni; gheorghe Iovu, 
judecător CA Chişinău; Iurie garaba, procu-
ror, şef direcţie, Procuratura Generală; Tudor 
Banu, procuror Şoldăneşti; Nicolae Tabuncic, 
procuror, şef-adjunct secţie, Procuratura Gene-
rală; Ruslan Popov, procuror, şef direcţie, Pro-
curatura Generală; Vitalie Bordea, procuror, şef 
secţie, Procuratura Generală. 

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 întregească 
deplin fericirea.

La mulţi ani!
 

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept

Citeşte despre vechiul 
cazino din cea mai renumită 
grădină publică din Capita-
lă, cînd au fost amenajate 
fîntînile arteziene şi care a 
fost primul film care a rulat 
vreodată la cinematograful 

„Patria”.
1. Actuala grădină pu-

blică „Ştefan cel Mare” a 
fost amenajată la porunca 
ţarului Alexandru I, care în 
1819, a efectuat prima sa vi-
zită la Chişinău.

2. Grădina publică  
„Ştefan cel Mare” are nu mai 
puţin de 193 de ani, fiind 
totodată cea mai veche din 
Chişinău.

3. De amenajarea aces-
tei grădini publice s-a ocu-
pat arhitectul rus Mihail 
Ozmidov, care s-a inspirat 
după moda parcurilor fran-
ceze, cu alei geometrice şi 
arbori bătrîni.

4. În dreptul intrării din-
spre statuia lui Ştefan cel 
Mare a funcţionat, în seco-
lul al XIX-lea, un cazino din 
lemn şi sticlă. Timp de 70 
de ani, acest loc a fost punc-
tul de întîlnire între ofiţerii 
ruşi şi tinerii de bani gata de 
la acea vreme. Cazino-ul a 
fost închis în anul 1890.

5. Din 1835, în grădina 
publică „Ştefan cel Mare” au 
fost amenajate două    fîntîni 
arteziene, cu adîncimea de 
13 metri.

6. După cel de-al doi-
lea război mondial, ruşii au 
construit în grădina publică 

„Ştefan cel Mare” un cinema-
tograf din lemn, cu două săli, 
care se numea „Rodina”.

7. De la 1 decembrie 
1952 s-a deschis cinemato-
graful „Patria” pe actuala lo-
caţie de pe bulevardul Ştefan 
cel Mare. Primul film care a 
rulat vreodată acolo a fost 
o ecranizare după „Revizo-
rul”, de Nikolai Gogol. La 
acea vreme, biletul de intra-
re costa fix o rublă.

8. Iuri Gagarin, Nikita 
Hruşciov, Leonid Brej-
nev, Ho Chi Min şi Todor        
Zhivkov sînt cîteva dintre 
numele unor personalităţi 
sovietice care au ajuns la 
Chişinău. Fiecare dintre cei 
menţionaţi a plantat cîte un 
copac pe o alee specială, si-
tuată în partea dinspre hote-
lul „Jolly Alon”.

9. La început, în colţul 
dinspre hotelul „Codru”, fu-
sese amenajată o oranjerie 
cu plante exotice.

10. Tot în Grădina Publi-
că „Ştefan cel Mare” a func-
ţionat şi un pavilion cultural 
ridicat în cinstea regelui  
Mihai I al României. Pentru 

o vreme, acesta era singurul 
loc din Chişinău unde pu-
teau fi organizate concerte, 
vernisaje şi proiecţii de fil-
me.

Prima ţară europeană care vrea să interzică 
accesul la Facebook 

Reţelele de socializare au început să-i deranjeze şi pe li-
derii unor state care nu au nici regimuri dictatoriale precum 
cele din Orient şi nici nu au un control puternic al statului, 
precum China. Astfel, dacă Guvernul de la Beijing sau cel 
de la Damasc ar sugera ca  Facebook şi Twitter să fie inter-
zise sau cenzurate n-ar mai mira pe nimeni. Ce-aţi spune 

S-a îngrăşat cu aproape 3 kilograme şi a 
rămas fără titlul de ,,Miss Mexic”

S-a îngrăşat cu aproape 3 kilograme şi i s-a retras titlul 
de ,,Miss Mexic”. Cynthia De La Vega a rămas fără coroa-
nă după ce şi-a rotunjit un pic formele. Organizatorii susţin 
că i-au retras titlul pentru că 
tînăra a fost lipsită de „disci-
plină şi dedicaţie”.

Cynthia De La Vega a 
cîştigat concursul ,,Nuestra 
Belleza Mexico” în septem-
brie 2010 şi era în toiul pre-
gătirilor pentru ,,Miss World”, 
concurs care se va desfăşura 
în acest an în luna noiembrie. 
Se pare că stresul la care a 
fost supusă i-a adus cîteva 
kilograme în plus.

,,Ştiu că nu este o experi-
enţă tocmai fericită. Dar nu 
este grav, deoarece este vorba despre greutate. Dacă arăţi ca 
un schelet, atunci organizatorii concursului vor fi mulţumiţi 
şi nu vor exista probleme. În cazul meu, unica soluţie ar fi 
să slăbesc, pentru că aşa vor ei”, a declarat Cynthia De La 
Vega, model.

Organizatorii concursului afirmă că greutatea modelului 
mexican nu a avut nici o legătură cu decizia lor. Aceştia 
spun că modelul nu a respectat recomandările stipulate în 
contract şi a muncit fără dedicaţie.

,,Este important să menţionăm că, contrar declaraţiilor fă-
cute de familia ei, nu kilogramele în plus au stat la baza de-
ciziei noastre”, a precizat Lupita Jones, organizator ,,Miss 
Mexic”.

Cynthia De La Vega spune că organizatorii i-au prescris, 
prin e-mail, o cură de slăbire ce constă în consumarea unui 
singur aliment timp de o lună şi nu i-au asigurat niciodată 
un nutriţionist sau asistenţă care să o ajute să piardă kilogra-
mele în plus. Pentru concursul ,,Miss World”, Cynthia va fi 
înlocuită de un alt model, Gabriela Palacio.

dacă iniţiati-
va ar veni din 
partea Marii 
Britanii?

Premierul 
britanic Da-
vid Cameron 
c o n s i d e r ă 
că mişcările 
violente din 
ţara sa sînt 
alimentate de 
interacţiunea 

pe reţelele de socializare, motiv pentru care accesul la 
aceste medii ar trebui restrîns.

,,Libera circulaţie a informaţiei poate fi folosită într-un 
scop bun. Dar poate fi utilizată şi pentru a face rău. Iar 
cînd oamenii folosesc social-media pentru violenţă, noi 
trebuie să-i oprim”, spune Cameron. 

Acesta a declarat că, în momentul de faţă se lucrează 
la o modalitate prin care comunicarea prin reţelele de so-
cializare să fie împiedicată.

Valul de violenţe, care a cuprins Londra şi alte oraşe 
britanice, a fost declanşat de moartea unui tînăr de 29 de 
ani, Mark Dugan, împuşcat mortal de poliţie săptămîna 
trecută, cu ocazia unei tentative de interpelare.

În cursul violenţelor, un bărbat a fost rănit grav prin 
împuşcare la Croydon, la sud de Londra, şi încă trei au 
fost ucişi marţi seara, în timp ce asigurau securitatea unui 
cartier din Birmingham.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători că 
sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  Noi 
avem nevoie de acest ajutor şi vom  rămîne 

alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

C A l E I D O S C O p

Descoperă 10 lucruri pe care nu le ştiai despre 
grădina publică „Ştefan cel Mare”

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


