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Colaborare avansată 
între MAI şi Organi-
zaţia Internaţională 
pentru Migraţie

Cooperare vamală în 
format trilateral: 
Moldova, România, 
Ucraina

A fost aprobată prima 
variantă a Proiectului 
Strategiei de reformare a 
sistemului justiţiei

Iurie Leancă, s-a aflat re-
cent, într-o vizită oficială în 
Confederaţia Elveţiană, la 
invitaţia preşedintei acestui 
stat, şefa Departamentului 
Federal pentru Afaceri Ex-
terne, Micheline Calmy-Rey, 
potrivit Serviciului mass-
media şi relaţii cu publicul 
al MAEIE. 

Agenda vizitei a in-
clus şi întrevederi cu                            
Jean-René Germanier, preşe-
dintele Consiliului Naţional 
al Parlamentului Confedera-
ţiei Elveţiene, cu oameni de 
afaceri elveţieni interesaţi de 
piaţa moldovenească şi cu 
potenţiali investitori în eco-
nomia R. Moldova. În cadrul 
discuţiilor, părţile au abordat 
subiecte de interes comun şi 
au efectuat un schimb amplu 
de opinii privind consolida-
rea şi aprofundarea cooperă-
rii pe dimensiunile bilaterale 
şi multilaterale ale dialogului 
moldo-elveţian. 

Şeful diplomaţiei mol-
doveneşti a informat despre 
reformele desfăşurate în ţara 

noastră în contextul proce-
sului de integrare europea-
nă, precum şi despre 
ultimele evoluţii în 
dialogul cu UE. Este 
vorba despre negocie-
rile privind Acordul de 
Asociere, Acordul de 
Comerţ Liber Apro-
fundat şi Cuprinzător, 
precum şi de Dialogul 
privind liberalizarea 
regimului de vize cu 
UE. 

La rîndul său, Mi-
cheline Calmy-Rey a 
menţionat că, deşi nu 
este membru al Uniu-
nii Europene, Elveţia 
împărtăşeşte aceleaşi 
valori şi obiective ca 
şi partenerii săi eu-
ropeni, contribuind 
activ la securitatea şi 
stabilitatea europeană, 
la dezvoltarea socială 
şi economică a noilor 
state membre UE, cît 
şi a celor din cadrul 
Parteneriatului Estic. 

Părţile au abordat 
şi subiectul acordă-
rii asistenţei tehnice pentru 
implementarea proiectelor 

în domeniile prioritare ale 
Republicii Moldova şi co-

operarea excelentă stabilită 
cu Agenţia Elveţiană pen-

tru Dezvoltare Tehnică la 
Chişinău. Partea elveţiană 

a apreciat eficienţa utilizării 
fondurilor acordate Republi-

inistrul Afacerilor 
Externe şi Inte-
grării Europene, 

Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Marian 
Lupu, a participat, recent, la reuniunea Consiliului Şefilor de 
Stat al CSI, care a avut loc la Duşanbe, Tadjikistan. Princi-
palele subiecte de pe agenda summit-ului au vizat adoptarea 
unei Declaraţii cu prilejul aniversării a 20-a de la crearea Co-
munităţii Statelor Independente, analiza rezultatelor înregis-
trate în cadrul CSI şi obiectivele de viitor ale organizaţiei.

Luînd cuvînt în cadrul şedinţei plenare, Marian Lupu a pus 
accentul pe dinamizarea cooperării comercial-economice, de 
care este interesată în mod prioritar Republica Moldova. În 
special, el a remarcat necesitatea de a definitiva negocierile şi 
de a semna Acordul de liber schimb între statele-membre ale 
comunităţii. Şeful statului nostru a menţionat că Republica 
Moldova urmează cursul strategic de integrare în Uniunea 
Europeană, dar că acesta nu trebuie să fie contrapus colaboră-
rii pragmatice cu partenerii în cadrul CSI.

Cu ocazia participării la Consiliul Şefilor de Stat,               
Marian Lupu a avut o serie de întrevederi bilaterale şi discuţii 
pe teme de interes prioritar pentru Republica Moldova.

Astfel, prima întrevedere a fost cu liderul ucrainean,     
Victor Ianukovici, fiind convenit ca dinamica pozitivă a re-
laţiilor moldo-ucrainene să fie valorificată prin aprofundarea 
consultărilor bilaterale în mai multe domenii de interes co-
mun: cooperarea economică, reglementarea conflictului trans-
nistrean, securitatea energetică, conlucrarea la nivel regional 
şi internaţional.

cii Moldova, Elveţia fiind al 
treilea partener de asistenţă 

tehnică prezent în 
ţara noastră. Iurie 
Leancă s-a pronun-
ţat pentru diversifi-
carea şi extinderea 
fondurilor acordate, 
precum şi includerea 
Republicii Moldova 
pe lista ţărilor priori-
tare care beneficiază 
de asistenţa tehnică 
acordată de Guvernul 
Confederaţiei Elveţi-
ene. 

Cu referire la 
sectorul migraţional, 
a fost constatată o 
bună implementare 
a Acordurilor privind 
facilitarea regimului 
de vize pentru cetă-
ţenii RM şi Acordu-
lui privind readmisia 
persoanelor cu şede-
re ilegală, precum şi 
a Protocolului de im-
plementare al Acordu-
lui privind readmisia 
persoanelor cu şede-
re ilegală, documente 

semnate în cadrul vizitei de 
lucru la Chişinău a Micheli-
ne Calmy-Rey, în mai 2010. 

La fel, a fost abordată 
şi problema transnistrea-
nă, iar partea elveţiană şi-a 
reconfirmat poziţia privind 
soluţionarea conflictului prin 

În cadrul următoarei întrevederi, discuţiile dintre              
Marian Lupu şi Dmitri Medvedev s-au axat pe analiza evolu-
ţiilor şi perspectivelor în cooperarea moldo-rusă în mai multe 
domenii, inclusiv dosarul transnistrean. Preşedintele Rusiei a 
menţionat interesul pentru  depăşirea crizei politice în Mol-
dova în scopul asigurării stabilităţii în ţară, fapt ce ar permite 
demararea mai multor iniţiative de interes comun pentru cele 
două state.

La întrevederea cu Nursultan Nazarbaiev a fost apreciat 
pozitiv rolul Comisiei mixte interguvernamentale de colabo-
rare comercial-economică, ultima şedinţă a căreia s-a desfă-
şurat la finele lunii aprilie, 2011, la Astana. S-a convenit să fie 
amplificate relaţiile economice, precum şi să fie intensificat 
dialogul politic bilateral. Marian Lupu a mulţumit în mod 
deosebit Kazahstanului pentru faptul că, deţinînd Preşedinţia 
OSCE, în 2010, a susţinut activ eforturile de reintegrare a 
Republicii Moldova.

Interesul pentru dinamizarea raporturilor comercial-eco-
nomice a fost exprimat de Marian Lupu şi în discuţiile cu 
preşedintele Republicii Tadjikistan, Emomali Rahmon, cu 
prim-ministrul Republicii Belarus, Mihail Miasnikovici, dar 
şi cu secretarul executiv al CSI, Serghei Lebedev. În general, 
la reuniune s-a remarcat că nivelul actual al cooperării este 
mult mai redus decît potenţialul existent, în special în ceea 
ce ţine de majorarea volumului schimburilor comerciale în 
cadrul CSI şi în relaţiile bilaterale, informează Serviciul de 
presă al Preşedinţiei.

menţinerea integrităţii terito-
riale a Republicii Moldova. 
Oficialii elveţieni s-au arătat 
dispuşi să ofere suport în ma-
terie de securitate prin efectu-
area transferului de expertiză 
la nivel de experţi. 

Un alt subiect al discu-
ţiei l-a constituit potenţialul 
de dezvoltare a investiţiilor 
şi comerţului bilateral, fiind 
menţionat interesul ambelor 
părţi de amplificare a con-
tactelor economice. În acest 
context, în primul semestru 
al anului viitor, la Chişinău 
urmează să fie organizată 
cea de-a V-a reuniune a Co-
misiei interguvernamentale 
moldo-elveţiene pentru coo-
perare comercial-economică 
şi a unui For economic al 
oamenilor de afaceri. Ambe-
le părţi au încurajat continua-
rea schimbului de cunoştinţe, 
metode şi experienţe prin 
implementarea proiectelor în 
domeniile de interes comun, 
cum ar fi cel comercial-eco-
nomic, cercetării, inovaţiilor, 
educaţiei şi mediului. 

Totodată, a fost apreciată 
buna cooperare între ambele 
ţări în cadrul Organizaţiei 
Internaţionale a Francofoni-
ei. Ministrul Leancă a soli-
citat susţinerea candidaturii 
Republicii Moldova pentru 
desfăşurarea în anul 2014 la 
Chişinău a Sumitului OIF.
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Vicepremierul Iurie Leancă a efectuat 
o vizită oficială în Elveţia

Marian Lupu a participat la reuniunea Consiliului Şefilor de Stat al CSI
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R. Moldova şi Austria au semnat un 
acord în domeniul securităţii sociale
Republica Moldova şi Austria au semnat un acord în dome-

niul securităţii sociale şi aranjamentul pentru aplicarea acestuia. 
Acordul a fost semnat de către Valentina Buliga, ministru 

al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova 
şi Rudolf Hundstorfer, ministru Federal al Muncii, Afacerilor 
Sociale şi Protecţiei Consumatorului din Austria. 

Potrivit acestui acord, cetăţenii Republicii Moldova care 
muncesc legal în Austria şi cetăţenii Austriei care muncesc 
legal în Moldova, vor beneficia de garanţii sociale. Valentina 
Buliga a menţionat că în baza acordului va fi posibil exportul de 
prestaţii sociale care se referă la vîrsta de pensionare, asigurarea 
medicală şi asigurarea în caz de accidente, în măsura contribu-
ţiilor pe care le fac cetăţenii ambelor ţări. 

Rudolf Hundstorfer a declarat că acest acord este parte a 
colaborării dintre Moldova şi Austria şi el contribuie la apro-
fundarea parteneriatului dintre cele două ţări. Oficialul a mai 
adăugat că Moldova este una dintre puţinele ţări cu care Austria 
a semnat acorduri în domeniul securităţii sociale. 

Republica Moldova a mai semnat acorduri similare cu Ro-
mânia, Bulgaria, Portugalia, Luxemburg şi în timpul apropiat 
urmează a fi semnate asemenea acorduri cu Estonia şi Polonia.

Moscova promite să revină la 
negocierile privind soluţionarea 
conflictului transnistrean
Negocierile în formatul 5+2 cu privire la soluţionarea con-

flictului transnistrean vor fi reluate, în curînd, la Moscova. Des-
pre aceasta a anunţat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, 
la un briefing susţinut împreună cu omologul său ucrainean, 
Constantin Grişcenko.

Potrivit lui Lavrov, Moscova şi Kiev, în calitate de media-
tori şi garanţi, alături de OSCE şi observatorii din partea Statelor 
Unite şi ai Uniunii Europene vor face tot posibilul ca întîlnirea 
să se încheie cu semnarea unui acord privind reluarea negocieri-
lor oficiale pentru soluţionarea diferendului transnistrean.

Negocierile în formatul 5+2 au fost întrerupte în 2006. Ulti-
ma rundă de consultări a avut loc pe 21 iunie 2011, la Moscova, 
însă din cauza poziţiei Transnistriei, părţile nu s-au putut înţele-
ge cu privire la reluarea oficială a negocierilor.

FISC-ul simplifică procedura de rapor-
tare fiscală pentru unii agenţi economici
Începînd cu 1 ianuarie 2012, circa 15 mii de subiecţi ai 

impunerii cu TVA vor depune dările de seamă fiscale în formă 
electronică. Această prevedere este obligatorie pentru agenţii 
economici din Chişinău, Bălţi şi Comrat. Este un proiect pilot 
şi începînd cu 1 ianuarie 2013 va fi accesat de către încă 10 mii 
de agenţi economici de pe întreg teritoriul ţării. Potrivit şefu-
lui Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Nicolae Platon, la 
moment, conectarea la serviciul ,,Declaraţie electronică” este 
gratuită, însă, în cazul nesupunerii prevederilor legale, între-
prinzătorii vr fi sancţionaţi cu amendă sau chiar vor fi lipsiţi de 
titlul de subiecţii impunerii cu TVA.

Începînd cu data de 5 septembrie şi pînă pe 31 decembrie 
curent, organele fiscale au deschis în sectoarele Centru şi Bota-
nica două centre de conectare la serviciul de raportare electroni-
că. ,,Pentru a evita aglomeraţiile şi a asigura rapid procedura de 
conectare a contribuabililor a fost instituită programarea prea-
labilă. Toţi subiecţii impunerii cu TVA vor fi înştiinţaţi în scris 
prin intermediul ofiicilor fiscale din sectoarele unde sînt deser-
viţi, şi sub semnătură vor primi condiţiile, timpul programării şi 
oficiul unde trebuie să se prezinte”, a declarat şefa Inspectoratu-
lui Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, Ludmila Botnari.

La Bălţi şi Comrat programarea va începe din luna noiem-
brie curent. Nicolae Platon afirmă că datorită implementării 
acestui proiect se va economisi timp şi bani ale agenţilor econo-
mici, dar şi a organelor fiscale, precum şi se va diminua nivelul 
de corupţie. ,,Dacă aceste procese vor fi cu succes şi noi credem 
în aceasta, atunci peste un an, business-ul din Republica Mol-
dova va avea la dispoziţie un sistem bine lucrat şi uşor de apli-
cat, un sistem consistent ce corespunde standardelor Uniunii 
Europene”, a menţionat directorul de proiect USAID/BIZTAR, 
Douglas Muir. Prezentarea dărilor de seamă fiscale prin metode 
automatizate de raportare fiscală este un proiect pilot finanţat 
din bugetul de stat şi bugetul ÎS ,,Fiscservinform” în mărime de 
4 milioane de lei, fiind susţinut şi de către USAID/BITZAR.

Strada Armenească va fi închisă pînă în 
noiembrie
Traficul rutier pe strada Armenească va fi suspendat în ur-

mătoarele două luni. 
Primăria Chişinău a informat că în perioada 6 septembrie - 4 

noiembrie traficul rutier va fi suspendat în legătură cu executa-
rea lucrărilor de instalare a apeductului. Lucrările sînt preconi-
zate în două etape.

Astfel, în perioada 6 septembrie - 3 octombrie a.c. va fi       
restricţionat traficul pe tronsonul cuprins între str. A. Mateevici 
şi str. M. Kogălniceanu (etapa I), iar între 3 octombrie şi 4 no-
iembrie a.c. va fi suspendată circulaţia pe tronsonul cuprins între 
str. M. Kogălniceanu şi str. Bucureşti (etapa II).

În timpul lucrărilor de pe tronsonul str. A. Mateevici - 
str. M. Kogălniceanu, microbuzele rutelor nr. 169 şi 192 vor 
circula de la str. A. Mateevici pe str. Mihai Eminescu, str. M.                       
Kogălniceanu, str. Armenească şi în continuare pe traseele sta-
bilite. La cea de-a doua etapă a lucrărilor, ce vizează tronsonul 
str. M. Kogălniceanu - str. Bucureşti, microbuzele rutelor nr. 
169 şi 192 vor circula de la str. A. Mateevici pe str. Bulgară, str. 
Bucureşti, str. Armenească şi în continuare pe traseele stabilite.

Şedinţa Consiliului Supe-
rior al Magistraturii (CSM) 
din 6 septembrie, a fost amî-
nată din lipsă de cvorum. Au 
fost prezenţi 7 din cei 12 
magistraţi, iar pentru ca şe-
dinţa să fie deliberativă era 
nevoie de încă un membru. 
În cadrul şedinţei urma să fie 
desfăşurat concursul pentru 
suplinirea funcţiei de preşe-
dinte al Curţii Supreme de 
Justiţie (CSJ) şi desemnat 
candidatul CSM la această 
funcţie.

Potrivit preşedintelui 
CSM, Nicolae Timofti, ab-
senţa celor 5 magistraţi este 
una motivată: doi sînt în 
concediu, doi pe foaie de 
boală şi unul participă la un 
seminar ce se desfăşoară la 
Odesa.

Precizăm că la moment, 
interimatul funcţiei de pre-

Consiliul Superior al Magistraturii a amînat din 
nou alegerea preşedintelui CSJ

şedinte al CSJ este asigurat 
de către judecătorul Raisa       
Botezatu. Decizia a fost 
adoptată pe 6 iulie, de către 
Consiliul Superior al Magis-
traturii, ca urmare a demiterii 
lui Ion Muruianu din fruntea 
instanţei superioare.

Raisa Botezatu este pre-
şedintele Colegiului Penal al 
Curţii Supreme de Justiţie. 
Ea îl va înlocui pe Muruianu 
pînă cînd nu va fi desemnat 
cîştigătorul concursului pen-
tru suplinirea acestei funcţii. 

Concursul a fost anunţat 
încă în februarie, dar selec-
tarea candidaturii a fost de cî-
teva ori amînată. Asta pentru 
că I. Muruianu, care candida 
pentru un al doilea mandat, a 
primit aviz negativ de la SIS 
şi a atacat avizul în instanţa 
de judecată.  

Menţionăm că Raisa Bo-

tezatu este unul din cei patru 
candidaţi la şefia CSJ. De 
asemenea, printre candidaţi 
se numără ex-preşedintele 

CSJ Ion Muruianu, judecăto-
rul CSJ Constantin Gurschi 
şi preşedintele CSM Nicolae 
Timofti. Mihai Poalelungi 

Vlad Filat a avut o întrevedere cu 
ambasadorii statelor UE, 

acreditaţi la Chişinău
Discuţia s-a axat pe subiecte privind situaţia actuală din Republica 

Moldova, în particular vizînd evenimentele care au loc pe piaţa finan-
ciară din țara noastră. Premierul a informat diplomaţii despre acţiunile 
Guvernului întreprinse în ultima perioadă, în vederea asigurării secu-
rităţii investiţiilor pe piaţa financiară a Republicii Moldova, inclusiv a 
celor străine.

„Am dorit ca 
dvs. să aflaţi des-
pre lucrurile care 
se       întîmplă în 
Republica Mol-
dova, pozitive sau 
negative, din sur-
se oficiale, nu din 
presă”, a precizat 
prim-ministrul.

Vlad Filat a 
menţionat că Gu-
vernul Republicii Moldova întreprinde toate măsurile şi atribuţiile care-i 
revin, pentru a reacţiona la evenimentele neplăcute care se atestă pe par-
cursul ultimilor două luni pe piaţa financiară a ţării.

Premierul a dat asigurări că Guvernul va acţiona şi în continuare 
pentru a depăşi problemele existente. 

La rîndul lor, diplomaţii europeni au exprimat gratitudine premi-
erului pentru deschidere şi au reiterat disponibilitatea lor de a sprijini 
Guvernul Republicii Moldova, informează Serviciul de presă al Exe-
cutivului.

JURIŞTII  DIN  CADRUL 
PARTENERIATULUI  ESTIC  

ȘI-AU  PERFECŢIONAT 
CUNOŞTINŢELE  ÎN  

DOMENIUL  COMBATERII  
CRIMELOR  CIBERNETICE

Procurorii şi ofiţerii de urmărire penală din 
cadrul Parteneriatului Estic şi-au perfecţionat cu-
noştinţele în domeniul combaterii crimelor ciber-
netice, în cadrul seminarului regional cu genericul 

„Cooperarea internaţională împotriva criminalităţii 
informatice”, care s-a desfăşurat în perioada 5-6 
septembrie la Chişinău.

Astfel, Procurorul General Valeriu Zubco a 
menţionat luni, în cadrul deschiderii evenimentu-
lui, că pentru R. Moldova criminalitatea informa-
tică este un domeniu nou de investigare. 

„Experţii străini care au participat la acest eve-
niment au o practică avansată în domeniu, iar pen-
tru a fi mai operativi, specialiştii noştri au nevoie 
de experienţa altor state în investigarea acestor 
genuri de infracţiuni”, a spus Procurorul General.

Potrivit lui, în momentul în care a fost iniţiată 
reforma procuraturii, a fost creată o secţie speci-
alizată în investigarea infracţiunilor cibernetice în 
cadrul procuraturii, iar rezultatele nu s-au lăsat 
mult timp aşteptate. 

„Mai mult decît atît, procuratura a venit şi cu 
iniţiativa creării unui centru autonom de inves-
tigaţie a infracţiunilor cibernetice. Pînă la finele 
acestui an urmează ca proiectul de lege în acest 
sens să fie definitivat şi transmis Parlamentului 
spre aprobare”, a spus Procurorul General.

Procurorul şef al Secţiei tehnologii informa-
ţionale şi investigarea infracţiunilor în domeniul 
informaticii din cadrul Procuraturii Generale, 
Veaceslav Soltan, a menţionat pentru presă că toa-
te infracţiunile cibernetice nu au hotare, din acest 
considerent este extrem de necesară cooperarea 
dintre state în investigarea acestui gen de infrac-
ţiuni.

Potrivit lui, după ce a fost creată Secţia spe-
cializată, în cadrul procuraturii au fost scoase la 
iveală mai multe scheme frauduloase referitoare 
la crimele cibernetice, fiind vorba, în special, de 
spălarea de bani prin intermediul sistemelor de 
telecomunicaţii, prestarea serviciilor sexuale         
on-line, traficarea persoanelor.

Seminarul a fost organizat de Procuratura 
Generală în parteneriat cu Uniunea Europeană şi 
Consiliul Europei. Evenimentul a fost realizat în 
cadrul Parteneriatului Estic, care include un grup 
din şase sate: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Republica Moldova şi Ucraina. Printre 
experţii care au venit cu recomandări practice în 
cadrul atelierelor de lucru sînt figuri proeminen-
te din domeniul investigării crimelor informatice 
din Olanda, Marea Britanie, Belgia, România şi 
Estonia.

Moldovenii nu vor mai plăti bani pentru 
viza israeliană

Începînd cu ziua de 1 septembrie, cetăţenii moldoveni nu mai sînt 
nevoiţi să achite taxe de 18 euro pentru viza israeliană. Totodată, statul 
Israel a oferit spitalelor din Republica Moldova o donaţie de medicamen-
te în valoare de peste 350 mii dolari, destinate în special pentru tratarea 
bolilor oncologice.

Aceste teme au fost abordate în cadrul unei conferinţe de la Ministerul 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) de către ministrul şi 
vicepremierul Iurie Leancă, împreună cu omologul său israelian, Avignor 
Liberman.

„Începînd cu ziua de 1 septembrie, cetăţenii din Republica Moldova 
nu  mai plătesc taxe pentru viza israeliană. Sîntem recunoscători. Această 
realizare este doar un pas, obiectivul final fiind crearea unui spaţiu de 
regim fără de vize între Republica Moldova şi statul Israel. Sperăm că 
într-o perspectivă nu foarte îndelungată, vom reuşi să îndeplinim acest 
obiectiv”, a spus oficialul moldovean.

„Totodată, exprimăm gratitudine şi pentru donaţia de medicamente, 
majoritate dintre care sînt destinate pentru tratarea bolilor oncologice, 
care a fost oferită spitalelor din Republica Moldova. Este vorba de medi-
camente în valoare de peste 350 mii dolari”, a menţionat Leancă, sublini-
ind că relaţiile moldo-israeliene se află pe un trend ascendent.  

De cealaltă parte, diplomatul israelian a afirmat că relaţiile reciproce 
dintre cele două state sînt foarte bune şi că există un interes reciproc pen-
tru a îmbunătăţi şi extinde colaborarea.

şi-a retras candidatura din 
concurs. 

Magistraţii urmează să 
înainteze candidatura aleasă 

Parlamentului, care are ulti-
mul cuvînt de spus. Deputaţii 
au dreptul să o respingă, dar 
numai o dată.
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P reşedintele  interimar 
al Republicii Moldo-

va, Marian Lupu, preşedinte 
al Parlamentului, a convocat, 
recent, şedinţa Consiliului 
Naţional pentru Reforma Or-
ganelor de Ocrotire a Norme-
lor de Drept. În cadrul aces-
teia, a fost dezbătut Proiectul 
Strategiei de reformare a sec-
torului justiţiei din Republica 
Moldova pentru anii 2011-
2015, potrivit Serviciului de 
presă al Preşedinţiei. 

Astfel, membrii consiliu-
lui s-au întrunit în cea de-a 
4-a şedinţă şi, pe parcursul a 
peste două ore de discuţii, a 
fost aprobată prima variantă a 
proiectului. Cu toate acestea, 
pînă a fi înaintat Guvernului, 
grupurile de lucru au  cizelat 
proiectul strategiei de refor-
mare a justiției, aprobat.

,,Trebuie să-l aducem la 
condiţia ca să fie un document 
cît mai precis posibil. Astfel 
ca să răspundem foarte clar la 
întrebarea unde mergem, ce 
facem, şi cum reformăm acest 
sistem foarte vast şi complex”, 
a subliniat M. Lupu în alocu-
ţiunea sa. Potrivit sursei citate, 
chiar dacă documentul mai 
are pînă va ajunge la adoptare 
şi implementare, apariţia lui 
marchează încheierea unei 
perioade de măsuri segmenta-

A fost aprobată prima variantă a Proiectului Strategiei de reformare a sistemului justiţiei
re, necoordonate şi, de multe 
ori, speculative, şi trecerea la 
o abordare sistemică şi pro-
fundă a reformei în justiţie.

,,Principalul avantaj al 
acestei modificări ar trebui să 
fie o schimbare structurală şi 
de calitate, care să garanteze 
cetăţenilor, instituţiilor, inves-
titorilor din Republica 
Moldova un sistem de 
justiţie independent, 
echitabil, operativ şi 
accesibil”, a mai spe-
cificat preşedintele in-
terimar al Republicii 
Moldova, menţionînd 
că ,,numai construind 
un asemenea sistem, 
vom consolida statul 
de drept, vom asigura 
egalitatea în faţa legii 
şi vom combate principalele 
flagele, care sufocă societatea 
noastră: corupţia, criminali-
tatea, încălcarea drepturilor 
omului”.

Şeful interimar al statului 
a mai remarcat că, formarea 
Consiliului Naţional pentru 
Reforma Organelor de Ocro-
tire a Normelor de Drept a 
confirmat voinţa politică de 
a avansa rapid pe această 
direcţie şi a generat ample 
dezbateri publice, a stimulat 
competiţia politică şi instituţi-
onală, a activizat suportul teh-

nic extern şi, în definitiv, a ac-
celerat apariţia proiectului de 
strategie discutat în şedinţă. 
Un alt cîştig major de la crea-
rea acestei platforme este ace-
la că, ea a conjugat la cel mai 
înalt nivel participarea tuturor 
instituţiilor sistemului de jus-
tiţie, delimitate de principiile 

separaţiei puterilor în stat şi 
cele ale autonomiei specifice, 
precum şi a exponenţilor so-
cietăţii civile. În acelaşi timp, 
preşedintele interimar s-a 
arătat nemulţumit că un şir de 
ministere nu au prezentat pro-
puneri pentru strategie. 

Membrii consiliului au 
declarat, în repetate rînduri, 
că reforma nu este posibilă 
fără elaborarea acestui docu-
ment.

Acesta prevede schimbări 
semnificative în sistemul de 
drept din Republica Moldova. 

Prin urmare, Proiectul Stra-
tegiei pentru reformarea sis-
temului de justiţie va revizui 
competenţele Consiliului Su-
perior al Magistraturii (CSM), 
însă, deocamdată, nu se ştie 
dacă acestea vor fi extinse sau 
îngustate. De asemenea, se 
va vedea dacă locul Departa-

mentului pentru 
administrarea 
judecătorească 
va rămîne în 
c o m p o n e n ţ a 
Min i s te ru lu i 
Justiţiei sau va 
fi transferat în  
Consiliul Supe-
rior al Magistra-
turii. Totodată, 
s-a discutat şi 
despre rolul 

Centrului Avocaţilor Parla-
mentari şi alte subiecte care 
vizează aspecte instituţionale, 
despre numărul necesar de 
procurori care urmează să fie 
stabilit fie după criteriul „pe 
cap de locuitor”, fie după nu-
mărul de dosare administrate, 
despre rolul şi locul procura-
turii în sistemul de justiţie etc. 
La etapa actuală nu este clar 
dacă vor fi sau nu lichidate 
procuraturile specializate sau 
dacă va fi sau nu redus numă-
rul procurorilor şi judecători-
lor. Ideea este de a identifica 

noi tehnologii de activitate 
a acestor instituţii, pentru a 
eficientiza la maxim munca 
funcţionarului.

După prezentarea pro-
iectului, Marian Lupu a de-
clarat că ,,putem constata că 
avem un proiect şi avem un 
proces activ de participare 
la elaborarea acestuia. Cred 
că este deja un rezultat şi o 
perspectivă mult mai clară 
decît acum cîteva luni pentru 
reforma justiţiei în Republica 
Moldova”. El a menţionat că, 
finalitatea anunţată de actua-
lul text al proiectului nu este 
încă suficient de clară - el nu 
anunţă rezultatele palpabile 
ale realizării conceptelor de 
reformare, pentru că obiecti-
ve mai detaliate urmează să 
fie fixate în Planul de acţiuni 
care urmează a fi prezentat 
ulterior, de către Ministerul 
Justiţiei.

Făcînd referire la termenul 
de aprobare a strategiei, Ma-
rian Lupu a precizat că acest 
lucru trebuie să se     întîmple 
pînă la sfîrşitul anului curent. 
La această etapă se lucrează 
doar asupra textului strategiei. 
Partea tehnică a reformei va 
fi concretizată la etapa exami-
nării Planului de acţiuni.

Potrivit preşedintelui inte-
rimar, preşedintelui consiliu-

lui, Marian Lupu, după înlă-
turarea lacunelor, documentul 
urma a fi prezentat spre exa-
minare Guvernului. Șeful inte-
rimar al statului a solicitat Gu-
vernului să includă Proiectul 
Strategiei reformei sectorului 
justiţiei pentru adoptare chiar 
pe agenda şedinţei din această 
săptămînă.  Ca rezultat, Exe-
cutivul a aprobat proiectul de 
lege respectiv, care urmează 
a fi transmis Parlamentului în 
cel mai scurt timp.

„Guvernul a făcut ce a re-
uşit, acum sarcina deputaţilor 
va fi să asigure promovarea în 
cadrul procedurii parlamenta-
re a noilor propuneri de îmbu-
nătăţire a proiectului strategiei. 
Sînt sigur că vom avea supor-
tul fracţiunilor din AIE, dar, 
avînd în vedere importanţa 
documentului, chem şi depu-
taţii din opoziţie să se implice 
constructiv, pentru că ar fi cel 
mai bine să susţinem strategia 
prin consens, la nivelul tutu-
ror partidelor parlamentare”, a 
conchis Marian Lupu. 

Implementarea acestei 
reforme va permite atrage-
rea a 60 de milioane de euro 
din partea Uniunii Europene, 
care vor putea fi accesaţi abia 
din 2012.

Cor. DREPTUL

P rim-ministrul Vlad Filat a prezidat re-
cent, şedinţa Cabinetului de Miniştri. 

În debutul ei, prim-ministrul a ţinut să aducă 
mulţumiri conducătorilor instituţiilor şi auto-
rităţilor responsabile pentru buna organizare a 
manifestărilor consacrate împlinirii a 20 de ani 
de la proclamarea independenţei Republicii 
Moldova, potrivit Direcţiei comunicare şi re-
laţii cu presa de la Guvern. 

Totodată, Vlad Filat a exprimat gratitudi-
ne şi pentru modul exemplar de desfăşurare a 
Exerciţiului Internaţional de Management al 
Consecinţelor Situaţiilor Excepţionale ,,Codrii 
2011”. Premierul a solicitat Ministerului Aface-
rilor Interne şi Departamentului Situaţii Excepţi-
onale să intensifice contactele stabilite în cadrul 
reuniunii, la care au participat reprezentanţi a 34 
de state şi şapte organizaţii internaţionale. 

De asemenea, prim-ministrul a mulţumit 
pentru activitatea efectivului Serviciului Va-
mal, în legătură cu aniversarea a 20-a a creării 
instituţiei şi în special pentru semnarea De-
claraţiei comune a conducătorilor autorităţilor 
vamale din Republica Moldova, România şi 
Ucraina. Vlad Filat a precizat că în așa mod 
se va contribui la intensificarea cooperării va-
male cu ţările vecine şi oferirea unor servicii 
de calitate cetăţenilor care traversează fronti-
era. Totodată, premierul a solicitat elaborarea 
unui mecanism privind facilitarea comerţului 
la frontiera cu Ucraina, precum şi prezentarea 
unui raport privind piaţa agricolă din vecinăta-
tea satului Palanca. 

Șeful Guvernului a prezentat date statistice 
privind evoluţia situaţiei economice în prima 
jumătate a anului curent, menţionînd că, în 
comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, 
a fost înregistrată o creştere a Produsului In-
tern Brut cu 7,5%. 

Vlad Filat a specificat că majorarea ex-
porturilor este de 64,9%, iar a importurilor de 
41,7%, subliniind că pentru al doilea an conse-
cutiv ritmul de creştere a exporturilor îl depă-
şeşte pe cel al importurilor, ceea ce reprezintă 
un semnal pozitiv pentru economia moldove-
nească. 

Totodată, a fost înregistrată o creştere a in-
vestiţiilor cu 31,8%, a industriei cu 20,6%, a 
transporturilor cu 26,6% şi a ramurii servici-
ilor cu 1,3%. 

În domeniul agricol, majorările constituie 
3,9%, însă, ţinînd cont de faptul că sezonul de 
recoltare nu a fost finalizat, aceste date se aş-
teaptă a fi îmbunătăţite. 

Prim-ministrul a accentuat necesitatea 
menţinerii parametrilor de creştere economică, 
solicitînd instituţiilor statului mobilizare maxi-
mă în continuare. 

Premierul a adus la cunoştinţă şi despre 
expedierea unei scrisori pe adresa omologu-
lui român, Emil Boc, prin care a solicitat ca o 
parte din asistenţa României, oferită Republi-
cii Moldova, să fie direcţionată pentru dotarea 
sălilor de informatică din şcoli. 

În altă ordine de idei, Vlad Filat a spus 
că, în cadrul deplasărilor în teritoriu, parvin 
plîngeri privind modul de utilizare a resurse-
lor naturale, solicitînd Ministerului Mediului 
efectuarea unei monitorizări privind exploata-
rea resurselor naturale, precum şi a modului de 
utilizare a Fondului Ecologic. 

Prim-ministrul a dispus Ministerului Teh-
nologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor să verifi-
ce calitatea oferirii serviciilor de către operato-
rii de telefonie mobilă, în special în teritoriu şi 
să întreprindă acţiunile necesare de ameliorare 
a acestora. 

Premierul s-a referit şi la situaţia defectu-
oasă privind atestarea conducătorilor auto, ce-
rînd ministerelor de Interne, Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumului şi celui al Educaţiei 
prezentarea unei poziţii consolidate în această 
problemă. 

Vlad Filat a anunţat că, în perioada 8-9 
septembrie curent, în Germania, are loc o Con-
ferinţă internaţională pentru întărirea încrede-
rii în procesul de reglementare a diferendului 
transnistrean cu antrenarea grupurilor de lucru, 
a participanţilor la formatul 5+2 şi a experţilor 
internaţionali. Premierul a mai spus că, în ace-
eaşi perioadă, este preconizată şi o întrevedere 
cu liderul regiunii transnistrene, Igor Smirnov, 
menţionînd importanţa continuării dialogului 
în scopul identificării soluţiilor pentru proble-
mele existente. 

,,Evenimentul are drept scop efectuarea pre-
gătirilor pentru demararea negocierilor oficiale în 
formatul 5+2 privind reglementarea conflictului 
transnistrean, care vor avea loc la 22 septembrie 
2011, la Moscova”, a declarat Vlad Filat. 

Cabinetul de Miniştri a adoptat o serie de 
hotărîri ce vizează modificarea cadrului nor-
mativ în vigoare, inclusiv cu referire la modul 
de utilizare a mijloacelor fondului de subven-
ţionare a producătorilor agricoli pentru anul 
2011 şi eliberarea grîului alimentar din rezer-
vele materiale de stat, în scopul perfecţionării 
prevederilor normative respective. Totodată, 
au fost operate modificări şi completări la Ho-
tărîrea Guvernului cu privire la modul de con-
stituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale 
instituţiilor publice subordonate Ministerului 
Sănătăţii. Completările în cauză vizează im-
plementarea Programului Naţional de Imuni-
zări pentru anul 2011-2015. 

Alte două decizii ale Executivului ţin de 
aprobarea proiectelor de lege vizînd modifica-
rea Legii cu privire la înregistrarea dactilosco-
pică de stat şi cu privire la resursele naturale, 
ambele proiecte avînd drept scop ajustarea 
actelor legislative menţionate prevederilor le-
gislaţiei în vigoare. În aceeaşi ordine de idei, 
Guvernul a operat modificări şi completări la 
unele hotărîri aprobate anterior, ce reglemen-
tează domeniul ocupării forţei de muncă şi asi-
gurării protecţiei sociale a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă. 

De asemenea, au fost aprobate o serie de 
modificări şi completări la unele acte legisla-
tive în vederea precizării prevederilor contra-
dictorii ale unor articole din Legea salarizării. 
Viceministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, Sergiu Sainciuc, a precizat că aces-
te modificări se referă la aplicarea sistemului 
tarifar de salarizare în contextul optimizării 
condiţiilor de remunerare a conducătorilor in-
stituţiilor de stat cu autonomie financiară, stabi-
lirii obligativităţii permisului nominal de acces 
la locul de muncă pe durata programului de 
muncă, precum şi completării Codului muncii 
conform reglementărilor privind securitatea şi 
sănătatea în muncă specificate în legislaţia în 
vigoare. 

Executivul a aprobat mai multe decizii ce 
vizează cooperarea internaţională în diverse 
domenii, inclusiv privind iniţierea negocierilor 
asupra proiectelor: Aranjamentului administra-
tiv pentru aplicarea Acordului între Republica 
Moldova şi România în domeniul securităţii 
sociale; Acordului între Ministerul Mediului 

din Republica Moldova şi Ministerul Mediului 
din Republica Estonia privind cooperarea în 
domeniul protecţiei mediului; Protocolului de 
cooperare între Serviciul Grăniceri al Republi-
cii Moldova şi Comandantul Suprem al Servi-
ciului Grăniceri al Republicii Polonia privind 
combaterea crimei organizate şi a altor tipuri 
de infracţiuni; Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Comisiei hidrotehnice intergu-
vernamentale pentru aplicarea Acordului între 
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ro-
mâniei privind cooperarea pentru protecţia şi 
utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării. 

Totodată, Guvernul a decis acordarea de-
plinelor puteri ministrului Educaţiei, Mihail 
Şleahtiţchi, pentru semnarea Protocolului de 
colaborare în domeniul educaţiei dintre Mi-
nisterul Educaţiei din Republica Moldova şi 
Ministerul Resurselor Naţionale din Republica 
Ungară. 

Prin alte trei hotărîri, Guvernul a aprobat 
deciziile Consiliului şefilor de guverne ale Co-
munităţii Statelor Independente în domeniul în-
văţămîntului, culturii şi artelor şi cu privire la 
acţiunile prioritare în domeniul culturii pentru 
perioada de pînă în anul 2015, toate fiind sem-
nate la 19 mai 2011 de către statele CSI. Minis-
trul Culturii, Boris Focşa, a precizat că printre 
acţiunile culturale propuse de către Republica 
Moldova şi acceptate pentru a fi organizate în 
cadrul CSI se numără şi festivalul ,,Mărţişor”, 
festivalul ,,Invită Maria Bieşu”, concursul in-
ternaţional ,,Două inimi gemene” ş.a. 

La fel, a fost aprobată hotărîrea privind 
iniţierea negocierilor asupra proiectului Pro-
tocolului pentru introducerea modificărilor şi 
completărilor în Acordul cu privire la crearea 
Consiliului de colaborare culturală a statelor-
membre ale Comunităţii Statelor Independente, 
semnat la Minsk pe 26 mai 1995. 

Guvernul a mai aprobat 8 memorandumuri 
de înţelegere privind cooperarea în schimbul 
de informaţii financiare referitoare la spălarea 
de bani şi finanţarea terorismului între Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei al Republicii Moldova cu instituţiile 
similare din Kazahstan, Insulele Virgine Bri-
tanice, Republica Finlanda, Republica Portu-
gheză, Mongolia, Republica Federală Nigeria, 
Armenia şi Aruba. 

Cabinetul de Miniştri a adoptat o serie de hotărîri importante
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L a întrunire au participat 
directorul general al Servi-

ciului Vamal, Tudor Baliţchi, con-
ducătorul Autorităţii Naţionale a 
Vămilor din România, Viorel Co-
măniţă,  şi preşedintele Serviciului 
Vamal de Stat din Ucraina, Igor 
Kaletnik.

Decizia de a lansa cooperarea 
vamală în format trilateral s-a con-
turat după o serie de şedinţe bila-
terale care s-au desfăşurat pe par-
cursul ultimilor doi ani şi care s-au 
materializat prin semnarea acordu-
rilor bilaterale interinstituţionale 
de colaborare vamală şi asistenţă 
reciprocă în domeniul anti-fraudă 
şi cel de simplificare a traficului de 
mărfuri.  

Noul parteneriat trilateral în 
domeniul vamal vizează mai multe 
domenii de cooperare şi se va axa 
pe trei dimensiuni principale: acti-
vitatea anti-fraudă, facilitarea tra-
ficului de mărfuri şi schimbul de 
experienţă, inclusiv în cadrul unor 
programe europene.

Potrivit participanţilor la eveni-
ment, necesitatea securizării fronti-
erelor celor trei ţări este determi-
nată de creşterea în complexitate 
a infracţionalităţii transfrontaliere, 
cu precădere pe direcţia principală 
est-vest, precum şi de alte condiţii 
economice care generează infrac-
ţiuni economice şi de evaziune fis-
cală. 

Totodată, amplasarea geogra-
fică a Republicii Moldova la hota-
rul dintre ţările UE şi statele CSI 
sporeşte considerabil riscul ca teri-
toriul ţării noastre să fie utilizat de 
reţele  criminale internaţionale în 
calitate de teritoriu de tranzit sau 
pentru unele scheme frauduloa-
se de trafic de mărfuri. Nu este o 
noutate că grupările internaţionale 
sînt bine conspirate şi organizate. 
În această ordine de idei, fără o 

Cooperare vamală în format trilateral: Moldova, România, Ucraina
Sistemul vamal al Republicii Moldova a aniversat, la 

3 septembrie, 20 de ani de la formare. Cu această ocazie, 
pentru prima dată s-a desfăşurat o întrevedere trilate-
rală a conducătorilor autorităţilor vamale din Republica 
Moldova, România şi Ucraina. Evenimentul a culminat 
prin aprobarea unei decizii în premieră, de a lansa coo-
perarea vamală în format trilateral.

conlucrare operativă şi schimb de 
informaţii între autorităţile respon-
sabile din statele vecine ar fi dificil 
de a le urmări şi deconspira.

 Un alt factor de risc ce favo-
rizează evaziunea fiscală îl repre-
zintă regimul de comerţ liber care 
există între Republica Moldova şi 
ţările CSI pe de o parte, şi regimul 
preferinţelor tarifare acordat Repu-
blicii Moldova de către UE, pe de 
altă parte. În aceste condiţii, secu-
ritatea economică impune promo-
varea unor mecanisme avansate de 
schimb informaţional şi  contrapu-
nerea datelor relevante.        

În acest context, Declaraţia co-
mună prevede intensificarea coo-
perării în domeniul anti-fraudă, în 
special prin efectuarea în mod siste-
matic a schimbului de informaţii şi 
date operative. De asemenea, vor fi 
organizate acţiuni comune în vede-
rea contracarării schemelor ilegale 
şi acordarea sprijinului reciproc în 
investigarea fraudelor vamale.

În scopul facilitării traficului 
de mărfuri, în special a operaţiuni-
lor de export şi a tranzitului, va fi 
continuată practica de schimb de in-
formaţii privind agenţii economici 

de încredere şi corelarea la nivel 
trilateral a criteriilor pentru obţine-
rea statutului de încredere. Astfel, 
agenţii economici care vor cores-
punde standardelor recunoscute de 
cele trei autorităţi vamale vor putea 
beneficia de controale simplificate 
la trecerea frontierei comune. Sim-
plificările vamale se vor realiza în 
special prin: reducerea numărului 

de controale fizice şi documentare, 
tratament prioritar al transporturilor 
în cazul în care vor fi supuse con-
trolului fizic, reducerea setului de 
date obligatoriu de a fi prezentat la 

declararea mărfurilor.
În aceeaşi ordine de idei, men-

ţionăm, cu referire la colaborarea 
Serviciului Vamal din Moldova cu 
Autoritatea Naţională a Vămilor din 
România, că în iulie 2010, a fost 
semnat Planul bilateral de coopera-
re privind intensificarea colaborării 
în domeniul prevenirii fraudelor va-
male şi utilizării mijloacelor tehnice 
de control/scanerelor. Rezultatele 
acestei colaborări au servit drept 
temei pentru prelungirea Planului 
şi pentru anul 2011, iar de la 1 au-
gust 2011, a intrat în vigoare un nou 
document  care extinde sfera de co-
laborare şi cuprinde noi instrumente 
de o importanţă majoră în contex-
tul politicii europene de securitate. 
Aceste instrumente presupun con-
trapunerea punctuală a datelor pri-
vind mijloacele de transport, care 
trec frontiera. Acest mecanism şi-a 
demonstrat eficienţa în contracara-
rea oricăror tentative de substituire/
falsificare a actelor de însoţire a 
mărfurilor cu scopul eschivării.

Pe de altă parte, este de remar-
cat faptul că încă din anul 2008, în-
tre Republica Moldova şi Ucraina 
se implementează mecanismul de 
schimb de informaţii prealabile, 

care a fost susţinut de EUBAM şi 
permite contrapunerea datelor în 
regim on-line. Eficienţa schimbului 
de informaţii prealabile între Repu-
blica Moldova şi Ucraina a fost re-

cunoscută în spaţiul CSI şi va servi 
drept model pentru implementare 
între alte state membre ale CSI.

Un alt element al managemen-
tului frontierei este cel de control 
comun, care se implementează deja 
cu succes la patru puncte de trecere 
a frontierei moldo-ucrainene: Cri-
va-Mamaliga, Larga-Kelmenţi, Bri-
ceni-Rosoşeni şi Giurgiuleşti-Reni. 
Beneficiile acestui mecanism de 
colaborare vamală sînt recunoscute 
la nivel internaţional. Cu susţinerea 
părţii române, autorităţile vamale 
ale Moldovei tind să implementeze 
controlul comun la frontiera Repu-
blicii Moldova cu Uniunea Euro-
peană.     

Cadrul normativ de cooperare 
vamală moldo-ucraineană a fost 
completat pe parcursul ultimilor doi 
ani, prin semnarea noilor acorduri 
bilaterale, în cadrul întrevederii din 
iulie  2010, la Odesa, şi din iunie 
anul curent, la Moghiliov-Podolsk. 
Noile înţelegeri au avut drept rezul-
tat extinderea sferei de colaborare 
bilaterală, accentul fiind pus pe flu-
idizarea traficului şi contracararea 
infracţiunilor vamale.

Lilia DUMINICA

Republica Moldova salută revizuirea Politicii 
Europene de Vecinătate, în special, definirea mai 
clară a principiului diferenţierii, care prevede că 
statele Parteneriatului Estic vor primi asistenţă şi 
sprijin din partea UE în funcţie de succesele obţi-
nute în promovarea reformelor. 

Acest mesaj se conține în discursul preşedinte-
lui Comisiei parlamentare politică externă şi inte-
grare europeană, Igor Corman, rostit la Conferinţa 
de la Varşovia a preşedinţilor Comisiilor Afaceri 
Externe din cadrul Parlamentelor statelor membre 
ale Uniunii Europene, care s-a desfăşurat în perioa-
da 4-6 septembrie curent, potrivit Secţiei relaţii cu 
mass-media a Parlamentului Republicii Moldova. 

Igor Corman şi-a exprimat speranţa că Sum-
mit-ul Parteneriatului Estic, care va avea loc în 
Polonia la finele lunii curente, va face o trimitere 
mai explicită la articolul 49 al Tratatului UE şi la 
perspectiva de aderare la UE pentru acei parteneri 
din Europa de Est care aspiră şi care întrunesc cri-
teriile necesare. Preşedintele Comisiei parlamenta-
re politică externă şi integrare europeană s-a referit 
şi la necesitatea asumării unor angajamente clare 
din partea UE privind avansarea rapidă a negocie-
rilor privind Acordul de Asociere şi Zona de liber 
schimb cuprinzător şi aprofundat. De asemenea, a 
fost menţionată necesitatea revederii abordării UE 

Igor Corman: Liberalizarea vizelor pentru Europa 
de Est trebuie să fie tratată ca o chestiune de urgenţă

Chişinăul speră la accelerarea negocierilor privind 
Acordul de Comerţ Liber RM-UE

Autoritățile de la Chişinău speră că oficialii de la Comisia Europeană vor sus-
ţine lansarea negocierilor asupra Acordului de Comerţ Liber Republica Moldova 

- UE în luna septembrie 2011, și nu la începutul anului 2012, cum era preconizat 
anterior. 

Octavian Calmâc, ministru-adjunct al Economiei, a menționat că „reuşitele 
Republicii Moldova în implementarea recomandărilor Comisiei Europene în acest 
domeniu  insuflă speranţa că, Comisia Europeană va susţine lansarea procedurii de 
negociere a Acordului de Comerţ Liber RM-UE la Summit-ul Parteneriatului Estic, 
care se va desfăşura la Varşovia, Polonia, în perioada 29-30 septembrie, 2011”. 

Afirmația a fost făcută după ce Ministerul Economiei a prezentat Guvernului 
Republicii Moldova şi Comisiei Europene Raportul intermediar de implementare 
a recomandărilor Comisiei Europene în instituirea Zonei de Liber Schimb Apro-
fundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeana (ZLSAC).

Ministerul Economiei precizează într-un comunicat din 5 septembrie că  ra-
portul intermediar arată că în iulie-august 2011, Guvernul Republicii Moldova a 
aprobat un şir de acte legislative incluse în recomandările Comisiei Europene cum 
ar fi: Legea privind concurenţa, Legea  privind ajutorul de stat, Strategia privind Si-
guranţa Alimentară 2011-2015, Hotărîrea Guvernului privind modificarea şi com-
pletarea a 53 acte legislative din domeniul bancar, inclusiv a Legii privind Banca 
Naţională a Republicii Moldova.

Acordul de Comerţ Liber, numit Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprin-
zător între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, presupune liberalizarea 
graduală a comerţului cu bunuri şi servicii, libera circulaţie a forţei de muncă, 
reducerea taxelor vamale, a barierelor tehnice şi netarifare, abolirea restricţiilor 
cantitative şi armonizarea legislaţiei RM la standardele UE.

La 20 iunie 2011, Consiliul Uniunii Europene a aprobat mandatul de inițiere a 
negocierilor cu Republica Moldova pe marginea ZLSAC.

în problema liberalizării vizelor pentru partenerii 
din Europa de Est, care să fie tratată ca o chestiune 
de urgenţă, nu ca o perspectivă pe termen lung. 

La rîndul lor, reprezentanţii Preşedinţiei polo-
ne a UE au căzut de acord cu aşteptările Republi-
cii Moldova, menţionînd că summit-ul trebuie să 
transmită, prin declaraţiile sale, un mesaj clar de 
sprijin partenerilor estici. 

În cadrul conferinţei, Igor Corman a avut o dis-
cuţie cu Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri 
Externe şi Politică de Securitate, Catherine Ashton, 
despre situaţia politică din Republica Moldova. 
Igor Corman a avut o întrevedere şi cu Zygmunt 
Berdychowski, directorul Institutului pentru Studii 
Estice din Varşovia, privind organizarea, în 2012, 
a unui Forum UE - Republica Moldova, precum şi 
cu o serie de preşedinţi de comisii parlamentare de 
politică externă din statele membre ale UE. 

Preşedintele Comisiei parlamentare politică 
externă şi integrare europeană, Igor Corman, a par-
ticipat, în perioada 4-6 septembrie curent, la Con-
ferinţa preşedinţilor Comisiilor Afaceri Externe din 
cadrul Parlamentelor statelor membre ale Uniunii 
Europene, la invitaţia omologului său polonez   
Andrzej Halicki. Dintre partenerii estici la confe-
rinţă au mai făcut parte reprezentanţii Republicii 
Moldova, ai Ucrainei şi Georgiei.
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A lexei Roibu a ţinut să apre-
cieze bunele relaţii de cola-

borare, care s-au stabilit în perioa-
da ultimilor ani, între Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie şi 
Ministerul Afacerilor Interne. El 
a menţionat că OIM reprezintă un 
actor important, ce se implică activ 
şi asistă MAI în gestionarea feno-
menului imigrării şi emigrării cetă-
ţenilor, în special în subiecte ce ţin 
de dreptul migranţilor, realizarea 
prevederilor tratatelor internaţio-
nale în domeniu, asigurarea ordinii 
de drept şi siguranţei naţionale.

Potrivit lui Alexei Roibu, coo-
perarea dintre MAI şi OIM trebuie 
dezvoltată şi consolidată în perma-
nenţă, pentru a asigura coordona-
rea şi prioritizarea activităţilor în 
domeniile de interes comun. 

Totodată, ministrul a dat o apre-
ciere înaltă şi aportului Organizaţi-
ei Internaţionale pentru Migraţie 
şi al Misiunii OIM la Chişinău la 
implementarea unui şir de proiecte 
în domeniul managementului mi-
graţiei, şi anume:

- Programul de cooperare tehnică 
în domeniul migraţiei „Sporirea ca-
pacităţii de elaborare a procedurilor 
de gestionare a migraţiei şi a politi-
cilor migraţionale”, implementat pe 
parcursul anilor 2005-2007;

- Proiectul „Consolidarea mana-
gementului migraţiei în Belarus şi 
Moldova – MIGRABEL-MIGRA-
MOL”, implementat în perioada 
anilor 2006-2008;

Colaborare avansată între MAI şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, 

Alexei Roibu, a avut, recent, o întrevedere cu directorul 
general al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, 
William Lacy Swing şi cu şeful Misiunii OIM în Republi-
ca Moldova, Martin Andreas Wyss.

- Proiectul „Asistenţă tehnică şi 
de sporire a capacităţilor Guverne-
lor Republicii Moldova şi Ucrainei 
în implementarea Acordurilor de 
readmisie cu Uniunea Europeană – 
GUMIRA”, 2009-2011, axat pe re-
novarea şi dotarea ultimelor două 
blocuri ale Centrului de plasament 
temporar al străinilor;

- Proiectul „Suport pentru im-
plementarea Acordurilor de read-
misie ale Comunităţii Europene 
încheiate cu Republica Moldova, 
Federaţia Rusă şi Ucraina: facilita-
rea reîntoarcerii voluntare şi reinte-

grării asistate – SIREADA”, lansat 
la 1 martie 2011.

Şeful MAI a ţinut să mulţu-
mească pentru asistenţa acordată la 
reconstrucţia, renovarea şi amena-
jarea Centrului de plasament tem-

porar al străinilor din subordinea 
Biroului migraţie şi azil al Ministe-
rului de Interne, pentru asistenţa în 
dezvoltarea capacităţii de elabora-
re şi gestionare a managementului 
migraţional, consolidarea capaci-

tăţilor în domeniul readmisiei, dar 
şi centrelor de plasament pentru 
migranţi etc.

„Implicarea OIM şi în domeniul 
combaterii traficului de persoane 
este foarte importantă, în vederea 
analizei cauzelor şi condiţiilor ce 

favorizează fenomenul dat, asigu-
rării tuturor măsurilor legale în sco-
pul garantării protecţiei drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale vic-
timelor traficului de fiinţe umane, 
migraţiei ilegale şi altor infracţiuni 

aferente”, a menţionat ministrul.
Acesta s-a arătat convins că ac-

ţiunile de colaborare a MAI cu re-
prezentanţii Organizaţiei Internaţi-
onale pentru Migraţie vor continua 
în vederea asigurării schimbului 
reciproc de informaţii de interes 
comun şi monitorizării procesului 
de gestionare a migraţiei.

„Sîntem deschişi pentru un dia-
log constructiv şi sîntem dispuşi şi 
în continuare să întreprindem toa-
te măsurile necesare pentru a per-
fecţiona activitatea profesională a 
MAI prin continua şi strînsa cola-
borare cu Organizaţia Internaţiona-
lă pentru Migraţie şi reprezentanţii 
Misiunii OIM de la Chişinău”, a 
conchis Alexei Roibu.

La rîndul său, directorul gene-
ral al Organizaţiei Internaţionale 
pentru Migraţie, William Lacy 

Swing, a declarat că OIM va sus-
ţine eforturile Republicii Moldova 
în activitatea de combatere a tra-
ficului de fiinţe umane şi migraţiei 
ilegale, prin desfăşurarea studiilor 
de identificare a cauzelor şi con-

diţiilor acestor fenomene şi asi-
gurarea drepturilor cetăţenilor 
moldoveni peste hotarele ţării.

Oficialul OIM a apreciat     
înalt importanţa semnării Acor-
dului, dintre Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană, privind 
readmisia persoanelor cu şede-
re ilegală, precum şi semnarea 
Protocoalelor de implementare 
a prezentului acord cu mai mul-
te state membre ale UE.

„Ministerul Afacerilor Inter-
ne este instituţia cu care coo-
perăm cel mai mult şi apreciem 
predispunerea MAI de a între-
prinde acţiuni de îmbunătaţire a 
situaţiei la capitolul combaterii 

migraţiei ilegale şi traficului de 
persoane”, a subliniat directorul 
general al organizaţiei internaţio-
nale.

William Lacy Swing a mai 
menţionat că în scopul diminuării 
acestor fenomene, OIM îşi doreşte 
să contribuie la crearea mai multor 
locuri de muncă în Republica Mol-
dova, prin îmbunătăţirea climatului 
investiţional, fapt care va determi-
na cetăţenii să nu plece la muncă 
peste hotarele ţării.

În final, directorul general al 
OIM a ţinut să aducă mulţumiri 
pentru dialogul constructiv care 
există între OIM şi MAI şi intenţia 
de a dezvolta în continuare, în mod 
reciproc avantajos, relaţiile bilate-
rale de colaborare.

Lilia DUMINICA

Organizaţia neguvernamentală pentru protecţia animalelor ALGA soli-
cită introducerea în curricula şcolară a orelor de bunătate prin care să se 
promoveze comportamentul normal faţă de animale. Membrii organizaţiei 
doresc ca autorităţile să facă tot pentru ca legile privind protecţia animalelor 
să funcţioneze. 

Organizaţia ALGA a reacţionat la cazul din satul Racovăţ unde cîţiva 
minori au torturat un căţel, au filmat şi au plasat pe Internet înregistrarea. 
Potrivit membrilor ALGA, părinţii copiilor au fost amendaţi cu cîte 500 lei, 
dar preşedintele organizaţiei, Valentina Dudnic, e de părerea că aceasta nu 
este cea mai bună rezolvare a problemei. 

„Avem unele instrumente care reglemen-
tează protecţia animalelor, dar acestea nu sînt 
funcţionale. Vrem ca profesorii în şcoli să pro-
moveze bunătatea şi compasiunea faţă de ani-
male, dorim ca problemele legate de animalele 
fără stăpîn să fie rezolvate în mod civilizat, fără 
abuzuri”, a declarat Valentina Dudnic, în cadrul 
unei conferinţe de presă. 

Membra asociaţiei, Irina Marcu, a menţionat 
că persoanele care au nevoie de materiale infor-
mative cu privire la protecţia şi îngrijirea anima-
lelor pot să le ia de la ALGA. „Am avut mai mul-
te ore prin liceele din republică şi am reuşit să 
insuflăm copiilor compasiune pentru animalele 
fără stăpîni”, a menţionat Irina Marcu. 

Avocatul voluntar al Asociaţiei ALGA, Ion Dron, a prognozat că tot mai 
multă lume va emigra din ţară, inclusiv pentru faptul că societatea este into-
lerantă şi are un comportament barbar faţă de animale. 

„Avem nevoie de o poliţie a animalelor, trebuie să fie înregistraţi stăpînii 
animalelor pentru a evita abandonul acestora, avem nevoie de un serviciu 
specializat care ar vindeca animalele bolnave, de asemenea, e nevoie de un 
azil unde ar fi ţinute animalele acestea”, a declarat Ion Dron. 

Membrii Asociaţiei ALGA au informat că au primit răspuns de la orga-
nizaţii internaţionale care i-au anunţat că s-a reuşit colectarea unei sume de 
bani pentru a finanţa construcţia azilului pentru animale şi urmează să se 
întîlnească cu autorităţile locale pentru a vedea proiectul şi pentru a stabili 
dacă suma adunată este suficientă. 

Premierul moldovean Vlad Filat a confirmat luni, 
într-un briefing de presă, că atacuri de tip raider au 
avut loc recent la băncile: Moldova Agroindbank, 
Universalbank, Banca de Economii şi Victoriabank. 
Este vorba de o tentativă de însuşire frauduloasă a 
acţiunilor acestor bănci, a explicat premierul moldo-

vean, care a dat asigurări că acţiunile ilegale au fost 
blocate de instituţiile statului. 

Potrivit lui Filat, 27,5% din acţiunile Moldova 
Agroindbank, 78% de la Universalbank, 17% de la 
Banca de Economii şi 5% de la Victoriabank au fost 
luate prin fraudă prin intermediul unor firme off-sho-
re. 

,,Eu am aflat pentru prima dată pe 29 iulie de la 
conducerea MAIB despre atacul de acolo. Am fost 
înştiinţaţi că un grup de acţionari europeni (sloveni) 
au fost lipsiţi într-un mod fraudulos de un pachet de 
acţiuni de 27,5%. În afară de asta, mai avem o astfel 
de situaţie la Universalbank, Banca de Economii a 

Moldovei - 16%, Victoriabank - 5%. În ultimul caz 
este vorba de încercare de deposedare frauduloasă de 
acţiuni a unor acţionari minoritari”, a spus premierul 
Vlad Filat.  

Premierul moldovean a dat de înţeles că atacurile 
au început cînd acesta a plecat în vacanţă, perioadă 

în care toată lumea din Europa 
pleacă în concedii. Vlad Filat a 
dat asigurări că acum prioritatea 
Guvernului este ca acţionarii 
păgubiţi să revină în posesia ac-
ţiunilor.

,,Este vorba de un scenariu 
bine pus la punct. Anvergura 
acestui atac arată că au fost im-
plicate şi persoane de rang înalt”, 
a precizat Vlad Filat. 

Prim-ministrul a calificat 
aceste acţiuni drept atac asupra 
securităţii naţionale. ,,E clar că 
va suferi credibilitatea Moldo-
vei pe plan extern”, a menţionat 
Filat.

,,Scopul atacurilor a fost şi ră-
mîne însuşirea în mod fraudulos 

de acţiuni. Banca Naţională a fost tot timpul pregătită 
pentru a asigura buna funcţionare în sectorul bancar”, 
a precizat premierul.

Şeful Executivului de la Chişinău a anunţat că 
Guvernul a modificat de urgenţă una din legile care 
vizează activitatea bancară. Astfel, schimbarea de ac-
ţionari trebuie să fie avizată acum obligatoriu şi de 
Banca Naţională a Moldovei. Totodată, astfel de de-
cizii pot fi luate doar după pronunţarea unor decizii 
judecătoreşti irevocabile. Astfel, toate pachetele de 
acţiuni tranzacţionate fraudulos au fost puse sub se-
chestru, iar cazurile vor fi judecate de Curtea Supremă 
de Justiţie. 

Guvernul a modificat de urgenţă una din legile care 
vizează activitatea bancară 

Moldova are nevoie de 
bunătate şi de poliţia animalelor, 

Asociaţia ALGA
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Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

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:

(septembrie 2011,  nr. 33(388)

&

Articolul 22 din Legea 
privind migraţia de muncă 
prevede că, cetăţenii Repu-
blicii Moldova, solicitanţi ai 
unui loc de muncă provizoriu 
în străinătate, se bucură de 
drepturile consfinţite de Con-
stituţia Republicii Moldova, 
legislaţia în vigoare şi tratatele 
internaţionale la care Repu-
blica Moldova este parte.  În 
condiţiile acestei legi, lucrăto-
rul emigrant are dreptul: 

a) să-şi stabilească locul 
provizoriu de muncă în afara 
hotarelor ţării, conform legis-
laţiei în vigoare a Republicii 
Moldova şi legislaţiei ţării de 
destinaţie; 

b) să fie informat adecvat 
despre natura locului de mun-
că, calificarea cerută, condiţi-
ile de muncă şi de trai (inclu-
siv costul vieţii), salarizarea, 
securitatea socială, locuinţa, 
transferul economiilor, pre-
cum şi despre reţinerile din 
salariu pentru impozite şi alte 
plăţi; 

c) să-şi apere drepturile şi 
interesele în instanţele judecă-

toreşti ale ţării de destinaţie şi 
să fie protejat de stat prin in-
termediul misiunilor diploma-
tice şi oficiilor consulare ale 
Republicii Moldova; 

d) să aibă acces la infor-
maţia privind oportunităţile de 
angajare în Republica Moldo-
va; 

e) să beneficieze de alte 
drepturi prevăzute de legisla-
ţia în vigoare. 

De asemenea, în condiţiile 
aceleiaşi  legi, lucrătorul emi-
grant este obligat: 

a) să respecte legislaţia ţă-
rii de destinaţie şi regulamen-
tul intern al angajatorului; 

b) să respecte clauzele con-
tractului individual de muncă; 

c) să nu depăşească terme-
nul legal de şedere pe teritoriul 
ţării de destinaţie; 

d) să prezinte la Agenţia 
Naţională copia documentului 
de confirmare privind luarea 
la evidenţă a copiilor minori 
care rămîn în ţară, emis de or-
ganul competent de protecţie 
a copiilor din raionul/sectorul 
de domiciliu al părinţilor. 

Educaţie juridică

? Intenţionez să obţin un loc de muncă legal pes-
te hotarele ţării. Pentru  a fi mai informat aş dori 
să cunosc de ce drepturi mă pot bucura în calitate 
de lucrător emigrant.  

Valentina Salinschi,
r-n Călăraşi  

Cum vor fi cheltuite cele 10 milioane de lei prevăzute în bugetul 
de stat pentru reîntregirea ţării

Citaţii în judecată
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-

rea reprezentantului II „Ivanova Elena”, pentru data de 28 sep-
tembrie 2011, ora 10.50, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SRL „Glavirux”.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SRL „Petrol Prestigiu”, pentru data de 31 
octombrie 2011, ora 11.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de SRL „Rogob”.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentanţilor: SRL „Proabil Construct”, II „Vabişcevici 
Angela”, pentru data de 3 noiembrie 2011, ora 10.30, 10.40, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 225) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de IM „Moldcell” SA.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SNC Renalia, cu sediul în or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun nr. 30, pentru data de 28 septembrie 
2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 218) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
intentată de SA „Ialtehgal Aurica”.

Judecător  L. Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului „Natur Produkt ML” SRL, cu sediul în 
mun. Chişinău, str. A. Mateevici nr. 109/1, bir. 202, pentru 
data de 18 octombrie 2011, ora 8.30, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 218) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile intentată de AS „Justar” SRL.

Judecător  L. Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformi-
tate cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentan-
tului SRL „Z.V.-Ultranet”, pentru data de 4 octombrie 2011, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 207) în calitate de pîrît în cauza civilă: Organizaţia de 
Pază „Saturn Grup” SRL către SRL „Z.V.-Ultranet”privind 
încasarea datoriei.

Judecător  V. Orîndaş 
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 

cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Voloxion”, pentru data de 11 noiembrie 2011, ora 11.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît în cauza civilă: SRL „Moldcărbune” către SRL 
„Voloxion”.

Judecător  V. Orîndaş 

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea obligatorie a reprezentanţilor: SRL „Tower Grup”, SRL 
„Transimex Prim”; SRL „Larga Vin”; SRL „Hotel Invest Grup”; 
SRL „First Hotel”, pentru data de 12 octombrie 2011, ora 14.30, 
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 Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sloninov Sergiu, pentru data de 26 septembrie 2011, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea SA „Maib-Leasing” pri-
vind încasarea datoriei.

Judecător   D. Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zmeu Toma, pentru data de 28 septembrie 2011, ora 9.15, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea reclamantei Babii Nadejda privind 
substituirea acordului părintelui.

Judecător   Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SRL „Vegnit Com”, pentru data de 29 septembrie 
2011, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
61) în calitate de pîrît în cauza civilă: Şcafar Vladimir către SRL 
„Vegnit Com”, Boicenco V., CIA „ASITO” privind încasarea 
prejudiciului.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Grati Valeriu, pentru data de 29 septembrie 2011, ora 15.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Semionova Ala privind 
încasarea datoriei.

Judecător   Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bodnari Maria şi Bodnari Ivan, domiciliaţi în mun. Chişinău, str. 
I. Inculeţ nr. 36, pentru data de 30 septembrie 2011, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) în calitate de 
pîrîţi în cauza civilă la acţiunea cet. Serjant Ana către Bodnari 
Maria privind împărţirea bunului, încasarea cheltuielilor de ju-
decată.

Judecător   N. Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Stratulat Elena, pentru data de 6 octombrie 2011, ora 16.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea Ministerului Culturii privind anularea 
actului juridic.

Judecător   A. Catană
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎCS 
„Vino şi Sensi Internaţional” SRL, pentru data de 20 septembrie 
2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 505) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-3236/2011 la 
cererea cet. Vieru Natalia privind eliberarea din funcţia de ad-
ministrator. 

Judecător    Galina Moscalciuc

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Poştar Andrei, pen-
tru data de 29 septembrie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-3204/2011 la cererea cet. Poştar Zinaida privind exclude-
rea coproprietarului. 

Judecător    Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bulgari Andrei 
Valentin, a.n. 16.07.1984, IDNP 2006003026861, domiciliat în 
comuna Truşeni, mun. Chişinău, pentru data de 22 septembrie 
2011, ora 10.15, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
502) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de reclamantul 
ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea datoriei. 

Judecător    L. Pruteanu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Suruceanu Mihail, pentru data de 23 septembrie 2011, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Ptaşinscaia Lidia privind stabilirea 
cotei părţi.

Judecător  Veronica Negru

C abinetul de Miniştri 
a aprobat în şedinţa 

din 6 septembrie, Programul 
de acţiuni pentru reîntregi-
rea ţării pentru anul 2011. 
Programul prevede asistenţă 
financiară pentru moderni-
zarea instituţiilor de învă-
ţămînt din stînga Nistrului, 
reparaţia drumurilor, a clă-
dirilor şi apeductelor.

Potrivit viceprim-mi-
nistrului Eugen Carpov, res-
ponsabil de reintegrarea ţării, 
în Legea bugetului de stat 
pentru anul curent este pre-
văzută suma de 10 milioane 
de lei în vederea realizării 
Programului activităţilor de 
reîntregire a ţării.

În cadrul şedinţei Comi-
siei guvernamentale pentru 
reîntregirea ţării, din 24 mai 
2011, a fost elaborat progra-
mul de repartizare a alocaţii-
lor, în urma discuţiilor purta-
te cu reprezentanţii instituţi-
ilor din sistemul educaţional 
şi a întîlnirilor cu primarii şi 

preşedinţii de raioane din st-
înga Nistrului.

Ca rezultat, au fost pre-
zentate proiecte în valoa-
re totală de 9 260 000 lei. 

Această sumă a fost reparti-
zată pe patru domenii:

1. Dezvoltarea şi moder-
nizarea instituţiilor din siste-
mul educaţional,

2. Reparaţia drumurilor, 

clădirilor şi reconstrucţia 
apeductelor,

3. Protecţia persoanelor 
în etate şi cu dizabilităţi,

4. Alte activităţi.

Astfel, potrivit prevede-
rilor programului, liceele din 
oraşele Tiraspol, Grigorio-
pol, Rîbniţa, Dubăsari şi sa-
tul Corjova, şcoala-internat 
din Bender şi gimnaziile din 

satele Corjova şi Roghi vor 
primi ajutor material unic în 
valoare de 50 000 lei.

Vor fi reparate drumul 
central din satul Hîrbovăţ, 
sediul Liceului ,,Evrica” din 
Rîbniţa, clădirea Primări-
ei din satul Varniţa, sediul 
Primăriei comunei Corjova, 
Dubăsari, iar apeductul din 
satul Copanca va fi recon-
struit.

De asemenea, în satul 
Varniţa va fi creat un centru 
de reabilitare a persoanelor 
în etate.

Deoarece nu toată suma 
de 10 milioane de lei a fost 
repartizată pe cele patru do-
menii, Eugen Carpov a pro-
pus ca din banii rămaşi, 100 
000 de lei să fie alocaţi pen-
tru pregătirea comemorării 
a 20 de ani de la conflictul 
armat de pe Nistru, în primă-
vara anului viitor. Celelalte 
640 000 de lei vor constitui 
rezerva pentru situaţii ne-
prevăzute.
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Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bondari Mihail, pentru data de 27 septembrie 2011, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la acţiunea cet. Bondari Antonina privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Erdogan Coşkun, pentru data de 20 octombrie 2011, ora 13.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea ÎCS „Santex Sanitary Cera-
mic” privind încasarea prejudiciului.

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

Judecător  Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Boţan Alexandru, pentru data de 7 noiembrie 2011, ora 13.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea SAR „Donaris Grup” SA 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Secrier Tatiana, cu 
ultima adresă de domiciliu: mun. Chişinău, str. M. Costin nr. 
15/2, apt. 128, pentru data de 7 octombrie 2011, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Vinogradova Ghelia privind încasa-
rea datoriei.

Judecător  Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Kebeş Alexei Petru, a.n. 06.12.1973, pentru data de 10 octom-
brie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Kebeş Natalia 
privind acordarea permisiunii de scoatere a copilului din Repu-
blica Moldova.

Judecător  Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Triboi Ion, pentru data de 12 octombrie 2011, ora 10.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de interve-
nient accesoriu în cauza civilă la acţiunea cet. Popescu Natalia 
către CIA „ASITO” privind încasarea prejudiciului. 

Judecător  V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Kadioglu Mehmet 
Şerif Turan, pentru data de 31 octombrie 2011, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Creţu Mariana către SRL „Kadioglu 
Grup” privind demiterea din funcţie de administrator.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gherţa Tatiana din 
mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun nr. 3, bloc B, apt. 2, pen-
tru data de 2 noiembrie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţi-
unea lui Baroncea Radu privind încasarea datoriei.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sîrbu Valeriu, pen-
tru data de 21 septembrie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Alexandru Liliana privind desfacerea căsăto-
riei, determinarea domiciliului copilului minor.

Judecător  Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Proscureacov      
Andrei, născut la 19.06.1966, IDNP 0972801605389, pentru 
data de 21 septembrie 2011, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 308) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Ştirbina Irina privind încasarea datoriei.

Judecător  S. Daguţa
www

Judecătoria Făleşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea reprezentanţilor SRL „Rebelis” şi SA „AN-
COR-STA”, pentru data de 23 septembrie 2011, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 6) în calitate de 
pîrîţi în cauza civilă intentată de Puiu Boris privind interdicţia de 
înstrăinare a imobilului.

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

Judecător  I. Cazacu
www

Judecătoria Făleşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea reprezentantului SRL „Rebelis”, pentru data 
de 23 septembrie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Făleşti, 
str. 1 Mai nr. 14, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Puiu Boris privind încasarea salariului.

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

Judecător  I. Cazacu

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 Dubăsari solicită prezentarea cet. Semionov 

Oleg Anatolie, pentru data de 27 septembrie 2011, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (Dubăsari, s. Ustia, str. Ştefan cel Mare 
nr. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-338/2011 intenta-
tă de Semionov Maria privind desfacerea căsătoriei şi stabili-
rea domiciliului copilului minor.

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

Judecător  Boris Talpă
www

Judecătoria Dubăsari solicită prezentarea cet. Semionov 
Oleg Anatolie, pentru data de 27 septembrie 2011, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (Dubăsari, s. Ustia, str. Ştefan cel Mare 
nr. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-339/2011 inten-
tată de Semionov Maria privind decăderea din drepturele pă-
rinteşti.

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

Judecător  Boris Talpă
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Gancerenco 
Alic, a.n. 02.08.1974, domiciliat în satul Năvîrneţ, Făleşti, 
pentru data de 29 septembrie 2011, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 1) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Gancerenco Victoria privind desfa-
cerea căsătoriei.

Judecător  Valentin Trişnevschi
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Margin Mi-
hail, a.n. 1989, domiciliat în satul Năvîrneţ, Făleşti şi Margin 
Angela, a.n. 1971, locuitoarea satului Moldoveanca, Făleşti, 
pentru data de 30 septembrie 2011, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 4) în calitate de pîrîţi 
în cauza civilă intentată de Beregoi Elena privind repararea 
prejudiciului material şi moral.

Judecător  L. Trocin
www

Judecătoria Teleneşti solicită prezentarea cet. Raiu Rus-
lan, domiciliat în satul Dănceni, Ialoveni, pentru data de 26 
octombrie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Teleneşti, 
str. Ştefan cel Mare nr. 6, bir. 13) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Moraru-Raiu Tatiana privind desfacerea că-
sătoriei şi încasarea pensiei de întreţinere a copiilor minori.

Judecător  O. Şcolnic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cortac Igor, pentru data de 4 octombrie 2011, ora 16.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea ÎM SIA „Moldasig”către 
Cortac Igor privind încasarea prejudiciului.

Judecător     Maria Avornic
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Petcov Alexandr din mun. Chişinău, or. Sîngera, str. Ion 
Creangă nr. 11, pentru data de 3 octombrie 2011, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Guştiuc Ion 
privind rezilierea contractului şi încasarea sumei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica         Iurie Cotruţă

ANUNŢ
Executorul judecătoresc, George Boţan, anunţă în baza 

documentului executoriu nr. 2-1322/2011 din 07.07.201, emis 
de Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, evacuarea cet. Ţurca-
nu Valentina din încăperile cu altă destinaţie decît cea locativă 
din str. Ion Pelivan nr. 34/1, lit. A, mun. Chişinău, (subsol 
cu geamuri), cu suprafaţa totală de 53,1metri pătraţi, pentru 
data de 20 septembrie 2011, ora 10.00. În caz de neexecutare, 
executorul judecătoresc îşi rezervă dreptul de a evacua silit 
prin forţarea uşii de la intrare,dacă va fi nevoie, cheltuielile de 
evacuare vor fi suportate de debitor.

Executor judecătoresc George Boţan
Telefon: 29-58-43

ANUNŢ
Debitorului VISOCICHIN ANDREI
mun. Chişinău str. M. Costin nr. 2, apt. 58;
mun. Chişinău, str. V. Alecsandri nr. 17, apt. 93
Executorul judecătoresc Igor Doroftei, comunică că la data 

de 9 septembrie 2011, ora 11.30, pe adresa: comuna Truşeni, 
ÎP Truşeni lotul 458, va avea loc examinarea documentului 
executoriu 2-1021/2011 din 25.03.2011 emis de Judecătoria 
Buiucani mun. Chişinău privind obligarea pîrîtului Visocichin 
Andrei să înlăture obstacolele în utilizarea dreptului de pro-
prietate asupra terenului amplasat în comuna Truşeni, ÎP Tru-
şeni lotul 458 cu nr. cadastral 8039330.458, prin demolarea 
construcţiei nefinisate, ridicarea materialelor de construcţie şi 
a bunurilor mobile ce-i aparţin şi se află pe acest teten.

Neprezentarea debitorului nu împiedică executarea docu-
mentului executoriu.

Executor judecătoresc   Igor Doroftei

ANUNŢ
D-nei Lozovaia Valentina
mun. Chişinău, str. A. Russo nr. 24/2, apt. 66
Executorul judecătoresc Igor Doroftei, comunică că la data 

de 29 septembrie 2011, ora 10.30, pe adresa: mun. Chişinău, 
bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 73, etajul 1, bir. 144 va avea 
loc licitaţia publică pentru vînzarea apartamentului nr. 66 din 
str. Alecu Russo nr. 24/2, mun. Chişinău, estimat la -347 263 
lei şi expus la licitaţie la preţul de 277 810,4 lei, întru execu-
tarea hotărîrii judecătoreşti nr. 2-2338/2010 din 06.12.2010 
eliberat de Judecătoria Ciocana mun. Chişinău.

Relaţii la tel. 27-75-85.
Executor judecătoresc   Igor Doroftei

A N U N Ţ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire 

la Procuratură şi a  Regulamentului privind modul de 
promovare în serviciu al procurorilor, Consiliul Supe-
rior al Procurorilor a anunţat la şedinţa din 23.08.2011 
(Hotărîrile nr.12-3d-196/11, 12-3d-196/11) concursul 
pentru suplinirea funcţiilor vacante de 

- procuror în Procuratura 
- r-lui Teleneşti   - 1 funcţie;

procuror în Procuratura - 
r-lui Nisporeni   - 1 funcţie.- 

Cererile de participare la concurs se depun la secre-
tariatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun.Chi-
şinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 26, tel: 
22-80-64, 22-14-44) pînă la  22.09.2011.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64

A N U N Ţ
Procuratura Generală anunţă concurs pentru suplini-

rea funcţiilor vacante de consultant al procurorului în pro-
curaturile teritoriale şi specializate. 

Sarcinile de bază ale consultantului procurorului sînt 
stipulate în art.541 din Codul de procedură penală

Detalii pe site www.procuratura.md
Secţia personal

ANUNŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la 

Procuratură şi a  Regulamentului privind modul de pro-
movare în serviciu al procurorilor, Consiliul Superior al 
Procurorilor a anunţat la şedinţa din 06.09.2011 (Hotărîrea 
nr.12-3d-208/11) concursul pentru suplinirea funcţiilor va-
cante de:

procuror în Secţia analiză şi implementare CEDO - 2 - 
unităţi; 

procuror în Procuratura de nivelul Curţii de Apel Băl-- 
ţi - 2 unităţi;

procuror în Procuratura de nivelul Curţii de Apel - 
Cahul  - 4 unităţi;

procuror în Serviciul Sud al Procuraturii Anticorup-- 
ţie - 1 unitate;

procuror în Procuratura UTA Găgăuzia - 2 unităţi;- 
procuror al sect. Botanica, mun. Chişinău -  1 unitate;- 
procuror în Procuratura r-lui Cahul - 2 unităţi;- 
procuror în Procuratura r-lui Călăraşi - 1 unitate;- 
adjunct al procurorului  r-lui Criuleni - 1 unitate;- 
procuror în Procuratura r-lui Dubăsari - 1 unitate;- 
procuror în Procuratura r-lui Edineţ - 2 unităţi;- 
procuror în Procuratura r-lui Leova - 1 unitate;- 
procuror în Procuratura r-lui Şoldăneşti - 1 unitate;- 
procuror în Procuratura r-lui Ştefan-Vodă - 1 unitate.- 

Cererile de participare la concurs se depun la secreta-
riatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. Chişinău, 
str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 26, tel: 22-80-64, 
22-14-44) pînă la  07.10.2011.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64, 22-65-60



Dreptul8 VINerI, 9 septembrIe 2011

Nina RuSu, 
președintele Judecătoriei Hînceşti – 60 de ani
Mult stimată doamnă Nina Rusu,
În această zi marcantă pentru dumneavoastră vă aducem alese 

cuvinte de admiraţie şi recunoştinţă, sincere felicitări, urări de bine 
şi sănătate. 

Avansarea prin muncă, efort şi elan pe treptele ierarhice juridice, 
poartă amprentele unei ireproşabile personalităţi, care cu siguranţă 
poate fi considerată un model de profesionalism, inteligenţă, vertica-
litate, probitate, pentru noile generaţii de jurişti.

Cu prilejul acestei deosebite aniversări, vă dorim multă sănătate, 
realizări dintre cele mai notorii şi să nu vă îndepărtaţi nici de acum 
încolo de acel ideal al profesiei, care a devenit expresia sufletului 
dumneavoastră.

La mulţi ani!
* * *

Olga GANGAL, 
judecător Rezina – 50 de ani

Mult stimată doamnă Olga Gangal,
Cu deosebite sentimente vă adresăm cele mai calde felicitări cu 

prilejul frumoasei dumneavoastră aniversări.
Prin tenacitatea cu care munciţi, prin înţelepciunea pe care o vă-

diţi, prin responsabilitatea fără egal de care daţi dovadă în nobila 
activitate ce o desfăşuraţi, aţi cîştigat incontestabil încrederea şi res-
pectul tuturor.

Aţi ajuns aici, la această frumoasă aniversare, cu un spirit al drep-
tăţii ireproşabil, hotărît şi devotat ideii de perfecţiune.

Vă dorim să aveţi parte de multă sănătate, succese, realizări şi 
bucurii pe măsura aşteptărilor.

La mulţi ani!
* * *

Andrei ISTRATI, 
judecător Rîşcani – 55 de ani

Mult stimate domnule Andrei Istrati,
Cu deosebite sentimente de respect, vă adresăm cele mai calde 

felicitări, prilejuite de aniversarea dumneavoastră, care în acest an 
semnifică vîrsta, la care se împletesc în cel mai fericit mod, realizări-
le în muncă cu înţelepciunea vieţii, imprimînd sens existenţei.

Aţi reuşit să cuceriţi prin ceea ce sînteţi, iar bunătatea sufletului, 
inteligenţa, amabilitatea, onestitatea sînt doar cîteva dintre calităţile 
care vă înnobilează distinsa personalitate.

Primiţi cele mai sincere urări de sănătate, fericire, însoţite de suc-
cese, iar toate acestea să vă întregească imaginea şi să vă contureze 
efigia. 

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Liuba Şova, lector 
superior, Facultatea de drept, USM; Olga Dorul, doctor în drept, 
lector superior, Facultatea de drept, USM; Doina Sochirca, doctor 
în drept, lector superior, Facultatea de drept, USM; Marcel Gîscă, 
lector universitar, Facultatea de drept, USM; Igor Chiroşca, doctor 
în drept, lector superior, Facultatea de drept, USM; Daniel Martin, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de drept, USM; 
Aurelia Pleşca, judecător Bender; Tamara Boubătrîn, judecător 
Glodeni; Ion Pleşca, preşedintele CA Chişinău; Igor Vornicescu, 
judecător Rîşcani, mun. Chişinău; Petru Moraru, preşedintele Ju-
decătoriei Cahul; Valentin Ilaşco, judecător Rîşcani, mun. Chişinău; 
Virgiliu Buhnaci, judecător Străşeni; Anatol Doga, judecător CA 
Chişinău; Dionisie Vition, judecător Centru; Serghei Lebediuc, vi-
cepreşedintele Judecătoriei Comrat; Anatolie Vrînceanu, judecător 
Bălţi; Vitalie Covaliov, procuror militar Cahul.

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

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

La mulţi ani!
membrii Consiliului de administraţie   

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul şi Revista Naţională  de Drept

Dacă te simţi epuizată la finalul 
zilei, dacă nu te mai poţi odihni la 
fel de bine cum o făceai înainte sau 
dacă pur şi simplu nu mai ai ener-
gia necesară activităţilor tale zilnice, 
atunci s-ar putea să ai o problemă 
legată de oboseală. Pînă la urmă, 
nu eşti singura. Din ce în ce mai 
mulţi oameni se luptă cu oboseala 
cronică, programul dezorganizat şi 
orarul foarte încărcat fiind principa-
lele cauze.

Ceea ce nu mulţi ştiu însă, este 
faptul că problema poate fi rezolva-
tă mai degrabă prin alimentaţie şi nu 
prin orele în plus de somn. Desigur 
că somnul este necesar şi el, mai 
ales în cazul acelora care nu respec-
tă cele opt ore de odihnă pe noapte, 
însă, dieta echilibrată este la fel de 
importantă. Tocmai de aceea, astăzi 
îţi vom vorbi despre alimentele care 
luptă împotriva oboselii – alimente-
le care prin aportul lor de vitamine 
şi minerale îţi dau mai multă ener-
gie şi îţi îmbunătăţesc considerabil 
starea generală, dar şi sănătatea. 

Apa
Esenţială vieţii, apa este desigur 

şi cea mai sănătoasă băutură pe care 
o poate consuma un om. Lipsa ei 
duce rapid la deshidratare, iar des-
hidratarea înseamnă automat dureri 
de cap, stări de ameţeală sau lipsa 
energiei. Apa nu are calorii, însă 
conţine minerale care au grijă de 
organismul nostru şi ne ajută să fim 
în formă. Consumă zilnic cel puţin 
un litru jumătate de apă, pe lîngă 
celelalte lichide pe care le bei şi nu 
uita că pentru a compensa consu-
mul de cafea sau de alcool, băuturi 
care deshidratează, trebuie să bei de 
două ori mai multă apă.

Legumele verzi
Majoritatea legumelor verzi 

conţin multe minerale, dar şi acid 

folic, care luptă împotriva anemiei. 
Legumele verzi nu ar trebui să lip-
sească din alimentaţia de zi cu zi a 
nimănui, iar cel mai sănătos mod de 
a le consuma este în stare proaspă-
tă, pentru a te asigura să beneficiezi 
din plin de toţi nutrienţii. Aşadar, 
profită şi bucură-te cît mai mult de 
salatele proaspete.

Cerealele integrale
Cerealele integrale sînt una din-

tre cele mai bune surse de energie 
pe care o putem include în alimen-
taţia de zi cu zi. Bogate în vitamine 
din complexul B, ele eliberează 
treptat în organism substanţele  nu-
tritive, astfel încît nu numai că ţin 
senzaţia de foame la distanţă pen-
tru mai multe ore, dar e asigurat că 
vei avea energia necesară activită-
ţilor de zi cu zi, timp îndelungat.

Citricele
Bogate în vitamine, cu pre-

cădere vitamina C, citricele au o 
mulţime de avantaje pentru starea 
noastră de sănătate, însă principa-
lul lor avantaj este acela că ne ener-
gizează instantaneu. Mai mult decît 
atît, citricele sînt de real folos în 
procesul de absorbție a minerale-
lor, aşadar nu uita să le incluzi în 
dieta ta.

Nucile, alunele şi seminţele
Sînt bogate în vitamine din 

complexul B, conţin proteine de 
bună calitate, vitamine, dar şi acizi 
graşi omega-3. Nucile, seminţele şi 
alunele sînt considerate alimente 
complete, care asigură organismu-
lui energie pentru mult timp, ţin foa-
mea la distanţă şi luptă chiar şi cu 
oboseala cronică. Tocmai de aceea 
este recomandat de către majorita-
tea medicilor ca măcar de două ori 
pe săptămînă să consumi un pumn 
de orice fel de astfel de alimente.

Testul care îţi spune cînd vei muri
Cercetătorii Universităţii Uppsala din Suedia sus-

ţin că testarea unor enzime din sînge ar putea da indica-
ţii preţioase cu privire la afecţiunile grave. Companiile 
farmaceutice au început deja goana după antidoturi.

În cadrul unui studiu care a implicat aproape 2000 
de oameni, echipa lui Arnlov a măsurat nivelurile 
catepsinei S, o enzimă implicată în descompunerea 
proteinelor şi în reglarea sistemului imunitar, şi i-a 
urmărit pe participanţi timp de 12,5 ani. Cercetătorii 
au observat că voluntarii cu cele mai ridicate niveluri 
de catepsină S aveau şanse mai mari să moară decît 
cei cu niveluri mai scăzute.

Unic la acest studiu este faptul că a identificat 
în premieră un marker asociat atît cu afecţiunile 
cardiace, cît şi cu cancerul. Efectul a rămas puter-
nic chiar şi atunci cînd oamenii de ştiinţă au luat în 
calcul şi factori precum vîrsta, tensiunea arterială, 
istoricul afecţiunilor cardiace, diabetul şi nivelurile 
de colesterol, care contribuie la decesele cauzate de 
bolile cardiace şi cancer.

Companiile farmaceutice au început deja să caute 
compuşi care să blocheze activitatea catepsinei S, chiar 
dacă oamenii de ştiinţă nu ştiu încă sigur dacă enzima 
poate prezice cu certitudine cine prezintă cel mai mare 
risc de a dezvolta afecţiuni cardiace sau cancer.

O ţigară fumată de o femeie echivalează 
cu cinci ţigări fumate de un bărbat
Fumul de ţigară ,,urăşte” la propriu femeile: ra-

portul dintre prejudiciile aduse de fumat organismu-
lui feminin este, comparativ cu cele aduse organis-

mului masculin, de 5 la 1. Acesta este rezultatul unui 
studiu prezentat de Elena Tremoli, profesor în cadrul 
Facultăţii de farmacologie a Universităţii din Mila-
no, la Congresul Societăţii Europene de Cardiologie, 
desfăşurat la Paris.

Organismul feminin se do-
vedeşte deosebit de vulnerabil 
la efectul nociv al fumatului, 
indiferent de factori precum 
vîrsta, presiunea arterială, gre-
utatea în exces sau statutul social.  

,,Este cunoscut faptul că femeile sînt protejate în 
mod natural, hormonal, de boli cardiovasculare, mai 
ales înainte de menopauză. Din acest motiv, factori-
lor dăunători pentru sănătatea femeilor li se acordă 
mai puţină atenţie”, a precizat Tremoli. Între timp, 
bolile cardiovasculare provoacă în Europa 4,3 mili-
oane de decese anual, dintre care 242 000 în Italia, iar 
acest bilanţ devine din ce în ce mai ,,roz”. 

Bolile cardiovasculare constituie un ,,privilegiu” 
pentru bărbaţii de 55-60 de ani, apoi, pe parcursul 
unei scurte perioade, se înregistrează o ,,egalitate” 
între cele două sexe, însă în jurul vîrstei de 75 de ani 
raportul se schimbă.

 Potrivit profesorului Roberto Ferrari, acest lucru 
se întîmplă nu doar din cauza slăbirii protecţiei hor-
monale odată cu instalarea menopauzei, ci şi din cau-
za faptului că femeile încep să ducă un mod de viaţă 
nesănătos, specific bărbaţilor: mănîncă mult şi prost, 
fumează, fac puţină mişcare. 

De asemenea, s-a demonstrat că femeile abando-
nează mai greu fumatul. 
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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.

Aniversări

C A L E I d o s C o p

Divert is
Alimente care luptă împotriva oboselii


