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Discuții la nivel înalt 
asupra reformelor în 
sectorul justiției din 
Moldova

(Anonim)

,,Republica Moldova – un  obiec-
tiv important pe agenda cooperării 
internaționale a Austriei,  
în domeniul afacerilor interne”

P rim-vicepreşedintele Parlamentului a efectuat o 
vizită de lucru în Statele Unite. Vlad Plahotniuc a 

avut o întrevedere cu Secretarul de Stat al Carolinei de 
Nord, Elaine Marshall. Oficialul american a menţionat că, 
Moldova merge pe calea cea dreaptă şi că ţara noastră a 
înregistrat mai multe progrese în ultimii ani. 

De altfel, ambii oficiali au ceva în comun: atît Vlad 
Plahotniuc, cît şi secretarul american au venit în politică 
după ce au avut o experienţă de succes în domeniul afa-
cerilor. În acest context, Elaine Marshall l-a îndemnat pe 
Vlad Plahotniuc să contribuie cu experienţa sa de manager 

pentru a impulsiona cooperarea economică dintre Carolina 
de Nord şi Republica Moldova. 

Din 1999, Carolina de Nord şi Republica Moldova au 
semnat trei memorandumuri de cooperare. Datorită statu-
lui american, în ţara noastră au fost realizate schimburi de 
experienţă şi circa 40 de proiecte civile. Locuitorii Caroli-
nei de Nord au donat echipament, calculatoare şi medica-
mente pentru Moldova, în valoare de peste 600 000 de do-
lari. Totodată, mai mult de 20 de mii de copii din Moldova 
au beneficiat de tratament acordat de medicii din Carolina 
de Nord. 

Cea de-a patra 
rundă de negocieri 

va avea loc pe 
13 septembrie la 

Viena
Cea de-a patra rundă de negocieri 

în formatul oficial ,,5+2” pentru 
reglementarea conflictului transnistrean 
va avea loc la Viena pe 13 septembrie. 
Despre aceasta a declarat prim-ministrul, 
Vlad Filat, în cadrul unei emisiuni de la 
un post privat de televiziune.

Vlad Filat a menţionat că subiectul re-
glementării conflictului transnistrean va fi 
discutat la Moscova în cadrul vizitei sale. 

„Vom discuta acest aspect. Nu este ceva 
nou, extraordinar, nu avem ce propune 
nou. Poziţia R. Moldova este foarte clară 
în acest sens”, a spus premierul.

Referitor la următoarea rundă de ne-
gocieri, prim-ministrul a spus că urmează 
să fie reiterate poziţiile. „Avem o relaţie 
bună, vorbim cu regularitate la telefon. 
Anumite lucruri s-au reuşit. Eu cred că 
numai prin comunicare şi încredere ai po-
sibilitatea să rezolvi ceva. Problema trans-
nistreană este una foarte complicată şi fără 
un dialog permanent nu ai cum să te mişti 
înainte”, a spus Vlad Filat, referindu-se la 
relaţia cu liderul de la Tiraspol, Evghenii 
Şevciuc şi rezolvarea conflictului trans-
nistrean.

Amintim că, ultima rundă de negocieri 
a avut loc în luna iulie.

Cu prilejul împlinirii a 59 de ani de 
la intrarea în vigoare a Convenţiei 

pentru Protecţia Drepturilor Omului şi Li-
bertăţilor Fundamentale, cunoscută şi sub 
denumirea de Convenţia Eu-
ropeană a Drepturilor Omului, 
avocaţii parlamentari cheamă 
autorităţile statului să asigure 
şi în continuare respectarea 
necondiţionată a drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale 
ale omului, onorîndu-şi ast-
fel angajamentele asumate la 
ratificarea acestui instrument 
important al dreptului interna-
ţional. 

Elaborată de Consiliul Eu-
ropei, semnată pe 4 noiembrie 
1950, la Roma şi intrată în 
vigoare pe 3 septembrie 1953, 
Convenţia Europeană a Drep-
turilor Omului este un catalog 
al drepturilor fundamentale. 
Aceasta a pus în practică anu-
mite drepturi menţionate în 
Declaraţia Universală a Drep-
turilor Omului şi a constituit 
un organ judiciar internaţional avînd compe-
tenţa de a influenţa asupra statelor care nu îşi 
respectă angajamentele asumate. 

Aderarea Republicii Moldova la CEDO în 
anul 1997  a creat cadrul juridic necesar pen-
tru ca persoanele care consideră că le-au fost 

încălcate drepturile garantate în Convenţia 
Europeană să poată dispune de mijloacele 
legale pentru a chema Republica Moldova 
în faţa instanţei de la Strasbourg, solicitînd 

repararea prejudiciului cauzat.
Conform statisticilor Curţii Europene a 

Drepturilor Omului, la sfîrşitul anului 2011, 
Republica Moldova se afla pe locul 8 în to-
pul statelor împotriva cărora se formulează 
cele mai multe cereri la CEDO. Astfel, la 31 

decembrie 2011, au fost înregistrate 4250 de 
plîngeri împotriva Republicii Moldova.

Condamnările Republicii Moldova la 
CEDO din perioada 2002-2012 au costat 
contribuabilii aproximativ 11 milioane de 
euro. Dintre cele 207 hotărîri în care a fost 
constatată cel puţin o violare a  prevederilor 
CEDO, 72 - se referă la articolul 3 din Con-
venţia Europeană pentru Apărarea Drepturi-
lor Omului şi Libertăţilor Fundamentale în 
care se stipulează că este interzisă tortura şi 
alte tratamente inumane şi degradante.

Ombudsmanii atenţionează că statistica 
CEDO privind numărul de cereri depuse, 
dar şi de condamnări ale statului nostru de-
notă existenţa unor probleme grave ce ţin de 
respectarea drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului în Republica Moldova. 
Această stare de lucruri conduce nu doar la  
prejudicierea bugetului ţării, dar şi afectea-
ză  imaginea statului, reduce din încrederea 
cetăţenilor în instituţiile de stat.  Cu ocazia 
împlinirii a 59 de ani de la intrarea în vi-
goare a Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului, avocaţii parlamentari reiterează în-
demnul către autorităţile ţării să întreprindă 

Armata Naţională, 
la cea de-a XXI-a 
aniversare

acţiunile de rigoare pentru 
asigurarea respectării netăgă-
duite a drepturilor omului în 
Republica Moldova şi ame-
liorarea situaţiei existente în 
domeniu.        

CpDOM

Oficial american: Moldova merge pe calea cea dreaptă

Dacă vrei ca o treabă să iasă bine, rezolv-o singur!
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Avocaţii parlamentari cheamă autorităţile 
statului să asigure şi în continuare 

respectarea drepturilor omului

Începe ziua cu DREPTUL!
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D acă în octombrie anul trecut 
premierul cerea demisia Pro-

curorului General Valeriu Zubco, acum, 
V. Filat susține că importantă este im-
plementarea reformei şi nu demiterea 
Procurorului.

„Aici nu este vorba numai de Pro-
curorul General, noi trebuie să facem 
reforma la Procuratura Generală. Acest 
sistem trebuie să fie privit în contextul 
general. Nu are niciun sens să faci refor-
ma la Interne, la CNA, dacă nu asiguri 
reforma la Procuratura Generală, atunci 
nu va funcţiona sistemul”, susţine Filat.

 Premierul a specificat că dacă re-
forma va fi implementată, atunci rolul 
procurorului nu va mai fi acel de acum. 

„Astfel, procurorul nu va mai putea să 
intervină în orice dosar. Este important 
cine este Procurorul General, dar nu 
este determinant rolul lui în urma aces-
tei reforme. Eu cred că nu trebuie să ne 
legăm de o persoană sau alta, pe mine 
mă interesează cum funcţionează insti-
tuţiile”, a precizat şeful Guvernului.

 Referitor la recentele demiteri, prim-
ministrul a spus că nu o să vină cu ex-
plicaţii în acest sens. ,,Am considerat că 
este nevoie să facem aceste remanieri 
atît la Interne, cît şi la Educaţie, pentru 

că avem nevoie de o altă abordare, care 
să aducă şi rezultate. Orice proces are 
nevoie de un lider. De aceea, în timp, 
o să observaţi, nu ne-am limitat prin a 
schimba miniştri. Aceste echipe urmea-
ză să rezolve probleme”, a menţionat 
Vlad Filat. 

 Totodată, şeful Cabinetului de mi-
niştri a specificat că aşteaptă şi evaluă-
rile colegilor de alianţă la acest capitol. 

,,Sigur am şi eu punctul meu de vedere 
vizavi de ministerele care lasă de dorit. 
După trei ani, pot să spun cum stau lu-
crurile în fiecare instituţie, însă cred că 
ar fi bine ca mai întîi acest lucru să fie 
discutat în alianţă”, consideră Filat.

Întrebat cine stă în spatele atacurilor 
rider, premierul a dat asigurări că mai 
devreme sau mai tîrziu acest lucru se va 
afla. ,,Este dosar la Procuratură şi sper 
să ajungă cît mai curînd în instanţă. Eu 
rămîn cu speranţa că cei care au încăl-
cat legislaţia să fie sancţionaţi”, a speci-
ficat şeful Guvernului.

 De asemenea, premierul nu a negat 
faptul că alianţa ar avea unele proble-
me. „Sînt probleme în cadrul AIE, sînt 
probleme mari de principiu. Sînt foarte 
multe puncte de vedere diferite asupra 
proceselor care vizează actul de guver-

nare. În momentul în care AIE nu va 
mai fi funcțională asta ar însemna că 
trebuie să mergem la alegeri. Orice în-
cercare de a schimba formatul alianţei, 
înseamnă şi schimbarea acţiunilor care 
sînt prevăzute de actul guvernării”, a 
conchis Filat.

Făcînd referire la modul de alegere a  
preşedintelui ţării premierul a specificat: 

,,Considerăm că preşedintele Republicii 
Moldova urmează să aibă mandat oferit 
de cetăţeni. Aşa că forma ar fi, din punc-
tul nostru de vedere, una prezidenţială”.

Premierul a dat asigurări că pînă la 
sfîrşitul actualei legislaturi urmează să 
avem o nouă Constituţie. ,,Dincolo de 
situaţia privind limba, avem de ajustat 
un şir de prevederi constituţionale, aşa 
încît după alegerile parlamentare, care 
sper să fie ordinare, să avem claritate la 
capitolul reglementare constituţională, 
iar una dintre aceste prevederi urmează 
să se refere la denumirea limbii pe care 
o vorbim”, a menționat Filat.

Întrebat dacă vor avea susţinerea 
colegilor de alianţă, V. Filat a spus că 
nu vrea să anticipeze lucrurile, ci tre-
buie să se concentreze asupra textului 
Constituţiei, după care vor pune la vot 
noul text.

Şoferii nedisciplinaţi ar putea primi 
amendă prin poştă, la domiciliu
Şoferii care parchează neregulamentar pe străzile din Ca-

pitală ar putea primi amendă prin poştă, la domiciliu. Însă, de-
ocamdată, nu se ştie cînd se va întîmpla acest lucru.

Primarul municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, a venit 
cu propunerea ca în Capitală să fie instalate mijloace electro-
nice, cu scopul de a detecta şoferii nedisciplinaţi.

,,Modalitatea existentă prin care se depistează persoanele 
care parchează neregulamentar nu aduc rezultatele dorite. Se 
poate de trecut la mijloacele electronice, care scanează toate 
datele”, a declarat dorin Chirtoacă.

Edilul Capitalei spune că, astfel datele vor fi stocate      în-
tr-un calculator, iar amenda va fi transmisă la domiciliul şofe-
rilor nedisciplinaţi.

Cu toate că Dorin Chirtoacă a menţionat că această iniţia-
tivă este mai veche, reprezentanţii de la Direcţia transport au 
declarat că nu sînt la curent cu acest subiect.

Fără vînzători ambulanţi pe stradă
Începînd cu ziua de  3 septembrie, s-a interzis comerţul nea-

utorizat cu mărfuri industriale, produse alimentare şi agricole la 
tarabă şi la sol, pe teritoriul adiacent Pieţei Centrale, în perime-
trul străzilor Armenească, Mitropolit Varlaam, Bulgară, Tighina, 
Ismail şi bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt. 

O dispoziţie în acest sens a semnat primarul Capitalei,      
Dorin Chirtoacă. Potrivit comunicatului de presă remis de Pri-
mărie, vînzătorii ambulanţi nu vor mai putea vinde în stradă. 
Municipalitatea va sista eliberarea autorizaţiilor temporare pen-
tru comerţul stradal. Agenţii economici, care deţin imobile şi 
gherete amplasate pe străzile menţionate sînt obligaţi să stopeze 
expunerea mărfurilor şi instalarea pe trotuare a panourilor de 
reclamă neautorizate. 

În acelaşi context, se menţionează că se interzice comerţul 
stradal pe timp de noapte, pe str. Mitropolit Varlaam, în peri-
metrul str. Tighina şi Armenească. Pentru fluidizarea traficului 
în zona Pieţei Centrale, se interzice parcarea automobilelor pe 
str. Armenească, tronsonul cuprins între bdul Ştefan cel Mare 
şi Sfînt şi străzile Columna şi Mitropolit Varlaam, pe tronsonul 
cuprins între străzile Ismail şi Tighina.

Totodată, circulaţia rutieră de pe segmentul dat va fi organi-
zată în ambele direcţii pe str. Tighina, tronsonul cuprins între str. 
Mitropolit Varlaam şi bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt. Automobi-
lele parcate neautorizat pe străzile adiacente Pieţei Centrale vor 
fi evacuate.

Î.S. ,,Registru” a fost certificată în 
domeniul managementului calităţii şi al 
securităţii informaţionale
Compania RINA SIMTEX a înmînat Întreprinderii de Stat 

Centrul de Resurse Informaţionale de Stat „Registru” certificate 
de conformitate  standardelor internaţionale în domeniul mana-
gementului calităţii  - ISO 9001:2008  şi al securităţii informaţi-
onale ISO/IEC 27001:2005.

Reprezentanţi ai administraţiei centrului au declarat că, 
potrivit spuselor auditorului principal RINA SIMTEX, Victor 
Grecean, acordarea certificatelor de conformitate standardelor 
internaţionale ISO contribuie la ridicarea autorităţii întrerprin-
derii la clienţi, la atragerea investiţiilor.

Certificarea a avut loc în mai multe etape, care au inclus 
chestionarea şefilor de departamente, secţii şi a colaboratorilor 
tuturor subdiviziunilor întreprinderii, verificarea tuturor docu-
mentelor referitoare la procesele de audit intern. Implementarea 
sistemului de management al securităţii informaţionale  ISO/
IEC 27001:2005 asigură respectarea întocmai a cerinţelor de 
protecţie a datelor cu caracter personal, siguranţă, caracter con-
fidenţial, integritate şi acces la resursele informaţionale ale în-
treprinderii, asigurarea protecţiei informaţiilor contra accesului 
neautorizat.

Pe parcursul a trei ani, întreprinderea va fi supusă auditului 
de monitorizare, după care va avea loc recertificarea.

Conform practicii internaţionale, atribuirea certificatului 
de calitate ISO face dovada siguranţei întreprinderii şi faptului 
că aceasta deţine tehnologii moderne şi personal calificat, care 
constituie o garanţie la încheierea contractelor internaţionale cu 
agenţii economici, o confirmare a calităţii serviciilor prestate, 
un instrument de imagine recunoscut la nivel internaţional.

Persoanele de peste 90 de ani pot să 
primească restul banilor depuşi la 
bancă în perioada sovietică
Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor, începînd 

cu 1 august 2012, se efectuează plata sumelor indexate urmă-
toarelor categorii de vîrstă ale deponenţilor Băncii de Econo-
mii, care au depus cererile de înregistrare pînă la 1 iunie 2012. 
Deponenţii născuţi pînă în anul 1991 inclusiv pot depune 
cereri pentru plata sumei indexate aferente primei etape, adi-
că pentru prima mie de ruble a soldului cumulativ pe toate 
conturile deţinute de un deponent în raport de 1 rublă:1 leu; 
Deponenţii născuţi pînă în anul 1921 inclusiv, pot depune ce-
reri pentru plata   sumei   indexate aferente etapei a doua, lor le 
va fi achitat soldul ce depăşeşte prima mie de ruble în raport 
de 2,5 ruble:1 leu.

De menţionat că, speranţa de viaţă a moldovenilor constitu-
ie 69,3 ani şi este cea mai mică din Europa.

Vlad Filat: La moment, importantă este 
reforma Procuraturii Generale

Organizaţia Naţiunilor Unite în Republica Moldova lansează 
cea de-a 8-a ediţie a concursului pentru cea mai bună acţi-

une de promovare şi protecţie a drepturilor omului.
Organizat anual, concursul are drept scop evidenţierea şi pre-

mierea celor mai valoroase iniţiative şi acţiuni de apărare şi promo-
vare a drepturilor omului de către ONG-uri şi mass-media. În 2012, 
în concurs a fost introdusă o a treia categorie de premii pentru 
autorităţile publice, care au demonstrat şi atins rezultate excelente 
în protecţia sau realizarea drepturilor omului înafara obligaţiunilor 
de serviciu.

Concursul se va desfăşura în bază de nominalizări, publicul 
fiind încurajat să nominalizeze organizaţii ale societăţii civile, 
jurnalişti, instituţii media, autorităţi publice etc., care au realizat 
contribuţii recente şi autentice de promovare a drepturilor omului 
în Republica Moldova.

În 2012, nominalizările pot fi făcute în română, engleză, rusă 
sau altă limbă minoritară în Republica Moldova, online pe pagina 
web http://www.un.md/hrgala/hrgindex/, precum şi pot fi depuse 
la Casa ONU. Regulamentul concursului este disponibil la http://
www.un.md/news_room/pr/2012/HRGala/Regulament2012_
ROM.pdf.

Dosarele nominalizate, obţinute în urma procesului de consul-
tări publice, precum şi în urma analizei altor materiale disponibile, 

bazate şi pe cercetări 
independente, vor fi ju-
rizate de o echipă de ex-
perţi în domeniul ONG-
lor şi mass-media şi de 
un consiliu independent, 
format din reprezentanţi 
ai organizaţiilor interna-
ţionale, experţi indepen-
denţi etc.

Cîştigătorii vor fi 
premiaţi în cadrul Galei 
de premiere în dome-
niul drepturilor omului, 
organizată anual la 10 

decembrie, de Ziua Drepturilor Omului.
Drepturile omului sînt una dintre priorităţile majore ale ONU 

în Moldova, constituind o parte integră a programelor sale de dez-
voltare şi elaborare a politicilor. Proiectele importante în domeniul 
drepturilor omului includ combaterea torturii, eliminarea violenţei 
domestice, promovarea drepturilor migranţilor, refugiaţilor şi apa-
trizilor, integrarea grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu 
dizabilităţi, celor care trăiesc cu HIV/SIDA, grupurilor minoritare 
excluse precum romii şi alte persoane sau comunităţi marginali-
zate.

Premii pentru cei mai buni 
promotori ai drepturilor 

omului în Moldova

Corlăţean: 
România va 

consolida relaţiile cu 
Rusia iar Republica 

Moldova rămîne 
prioritară

Şeful diplomaţiei române, Titus Corlăţean, a 
afirmat că România trebuie să cultive contac-

te politice la nivel de miniştri de Externe şi premi-
eri în relaţia cu Rusia. ,,În dialogul şi cooperarea cu 
Federaţia Rusă vom continua să identificăm puncte 
comune, atît la nivel bilateral, cît şi în plan european, 
mai ales că Federaţia Rusă este angajată cu UE în im-
plementarea parteneriatului de modernizare. În mod 
cert, trebuie să ajungem să cultivăm contacte poli-
tice relevante pe linie guvernamentală, începînd cu 
ministrul de Externe şi mergînd pînă la nivelul pre-
mierilor” a declarat Corlăţean, la Reuniunea Anuală 
a Diplomaţiei Române (RADR), care s-a desfăşurat 
la Palatul Parlamentului. El a punctat că eforturile 
diplomatice ale României rămîn ,,dedicate consoli-
dării relaţiilor cu Rusia în jurul unei agende pozitive 
şi constructive”. ,,Dorim angajarea unei cooperări în 
măsură să confere transparenţă şi predictibilitate re-
laţiilor noastre”, a precizat ministrul.

Titus Corlăţean a mai afirmat că un obiectiv 
primordial al diplomaţiei române este consolida-
rea parteneriatului special cu Republica Moldova. 

,,Vom continua să promovăm activ procesele de 
apropiere a Republicii Moldova de UE, în spiritul 
valorilor şi principiilor europene, în perspectiva 
unei viitoare aderări. Vom continua eforturile de 
dezvoltare a relaţiei bilaterale, cu atenţie deosebită 
asupra proiectelor de interconectare energetică şi 
transport. Reglementarea conflictului transnistrean, 
cu respectarea integrităţii teritoriale şi suveranităţii 
Republicii Moldova, continuă să fie o prioritate pen-
tru diplomaţia română”, a spus ministrul de Externe. 
El a subliniat că relaţia cu Ucraina a inregistrat o 
serie de deschideri în ultima perioadă şi că speră ca 
dinamica dialogului la nivelul miniştrilor de Exter-
ne să fie dezvoltată în viitor, arătînd că va discuta 
cu omologul său ucrainean, Constantin Grişcenko, 
despre problematica etnicilor români la New York, 
în marja Adunării Generale a ONU.
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Odată cu începerea noului an de studii, grija față de copii 
ia amploare. În această arie de preocupări, se înscrie 

și campania cu genericul ,,Cunoaşte-ţi poliţistul tău”. Potrivit 
unui comunicat al Direcției informare și relații cu publicul a 
Ministerului Afacerilor Interne, acțiunea a 
fost desfășurată de MAI în colaborare cu 
Ministerul Educației.

În cadrul acesteia, în toate şcolile cu 
clase primare din Moldova au avut loc lec-
ţii pentru elevii claselor întîi. De menționat 
că, pentru prima dată o astfel de acțiune 
implică toate clasele întîi din țară - 1659 
la număr. 

Astfel, clopoţelul a anunţat din prima 
zi de şcoală şi despre măsurile de siguran-
ţă în trafic. Polițiștii-învățători au explicat 
copiilor care este rolul poliției în societate 
și care sînt regulile rutiere pe care trebu-
ie să le cunoască pentru un drum sigur la 
școală, iar pentru buna însuşire a celor pre-
date, agenţii de circulaţie le-au oferit elevilor dulciuri.

,,Le-am explicat copiilor regulile de circulaţie rutieră şi anu-
me traversarea străzilor în calitate de pietoni. Darurile sînt din 

partea conducerii Comisariatului şi a Ministerului de Interne”, 
a subliniat inspectorul de sector de la Comisariatul Buiucani, 
Victor Vitiuc.

La rîndul lor, copii s-au arătat destul de entuziasmați de 
aceste lecții, menționînd că au învățat să 
fie atenți atunci cînd traversează strada.

Săptămînal, elevii sînt aşteptaţi şi la 
cursul opţional ,,Securitatea traficului 
rutier”. ,,Din moment ce venim la şcoa-
lă, trebuie, obligatoriu, să cunoaştem 
regulile circulaţiei rutiere”, a specificat 
Rodica Prodan, profesoară la clasele 
primare, Liceul ,,Columna” din Chişi-
nău.

În cadrul acţiunii ,,Cunoaşte-ţi po-
liţistul tău”, 1789 de poliţişti au vorbit 
în faţa a peste 36 000 de copii care au 
venit pentru prima dată la şcoală.

Activitatea în cauză are scopul de 
a reduce riscul pe străzi şi de a face 

cunoștință copiilor și părinților acestora cu polițistul local, în-
tru o mai bună securitate în şcoli şi în jurul instituțiilor vizate.

Cor. DRePtuL 

Șeful Delegației Uniunii Euro-
pene în Republica Moldova, 

Dirk Shuebel, s-a întîlnit, recent, cu 
ministrul Justiției al Republicii Moldo-
va, Oleg Efrim, la invitația oficialului 
moldovean, potrivit unui comunicat al 
Ministerului Justiției al RM.

Discuțiile sincere și profunde, au 

vizat progresele realizate în cadrul 
reformei inițiate în sectorul justiției, 
problemele existente, precum și per-
spectiva colaborării dintre Moldova și 
Uniunea Europeană pe segmentul dat. 

În acest sens, ministrul Justiției a 
menționat modificarea legislației cu 
privire la organizarea și funcționarea 
sistemului judecătoresc și Legea pri-
vind selectarea, avansarea în carieră 

și evaluarea performanțelor judecă-
torilor, adoptate de Parlament în luna 
iulie. Acest pachet a fost expediat 
Președinției, pentru a fi promulgat și 
publicat în cel mai apropiat timp, l-a 
anunțat Oleg Efrim pe diplomatul eu-
ropean. De asemenea, a fost abordată și 
intenția Ministerului Justiției de a pre-
zenta în această toamnă un nou pachet 
de inițiative legislative în concordanță 
cu Strategia de reformă în sectorul 
justiției și a Planului de acțiuni pen-
tru implementarea acesteia, cu privire 
la măsurile de combatere a corupției. 
În particular, este vorba despre modi-
ficarea cadrului normativ în vederea 
sancționării mai severe a actelor de 
corupție, elaborarea unui proiect de lege 
care să reglementeze modul de aplica-
re a testului de integritate angajaților 
din sectorul justiției, precum și a altui 
proiect cu privire la obligația testării la 
poligraf a candidaților la funcția de ju-
decător, procuror sau ofițer de urmărire 
penală. Totodată, urmează să fie ela-
borate un șir de amendamente care să 
asigure certitudinea dobîndirii legale 
a averilor deținute de judecători și alți 
funcționari publici, cum ar fi obligația 
de a demonstra originea averii dobîndi-
te sau interdicția de a folosi timp înde-
lungat proprietăți ce nu sînt înregistrate 
pe numele acestora. 

Oleg Efrim a remarcat deschide-
rea privind reformele de care dau do-
vadă, în ultima vreme, instituțiile din 
sectorul justiției, în pofida rezistenței 
înverșunate pe care continuă s-o opună 
unii actori din acest sistem. 

La rîndul său, Dirk Shuebel a salu-

tat eforturile Ministerului Justiției, mai 
cu seamă, cele depuse în domeniul lup-
tei cu corupția, evidențiind problema 
imunității și a evaluării performanțelor 
judecătorilor. El a apreciat complexi-
tatea acțiunilor întreprinse în această 
primă etapă de implementare a schim-
bărilor, în condiții încă destul de difi-
cile și cînd suportul financiar promis 
de partenerii de dezvoltare este redus. 
În context, cei doi interlocutori și-au 
manifestat convingerea că sursele alo-
cate de Uniunea Europeană vor crește 
considerabil în 2013, urmînd ca pînă la 
sfîrșitul acestui an, sectorul justiției din 
Moldova să beneficieze de primele 10 
milioane de euro în calitate de asistență 
tehnică. 

Cor. DRePtuL

O leg Efrim, ministrul 
Justiției al Repu-

blicii Moldova a participat, 
recent, în calitate de invitat 
special, la Reuniunea Anuală 
a Diplomației Române, potri-
vit unui comunicat al Minis-
terului Justiției al Republicii 
Moldova.

În acest context, oficia-
lul moldovean a subliniat că, 
Guvernul de la Chişinău este 
recunoscător României pen-
tru că promovează constant, 
în relaţiile sale externe, in-
teresele Republicii Moldova 
şi susţine apropierea acesteia 
de Uniunea Europeană.

Totodată, în discursul 
adresat diplomaţilor români, 
Oleg Efrim a precizat că re-
laţiile politice şi cele cultura-
le dintre cele două ţări s-au 
îmbunătăţit considerabil în 
ultimii trei ani şi speră ca şi 
investiţiile româneşti din ţara 
noastră să fie din ce în ce mai 
consistente și variate, dezide-
ratul major fiind implementa-
rea proiectelor energetice, în 
special construcția gazoduc-
tului Iaşi-Chişinău.

,,Efectele realizării aces-
tui obiectiv strategic sînt 
identice cu adoptarea unei 
Declarații de Independență 
Energetică a Republicii Mol-
dova”, a adăugat O. Efrim.

La reuniune s-a mai dis-
cutat despre reformele din 
sectorul Justiţiei din ţara 
noastră, integrarea europea-
nă dar şi despre reglementa-
rea conflictului transnistrean.

La rîndul său, ministrul 
de Externe al României,     
Titus Corlăţean, a reiterat, 
sprijinul ferm pentru adera-
rea Republicii Moldova la 
Uniunea Europeană, şeful 
diplomaţiei românești men-
ţionînd că urmează să facă o 

vizită în Republica Moldova 
pe 13 septembrie.

,,Prezenţa la evenimentul 
anual al diplomaţiei româ-
neşti a ministrului Oleg Efrim 
reprezintă o confirmare a re-
laţiei excelente dintre Bucu-
reşti şi Chişinău, dar şi o ex-
presie a interesului constant 
al României pentru dezvolta-
rea Parteneriatului Strategic 
bilateral, pentru susţinerea 
traseului european al Repu-
blicii Moldova. După cum 
se cunoaşte, la reuniunea de 
anul trecut a Diplomaţiei Ro-
mâne a fost invitat domnul 
Iurie Leancă, vicepremier şi 
ministru al Afacerilor Exter-
ne şi Integrării Europene al 
Republicii Moldova”, menţi-
onează sursa citată.

Oleg Efrim s-a întîl-
nit şi cu noul ministru al 
Justiției din România, Mona            
Pivniceru cu care a abordat 
subiecte ce țin de colabora-
rea dintre Ministerul Justiţiei 
din România şi cel din Re-
publica Moldova. Discuţiile 
dintre Pivniceru şi Efrim 
s-au axat, în special pe sta-
diul implementării Planului 
de acţiuni în domeniul justi-
ţiei între cele două ministere, 
pentru anii 2012-2013, sem-
nat pe 17 iulie la Chişinău. 
Cei doi oficiali au punctat 
aspecte importante ale pro-
cesului de reformă a justiţiei, 
precum: răspunderea magis-
traţilor, infrastructura de sis-
tem, armonizarea legislaţiei 
cu normele europene, lupta 
împotriva corupţiei din ca-
drul sistemului judiciar, ac-
tivitatea magistraţilor în an-
samblu, precum şi implicarea 
asociaţiilor profesionale ale 
magistraţilor în plan socio-
juridic.

Cor. DRePtuL

Discuții la nivel înalt asupra 
reformelor în sectorul justiției 

din Moldova

Oleg efrim,  invitat 
special la Reuniunea 
Anuală a Diplomaţiei 

Române

Protecția copiilor în vizorul Poliției

Faţa nouă a justiţiei din Moldova

Salariile judecătorilor nu vor fi majorate dacă aceştea insistă 
asupra menţinerii imunităţii. Pe viitor, ei vor fi provocaţi 

la acţiuni de corupţie, iar în Capitală va exista un palat al justiţiei, 
care va întruni toate instanţele de judecată. Ministrul Justiției a 
relatat unui portal despre reforma complexă din justiţie.

Oleg Efrim, ministrul Justiţiei al RM: ,,Modificările vor în-
cepe odată cu studiile la drept din universităţi şi se vor încheia 
cu reforma Curţii Constituţionale, vor atinge fiecare detaliu, de-
oarece nu are niciun sens să reformezi sistemul justiţiei, MAI, 
Procuratura, fiecare în parte. Dacă nu vor avea loc schimbări 
complexe în aceste structuri, sistemul nu va funcţiona, aşa cum 
aşteptăm noi”.

Ministrul a specificat că, se aşteaptă ca cetăţenii să aibă 
încredere în justiţie. În acest scop, se va începe cu judecătorii. 
Dacă aceştia vor insista asupra menţinerii imunităţii, apoi nu 
poate fi vorba de majorarea salariilor. Din septembrie începe 
elaborarea unei legi noi, care va stabili pedeapsa pentru dosare-
le pe care Moldova le-a pierdut la CEDO. Prin metode moderne 
vor fi verificaţi, mai ales la provocarea mitei.

Oleg Efrim, ministrul Justiţiei al RM: ,,Această lege impor-
tantă este foarte sensibilă. Desigur, judecătorii noştri sînt împo-
trivă, dar am creat un grup de lucru, în componenţa căruia intră, 
în afară de reprezentanţii Ministerului Justiţiei, şi reprezentanţii 
sistemului judiciar, procuraturii, societăţii civile şi vom avansa 
în această direcţie”.

Ministrul a menţionat, că mulţi judecători au de ce se teme, 
deşi sînt şi judecători oneşti. De asemenea, Oleg Efrim a comu-
nicat că, la Chişinău poate fi creat un palat al justiţiei, care va uni 
toate instanţele de judecată, avocaţi şi procurori. 

Angajatorul este obligat prin lege 
să elibereze angajatului disponi-

bilizat, chiar în ziua în care acesta este 
eliberat din funcţie, carnetul de muncă cu 
toate completările de rigoare, precum şi 
salariile restante. Potrivit şefului adjunct 
al Inspecţiei Muncii, Igor Ciloci, în cazul 
în care angajatorul nu-i plăteşte angaja-
tului salariul în ziua concedierii, aceasta 
constituie o încălcare a legislaţiei în vi-

goare. În asemenea situaţii, salariatul are 
dreptul să sesizeze inspectorii muncii. 

„Prioritate o au petiţiile şi solicitările 
în formă scrisă. În baza acestor cereri 
inspectorii se deplasează la întreprindere 
sau se întîlnesc cu petiţionarul. În cazul 
în care petiţionarul vrea să-şi păstreze 
confidenţialitatea, acest lucru este posibil 
fiind o procedură legală şi echilibrată”, a 
declarat Igor Ciloci. 

Şeful adjunct al Inspecţiei Muncii a 
mai precizat că, în cazul în care angajaţii 
lucrează pe timp de noapte, adică în in-
tervalul de timp 22.00- 06.00, angajatorul 
este obligat să reducă cu o oră programul, 
iar salariul plătit trebuie să fie dublu. Asi-
gurarea cu transport a salariaţilor pe timp 
de noapte este alegerea fiecărui patron în 
parte şi este menţionată în contractul indi-
vidual de muncă printr-o clauză specială.

Patronii sînt obligaţi să plătească angajaţilor salariul în ziua concedierii
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Recent, Dorin Recean, ministrul 
Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova, a avut o întrevedere cu șeful 
Oficiului austriac de dezvoltare a coo-
perării, Gerhard Schaumberger, potrivit 
unui comunicat al Direcției informare 
și relații cu publicul, MAI. În cadrul 
acesteia, oaspetele austriac a declarat 
că, Republica Moldova este poziționată 
printre obiectivele impor-
tante pe agenda cooperării 
internaţionale a Austriei, în 
special în domeniul afaceri-
lor interne, dovadă fiind şi 
vizitele oficiale reciproce, 
la nivel de minişti şi vice-
miniştri, din ultimii ani.

Mai mult, ofiţerul de 
legătură al Austriei pentru 
Republica Moldova, Jo-
hann Handler, a confirmat 
faptul că există o cooperare 
foarte bună între cele două 
ministere, inclusiv în ceea 
ce priveşte schimbul ope-
rativ de informaţii, atît de 
necesar în combaterea crimei organizate 
transfrontaliere. Potrivit oficialului, ca-
drul legal bilateral este unul foarte bun 
pentru realizarea acestei cooperări.

La rîndul său, ministrul Recean a 
evidențiat importanţa consolidării rela-
ţiilor bazate pe reciprocitate, în dome-
niul combaterii criminalităţii organizate 
transfrontaliere.

Totodată, Johann Handler a menţio-

nat că experţii austrieci au fost implicaţi 
în cîteva ateliere de lucru în domenii 
importante, în procesul de reformare 
a MAI, inclusiv misiunea de expertiză 
privind laboratoarele criminalistice şi 
misiunea de expertiză privind consoli-
darea capacităţilor unităţii de analiză a 
informaţiilor, ca rezultat fiind prezenta-
te recomandări din partea lor. De aseme-

nea, ofiţerul de legătură a menţionat că 
autorităţile austriece sînt interesate să 
acorde Ministerului de Interne asistenţă 
în aceste domenii şi pe viitor.

Un alt subiect discutat pe larg a vizat 
consolidarea capacităţilor logistice ale 
Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.

Dorin Recean a mulţumit pentru 
cooperare şi asistenţă oferite pe parcur-
sul anilor de către autorităţile austriece, 

menţionînd că unul din obiectivele ma-
jore ale MAI rămîne  a fi combaterea cri-
mei organizate.

La fel, ministrul Recean a vorbit și 
despre importanţa creării unui labora-
tor ADN în Republica Moldova, pentu 
îmbunătăţirea capacităţilor în analiza 
probelor colectate de la locul comiterii 
infracţiunii, iar disponibilitatea autorită-

ţilor austriece de a ne acorda asis-
tenţă în acest domeniu este foarte 
importantă.

În cadrul întîlnirii, reprezentanții 
Austriei au transmis scrisoarea/in-
vitaţie ministrului Recean în Aus-
tria, din partea ministrului Federal 
de Interne de la Viena. Ministrul a 
fost invitat să întreprindă o vizită 
oficială, care ar constitui un bun 
prilej pentru consolidarea relaţiilor 
existente şi semnarea Acordului în-
tre Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernului Federal al Austriei 
privind asistenţa reciprocă în cazul 
catastrofelor naturale şi tehnoge-
ne şi colaborarea întru prevenirea 

acestora.
La finalul întrevederii, ministrul  

Recean a mulţumit oaspeților, inclusiv 
pentru invitaţia de a efectua vizita ofici-
ală în Austria, şi și-a exprimat speranța 
că, pe viitor, relaţiile cu Austria în do-
meniul afacerilor interne vor evolua și 
mai mult.

Cor. DRePtuL

,,Republica Moldova – un 
obiectiv important pe agenda cooperării 
internaționale a Austriei,  în domeniul 

afacerilor interne”
O închisoare cu condiţii europene, pentru de-

licvenţii minori, va apărea în curînd şi în Moldova. 
În acest sens, angajaţii Ministerului Justiţiei şi ai 
instituţiilor subordonate au decis să doneze salariul 
pentru o zi. Banii vor fi utilizaţi pentru definitiva-
rea proiectului de creare a unui penitenciar-model 
pentru minori la Goian. 

Cea mai mare parte din suma necesară a fost acumula-
tă chiar de colaboratorii Departamentului Instituţiilor 

Penitenciare, contribuţia cărora constituie, conform unor cal-
cule preliminare, peste 300 de mii de lei. Iniţiativa a fost, de 
asemenea, susţinută de angajaţii Departamentului Administra-
re Judecătorească, ai Centrului de Armonizare a Legislaţiei şi 
cei ai Direcţiei de justiţie a UTA Gagauz-Yeri.

Proiectul este realizat de Ministerul Justiţiei, cu suportul 
unor parteneri naţionali şi străini, printre care Misiunea Nor-
vegiană pentru 
Promovarea 
Supremaţiei 
Legii în Mol-
dova şi UNI-
CEF Moldo-
va, cu scopul 
de a contribui 
la reformarea 
s i s t e m u l u i 
pen i tenc ia r 
prin crearea 
unei instituţii 
corecţionale pentru minori, ce ţine cont de practicile europene 
şi respectarea drepturilor omului. 

Drept model a fost ales penitenciarul din Oslo, practicile 
căruia urmează a fi adaptate în cadrul noului penitenciar pen-
tru minorii delicvenţi de la Goian. În paralel, proiectul pre-
supune modificarea întregului sistem corecţional de justiţie 
juvenilă, astfel încît detenţia să fie înlocuită cu un mediu de 
securitate dinamică, centrat pe copil, care să includă activităţi 
educaţionale, terapeutice şi de orientare vocaţională. 

Proiectul de reconstrucţie a penitenciarului de la Goian 
urmează a fi implementat pînă în decembrie 2013, iar bugetul 
acestuia se ridică la aproximativ două milioane de euro. 

În această ordine de idei, Ministerul Justiţiei anunţă că, 
cetăţenii care doresc, pot contribui şi ei la realizarea unor con-
diţii mai bune pentru minorii delicvenţi, dotarea bibliotecii şi 
a unor săli de calculatoare, amenajarea unor săli de sport şi a 
unei cantine pentru ei, făcînd donaţii.

Lilia DuMINICA

Penitenciar cu condiții 
europene pentru minorii 

delicvenţi

T imp de două zile, co-
misarii adjuncţi, şefi 

ai Poliţiei Ordine Publică 
din raioanele ţării au abordat, 
împreună cu colegii din ca-
drul Poliţiei landului german 
Baden-Wurttemberg, subiec-
te ce ţin de cele mai eficiente 
practici de prevenţie a crimi-
nalităţii, responsabilităţile ce 
revin unui şef de comisariat 
din mediul urban, dar şi şefi-
lor de post din localităţile cu 
un număr redus de oameni. 
În cadrul seminarului, poli-
ţiştii din Germania au prezen-
tat cele mai importante prin-
cipii ale reformei poliţiei din 
Baden-Wurttemberg.

Scopul principal urmărit 
prin desfăşurarea atelierului 
de lucru a vizat instruirea 

angajaţilor Poliţiei Ordine 
Publică în domeniul asigu-
rării siguranţei publice, prin 
perfecţionarea planificării 
activităţilor de prevenţie a 
criminalităţii, preluarea şi 
implementarea bunelor prac-
tici. În calitate de moderatori 
ai atelierului au fost patru 
experţi în domeniu din Ger-
mania, în frunte cu Renato 
Giglioti, din cadrul Poliţiei 
Mannheim.

Cursul de instruire se în-
scrie în suportul acordat Mi-
nisterului Afacerilor Interne 
al Republicii Moldova de 
către autorităţile germane, şi 
a fost audiat de 25 de şefi ai 
subdiviziunilor ordinii publi-
ce din ţară.

Lilia DuMINICA

Poliţiştii moldoveni învață 
de la colegii germani cum să 

prevină criminalitatea
Şefii Poliţiei Ordine Publică au fost instruiţi în 

cadrul unui atelier de lucru, cu participarea colegi-
lor din Germania. Atelierul cu genericul „Prevenţia 
criminalităţii” a fost organizat în cadrul Proiectului 

„Poliţia în societate”, în parteneriat cu Ministerul 
Federal de Interne al landului Baden-Wurttemberg 
al Republicii Federale Germania.

D eşi, în linii mari, ca-
drul legislativ şi de 

reglementare a pieţei farmace-
utice din Republica Moldova 
este adecvat, există un aspect 
esențial care nu este suficient 
de bine reglementat, după 
cum se declară la nivel ofici-
al, şi anume, monitorizarea și 
analiza impactului politicilor, 
este de părere expertul asoci-
at IDIS „Viitorul”, Iurie Go-
tişan. Specialistul a elaborat, 
recent, o lucrare cu genericul 

„O scurtă radiografie a pieței 
farmaceutice din Moldova”, 
în care analizează situaţia de 
pe piaţa farmaceutică din Re-
publica Moldova, dar oferă şi 
exemplul altor ţări de stabilire 
a preţurilor la medicamente. 

„Chiar dacă populația 
încearcă să economisească, 
inclusiv din contul sănătății, 
medicamentele sînt un pro-
dus care se bucură de o ce-
rere înaltă, puțin elastică la 
variațiile prețurilor. Aceasta 
creează premise și incitații 
foarte puternice pentru aran-
jamente corupte, care duc 
la stabilirea unor prețuri 
neobișnuit de înalte pentru 
medicamente în Moldova”, 
susține Iurie Gotişan. Au-
torul lucrării precizează că 
aceste motivații sînt amplifi-
cate de faptul că peste 80% 
din medicamentele consuma-
te în Republica Moldova sînt 
de import, ceea ce face pro-
dusele respective vulnerabile 

la unele probleme sistemice 
cu care se confruntă Moldo-
va în facilitarea comerțului 
internațional (inclusiv 
corupția în organele care 
trebuie să faciliteze comerțul 
internațional).

Investigaţiile operative 
ale organelor de control de-
notă prezenţa unor scheme 
frauduloase, care conduc la 
majorarea neîntemeiată a 
preţurilor la medicamente. În 
aşa mod, preţurile la medica-
mente în Republica Moldova 
sînt mai mari de cîteva ori 
faţă de cele atestate în ţările 
vecine. 

Expertul Iurie Gotişan 
consideră că acest fapt se 
explică prin prisma cadrului 
de reglementare cu privire la 
achizițiile publice de medi-
camente, care este incomplet. 

,,Agenţia Medicamentului nu 
poate asigura pe deplin de-
rularea adecvată a achizițiilor 
publice centralizate de medi-
camente, ţinînd cont de faptul 
că Inspectoratul Farmaceutic 
este în cadrul Agenţiei, iar 
aceasta deseori este acuza-
tă de conflict de interese. În 
plus, implementarea reformei 
a fost făcută cu deficienţe în 
dirijare și comunicare, ceea 
ce a creat tensiune între toţi 
participanţii sistemului de 
aprovizionare cu medicamen-
te: farmacii, depozite și insti-
tuţii medico-sanitare publice, 
precum și pacienți”. Astfel, 

mecanismul selectat pentru 
reglementarea prețurilor su-
portă mai multe riscuri, prin-
tre care: micșorarea şi modifi-
carea sortimentului de medi-
camente; dispariția unor me-
dicamente vitale; micșorarea 
numărului de producători 
înregistrați, și respectiv, limi-
tarea concurenței; o potenţială 
dispariţie de pe piaţă a medi-
camentelor ieftine cu reorien-
tarea spre cele scumpe etc.

Problema preţurilor de 
pe piaţa farmaceutică din 
Moldova a fost abordată la 
nivel guvernamental în mai 
2010, în contextul scumpirii 
continue a medicamentelor. 
Acestea au fost examinate în 
cadrul unei ședințe publice, 
unde s-au discutat rezultate-
le unei analize a pieţei, fapt 
pentru care s-a constatat că 
pe 22 de poziţii de medica-
mente care se vînd în Moldo-
va şi România, în unele ca-
zuri, diferenţa de preţ ajunge 
şi pînă la 86,2%. La aceeaşi 
şedinţă publică, s-a menţi-
onat că Republica Moldova 
este singurul stat din regiune 
unde la începutul anului nu 
se fac publice preţurile medi-
camentelor de la producător, 
iar aceasta permite speculaţii 
la stabilirea preţului de vîn-
zare a medicamentelor, se 
mai arată în lucrare. 

Astfel, analistul este de 
părere că Guvernul trebuie 
să întreprindă în continuare 

măsuri pentru asigurarea ac-
cesului populaţiei la medica-
mente, prin reorientarea poli-
ticii de înregistrare a prețului 
de producător, în primul rînd, 
pentru medicamentele com-
pensate de Compania Naţio-
nală de Asigurări în Medicină 
(CNAM), cu extinderea ulte-
rioară asupra listei de medi-
camente esenţiale. Ar trebui 
să se recurgă şi la majorarea 
listei medicamentelor com-
pensate pentru maladiile cu 
impact asupra sănătăţii pu-
blice. O mare atenţie ar trebui 
să aibă mecanismul de regle-
mentare a preţurilor. Astfel, 
odată cu controlul prețului 
de producător de implemen-
tat și alte instrumente pentru 
reglementarea preţurilor la 
medicamente, în particular, 
să se meargă pe o acordare 
diferenţiată a TVA, precum 
şi pe stabilirea adaosului co-
mercial diferenţiat. Trebuie 
să se mizeze pe o dezvoltare 
a capacităţilor instituţionale 
a Agenţiei Medicamentului, 
în particular, de a se găsi 
pîrghii de contracarare a con-
flictului de interese a AM în 
procesul de achiziţii publice 
a medicamentelor, inclusiv 
prin stabilirea unor criterii 
transparente, integre şi one-
ste de evaluare a ofertanţilor.

 Lucrarea apare cu spriji-
nul financiar al Fundaţiei Fri-
edrich Ebert.

IDIS ,,VIItORuL”

Abordări privind piața farmaceutică din Moldova 
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Ziua Armatei Naţionale a fost 
sărbătorită în toate unităţile 

şi instituţiile militare, prin organi-
zarea ceremoniilor festive. Efectivul 
Ministerului Apărării, cel al Marelui 
Stat Major şi al unităţilor dislocate 
în garnizoana Chişinău au depus 
flori la monumentul lui Ştefan cel 
Mare şi Sfînt, Maica Îndurerată 
de la Complexul Memorial Eternita-
te şi la Cimitirul Central din strada 
Armenească. În garnizoanele Bălţi, 
Cahul, Ungheni şi Mărculeşti au fost 
organizate şedinţe festive, în cadrul 
cărora, cei mai buni ofiţeri, subofiţeri 
şi sergenţi au primit distincţii milita-
re, iar soldaţii în termen –  concediu 
de trei zile. Totodată, în unităţile mi-
litare au fost organizate mese rotun-
de cu genericul „Armata Naţională – 
file de istorie”. În calitate de invitaţi 
la manifestaţii au participat veteranii 
armatei, care au readus în actualitate 
subiectul creării şi edificării armatei 
moldoveneşti.

Cu prilejul aniversării a XXI-a 
de la formarea Armatei Naţionale, 
ostaşii, salariaţii civili, funcţio-
narii publici, subofiţerii şi ofiţerii, 
cadrele militare în rezervă şi retra-
gere, precum şi membrii familiilor 
acestora au avut parte de felicitări 
din partea mai multor oficiali, prin-
tre care preşedintele ţării, Nicolae                       
Timofti, premierul Vlad Filat, mi-
nistrul Apărării, Vitalie Marinuţa 
etc.

Potrivit ministrului Apărării, 
Vitalie Marinuţa, Ziua Armatei Na-
ţionale reprezintă un moment de va-
loare şi simbol pentru Republica 
Moldova şi este un prilej pentru 
naţiune de a-şi onora cetăţenii care, 
printr-un act de conştiinţă şi devo-
tament, au îmbrăcat haina militară 
şi servesc Patria sub tricolor.

„Această zi este şi una cu încăr-
cătură emoţională, o zi în care fieca-
re dintre noi îşi îndreaptă gîndurile, 
cu aleasă cinstire, către militarii 
ce au luptat pentru independenţa 
ţării şi au apărat idealurile naţio-
nale. Ei au primit botezul focului 
pe platourile din Cocieri, Doroţcaia 
şi Coşniţa. Tuturor acestor patrioţi 
le prezentăm onorul şi le mulţu-
mim pentru devotamentul, profesi-

onalismul şi curajul de a fi primii 
şi de a fi un exemplu pentru noi, cei 
care le-am urmat calea”, a declarat 
ministrul.

La o distanţă de 21 de ani, susţine 
ministrul, misiunea armatei a rămas 
aceeaşi – apărarea independenţei, 

Armata Naţională, la cea de-a XXI-a aniversare
Armata Naţională aniversează, în această toamnă, 21 

de ani de la fondare. În acest an, militarii au marcat săr-
bătoarea sub clinchetul clopoţeilor, care au dat de ştire 
elevilor din ţară despre începutul noului an şcolar.

suveranităţii, integrităţii teritoriale, 
unităţii, democraţiei constituţionale 
a Republicii Moldova – o misiune 
onorantă şi deloc uşoară.

„Constatăm cu mîndrie că în toţi 
aceşti ani armata, prin acţiuni tangi-
bile, şi-a cîştigat dreptul de a fi nu-
mită Armată Naţională, armată 
pe care poate conta fiecare cetăţean 
al Republicii Moldova. Acest lucru 
a fost demonstrat de zeci de sondaje 
de opinie, ce au plasat armata în to-
pul instituţiilor cu cea mai mare 
încredere din partea compatrioţilor 
noştri, ceea ce înseamnă că ei iu-
besc, preţuiesc armata şi-i înţeleg 
rolul în arhitectura de securitate 
şi stabilitate naţională şi europea-
nă”, a subliniat acesta.

Totodată, Vitalie Marinuţa susţi-
ne că instituţia militară se află, în pre-
zent, într-un amplu proces de trans-
formare şi modernizare, în consens 
cu cerinţele timpului: „Este un pro-
ces plin de provocări, pe care a tre-
buit să-l realizăm cu resurse mo-
deste, alocate armatei şi în acest an. 
Am convingerea că factorii de deci-
zie vor înţelege 
şi vor susţine 
aceste reforme, 
astfel încît prin 
implementarea 
lor, să ne putem 
alinia armate-
lor occidentale 
şi împreună 
să urmăm par-
cursul european 
pentru care 
au votat cetă-
ţenii ţării noas-
tre. Cu atît mai 
mult că avem 
potenţial uman 
de calitate, in-
struit în şcoli 
militare de pre-
stigiu şi înarmat 
cu determinare, 
cunoştinţe şi do-
rinţa de a schim-
ba în bine lucru-
rile”. 

Ministrul le-a mulţumit camara-
zilor pentru munca titanică depusă 
în unităţile militare, pe poligoanele 

de instrucţie şi în misiuni departe 
de ţară, precum şi familiilor mili-
tarilor, pentru că au fost mereu ală-
turi, cu sufletul aproape de armată, 
contribuind la succesul misiunilor 
îndeplinite. 

Cu mesaje de felicitare şi urări 

de bine la adresa militarilor a venit 
şi conducerea ţării. În calitate de 
Comandant Suprem al Forţelor Ar-
mate, preşedintele ţării, Nicolae Ti-
mofti, a apreciat înalt nivelul de pre-
gătire, de cunoaştere şi folosire efi-
cientă a armamentului 
şi tehnicii din dotare, 
caracteristic militarilor, 
care „şi-au făcut din 
slujirea ţării un crez 
al vieţii, îndeplinindu-
şi cu dăruire şi devota-
ment datoria”.

„Creată la cîteva zile 
de la proclamarea In-
dependenţei Republicii 
Moldova, Armata Naţi-
onală a fost şi continuă 
să fie unul dintre pilo-
nii statalităţii noastre, 
o instituţie foarte im-
portantă în ansamblul 
instituţiilor care asigu-
ră securitatea naţională. 
Ea este şi va fi întot-
deauna sprijinul de nă-
dejde al poporului nos-
tru”, a accentuat Nico-
lae Timofti.

În opinia şefului statului, în ac-
tualul context internaţional, par-
ticiparea militarilor moldoveni 

în operaţiunea post-conflict de re-
stabilire a Irakului şi la operaţiuni-
le de menţinere a păcii sub egida 
ONU şi OSCE reprezintă principa-

lul argument că ţara noas-
tră este apreciată de orga-
nismele internaţionale. Ni-
colae Timofti şi-a exprimat 
convingerea că, prin pro-
fesionalismul, inteligenţa, 
flexibilitatea şi capacitatea 
de adaptare de care dau do-
vadă reprezentanţii Arma-
tei Naţionale, aceştia vor 
reuşi să se ridice, şi în vi-
itor, la nivelul aşteptărilor 
cetăţenilor şi conducerii 
statului, dar nu în ultimul 
rînd şi al partenerilor ex-
terni.

„La ceas aniversar, 
vă urez, dragi militari 
şi angajaţi civili ai Armatei 
Naţionale, multă sănătate, 
prosperare şi succes în în-
deplinirea nobilei misiuni 

ce v-a fost încredinţată de popor, 
spre binele şi prosperarea Repu-
blicii Moldova. Aceleaşi felicitări 
şi urări de bine le adresez vetera-
nilor Armatei Naţionale, militari-
lor în rezervă şi în retragere, care 
au luptat pentru împlinirea visului 

nostru de libertate şi independenţă”, 
a declarat preşedintele.

Prim-ministrul Vlad Filat s-a 
alăturat şi el urărilor, cu un me-
saj din partea Guvernului. „Locul 
şi rolul Armatei Naţionale, ca parte 

indispensabilă a societăţii, sînt reli-
efate prin specificul, funcţia şi misi-
unea pe care aceasta o deţine, repre-
zentînd un segment social important 

învestit cu calitatea responsabilă 
de a fi garantul securităţii teritoriale 
a ţării. Militarii moldoveni au de-
monstrat, pe parcursul anilor, că sînt 
cetăţeni destoinici, buni profesio-
nişti şi adevăraţi patrioţi. Guvernul 
mizează pe aceste calităţi în rea-
lizarea procesului de modernizare 
a Armatei Naţionale, care va contri-
bui la obţinerea noilor performanţe 
în domeniu”, a punctat Vlad Filat.

„Apreciez înalt simţul datori-
ei, profesionalismul şi abnegaţia 
de care daţi dovadă şi în misiunile 
şi exerciţiile internaţionale, prin 
intermediul cărora, Republica Mol-
dova a devenit un partener de încre-
dere în comunitatea internaţională 
şi un garant al stabilităţii şi securi-
tăţii regionale. Sperăm şi pe viitor 
să îndepliniţi cu dăruire şi devota-
ment nobila datorie ostăşească”, le-a 
spus şeful Executivului, militarilor.

Şeful Marelui Stat Major al 
Armatei Naţionale, comandantul 
Armatei Naţionale, generalul de 
brigadă Vitalie Stoian, a adresat şi 
el un mesaj de felicitare. „Astăzi 
putem spune cu certitudine că Ar-
mata Naţională a devenit un atribut 
firesc al statului, că îşi îndeplineşte 
cu cinste misiunile constituţiona-
le. Noi, militarii, am demonstrat 

nu o singură dată că sîntem capa-
bili să îndeplinim orice misiune 
încredinţată de conducerea statu-
lui. Participînd la aplicaţii multi-
naţionale în cadrul Programului 
Parteneriat pentru Pace, la operaţi-

uni de menţinere a păcii, militarii 
moldoveni au dat dovadă de înalt 
profesionalism, promovînd, astfel, 
buna imagine a Republicii Moldo-
va peste hotare. În actualul context 
internaţional, participarea la ase-
menea acţiuni constituie principalul 
argument că Moldova va fi în mă-
sură să răspundă şi pe viitor prompt 
şi cu demnitate unor decizii ale 
comunităţii internaţionale oriunde 
o va cere situaţia”, a menţionat     
Vitalie Stoian.

Potrivit şefului Marelui Stat 
Major, astăzi a fi ofiţer în armată 
înseamnă înainte de toate a fi pa-
triot: „Aceasta presupune dragostea 
de ţară, capacitatea de a-ţi asuma 
răspunderea pentru propriile deci-
zii, de a contribui la educarea miilor 
de tineri în spiritul dragostei de ţară 
şi devotamentului faţă de idealurile 
poporului nostru”. „Fie ca izbînda 
să vă călăuzească permanent, iar 
în activitatea cotidiană să cunoaş-
teţi noi realizări şi ascensiuni”, le-a 
urat militarilor Vitalie Stoian.

Şi pentru că în acest an, prima 
zi de şcoală a coincis cu Ziua Ar-
matei Naţionale, șeful Marelui Stat 
Major a participat la sărbătoarea 
primului sunet, desfăşurată la Li-
ceul „Olimp” din Costeşti, Ialoveni. 
Comandantul Armatei Naţionale 
a felicitat elevii şi corpul didactic, 
urîndu-le succes şi perseverenţă 
în noul an de studii.

Generalul a îndemnat elevii 
să fie cît mai studioşi şi să acumu-
leze cunoştinţe temeinice. „Repu-
blica Moldova şi Armata Naţională 
au nevoie de cetăţeni instruiţi, capa-
bili să asigure un viitor prosper ţării 
noastre, iar acest lucru poate fi obţi-
nut doar prin studii de calitate, efort, 
ambiţie şi determinare. Viitorul este 
al celor care îşi vor face din carte 
un prieten de încredere”, a spus 
șeful Marelui Stat Major.

Totodată, Vitalie Stoian le-a urat 
învăţătorilor să aibă parte de disci-
poli cuminţi şi recunoscători şi a ex-
primat cuvinte de mulţumire pentru 
munca depusă de pedagogi. „Prima 
zi de şcoală are o semnificaţie du-
blă. Marcăm şi Ziua Armatei Naţi-
onale, iar şcoala şi armata sînt două 
instituţii care au menirea de a cul-
tiva şi educa sentimentul de patrio-
tism în rîndurile tinerei generaţii”, a 
conchis sursa citată. 

Lilia DuMINICA
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

 Confrm art.76 din Codul 
muncii, contractul individu-
al de muncă se suspendă în 
circumstanţe ce nu depind de 
voinţa părţilor în caz de:

a) concediu de maternitate;
b) boală sau traumatism;
d) carantină;
e) încorporarea în servi-

ciul militar în termen, în ser-
viciul militar cu termen redus 
sau în serviciul civil;

f) detaşare;
g) forţă majoră, confir-

mată în modul stabilit, ce nu 
impune încetarea raporturilor 
de muncă;

h) trimitere în instanţa de 
judecată a dosarului penal 
privind comiterea de către 
salariat a unei infracţiuni in-
compatibile cu munca presta-
tă, pînă la rămînerea definiti-
vă a hotărîrii judecătoreşti;

i) omiteri, din vina salari-
atului, a termenului de trecere 
a controlului medical;

j) depistare, conform cer-
tificatului medical, a contra-
indicaţiilor care nu permit 
îndeplinirea muncii specifica-
te în contractul individual de 
muncă;

k) cerere a organelor de 
control sau de drept, conform 
legislaţiei în vigoare;

l) prezentare la locul de 
muncă în stare de ebrietate 
alcoolică, narcotică sau toxi-
că, constatată prin certificatul 
eliberat de instituţia medicală 
competentă sau prin actul co-
misiei formate dintr-un număr 
egal de reprezentanţi ai anga-
jatorului şi ai salariaţilor;

m) aflare în grevă, decla-
rată conform prezentului cod;

n) stabilire pe termen de-
terminat a gradului de invali-
ditate ca urmare a unui acci-
dent de muncă sau a unei boli 
profesionale; precum şi 

 n) în alte cazuri prevăzute 
de legislaţia în vigoare.

Educaţie juridică

? Vreau să vă expuneți asupra cazurilor legale 
de suspendare a contractului individual de mun-
că, fără ca părţile lui să nu dorească acest lucru. 

Victoria Mîndru
or. Soroca   

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 2012,  nr. 33(436)

&

Contractul matrimo-
nial este conven-

ţia încheiată benevol între 
persoanele care doresc să se 
căsătorească sau între soţi, în 
care se determină drepturile 
şi obligaţiile patrimoniale 
ale acestora în timpul căsăto-
riei şi/sau în cazul desfacerii 
acesteia.

Contractul matrimonial 
poate fi încheiat pînă la înre-
gistrarea căsătoriei sau, în ori-
ce moment, în timpul căsăto-
riei. Contractul matrimonial 
încheiat pînă la înregistrarea 
căsătoriei intră în vigoare 
la data înregistrării acesteia. 
Contractul matrimonial se 
încheie în formă scrisă şi se 
autentifică notarial. Neres-
pectarea acestor prevederi 
atrage nulitatea contractului.

Prin contractul matrimo-
nial soţii pot modifica regimul 
legal al proprietăţii în devăl-
măşie.Contractul matrimonial 
poate stabili că toate bunurile 
dobîndite de fiecare dintre 
soţi în timpul căsătoriei sînt 
proprietate personală a so-
ţului care le-a dobîndit. Con-
tractul matrimonial încheiat 

în timpul căsătoriei nu are 
acţiune retroactivă. Bunurile 
dobîndite pînă la încheierea 
contractului sînt supuse regi-
mului legal prevăzut de Codul 
familiei. Soţii sînt în drept să 
determine în contractul matri-
monial drepturile şi obligaţiile 
privind întreţinerea reciprocă 
şi modul de participare a fie-
căruia la veniturile obţinute de 
fiecare dintre ei şi la cheltuie-
lile comune, bunurile ce vor 

fi transmise fiecăruia dintre 
soţi în caz de partaj, precum 
şi să stabilească alte clauze 
patrimoniale, inclusiv sancţi-
uni patrimoniale pentru soţul 
culpabil de desfacerea căsă-
toriei. Drepturile şi obligaţiile 
prevăzute în contractul ma-
trimonial pot fi limitate la un 
anumit termen sau pot fi puse 

în dependenţă de survenirea 
sau nesurvenirea anumitor 
condiţii. Părţile nu sînt în 
drept să stipuleze în contrac-
tul matrimonial clauze care 
ar afecta capacitatea juridi-
că sau de exerciţiu a soţilor, 
dreptul lor de adresare în 
instanţa judecătorească pen-
tru reglementarea relaţiilor 
personale dintre ei, inclusiv 
a drepturilor şi obligaţiilor 
dintre ei şi copiii lor, care ar 
limita dreptul soţului inapt 
de muncă la întreţinere, care 
ar leza drepturile şi intere-
sele legitime ale soţilor sau 
ale unuia dintre ei, precum 
şi clauze care contravin 

principiilor şi naturii relaţiilor 
familiale.

Contractul matrimonial 
poate fi modificat sau rezili-
at în orice moment, în baza 
acordului dintre soţi. Acor-
dul privind modificarea sau 
rezilierea contractului matri-
monial se întocmeşte în scris 
şi se autentifică notarial. Nu 
se admite refuzul unilate-
ral de executare a clauzelor 
contractului matrimonial. La 

cererea unuia dintre soţi, in-
stanţa judecătorească poate 
modifica sau rezilia contrac-
tul matrimonial în modul şi 
temeiurile prevăzute de Co-
dul civil.

Clauzele contractului 
matrimonial se sting din mo-
mentul încetării căsătoriei, 
cu excepţia celor care au fost 
stipulate pentru perioada de 
după încetarea căsătoriei. 
Contractul matrimonial, în 
baza temeiurilor prevăzute 
de Codul civil, poate fi de-
clarat nul, total sau parţial, de 
către instanţa judecătorească. 
La cererea unuia dintre soţi 
sau a procurorului, instanţa 
judecătorească este în drept 
să declare nulitatea, totală 
sau parţială, a contractului 
matrimonial dacă acesta con-
ţine clauze care lezează drep-
turile şi interesele unuia din-
tre soţi, ale copiilor minori 
ori ale altor persoane ocro-
tite prin lege. Fiecare dintre 
soţi este obligat să înştiinţe-
ze creditorii săi despre înche-
ierea, modificarea sau rezilie-
rea contractului matrimonial. 
În cazul neexecutării acestei 
obligaţii, soţul debitor răs-
punde pentru obligaţiile sale 
indiferent de conţinutul con-
tractului. Creditorii soţului 
debitor pot cere modificarea 
sau rezilierea contractului 
matrimonial dacă acesta le 
lezează drepturile şi intere-
sele ocrotite prin lege.

Regimul 
contractual al bunurilor soţilor

Angela Merkel, Iulia Timo-
şenko, Hillary Clinton sau                      

Catherine Ashton. Sînt cîteva dintre 
cele mai cunoscute femei din politica 
mondială. Cel mai recent studiu pri-
vind reprezentarea sexului frumos în 
parlamentele naţionale arată că fiecare 
a cincea femeie este implicată în poli-
tică în lume.

Cel mai recent raport Gender Gap 
Index situează Moldova pe locul 64 
din 135 privind echilibrul între sexe în 
politică. Sîntem alături de ţări ca Tadji-
kistan, El Salvador, Franţa, Mauritania 
sau Bangladesh, în ceea ce priveşte nu-

mărul femeilor în Legislativ. Procenta-
jul cel mai mare de femei în Parlament 
este deţinut de Suedia şi Africa de Sud, 
cu 45 la sută, urmate de Cuba, Islanda 
şi Finlanda cu 43 de procente. În Ro-
mânia, doar 11 la sută dintre legislatori 
sînt femei, iar în Ucraina - 8 procente. 
Statele Unite sînt pe locul 72, cu 17 
procente, iar Federaţia Rusă ocupă po-
ziţia 84, femeile avînd o reprezentare 
de 14 la sută în Parlament. Media eu-
ropeană este de puţin peste 23 la sută. 
În schimb, în ţări ca Yemenul, Arabia 
Saudită, Qatar sau Oman femeile sînt 
ţinute la cratiţă. Aceste state sînt la coa-

da clasamentului, neavînd nicio femeie 
în Legislativ. 

La nivel internaţional, femeile cîşti-
gă tot mai mult teren în domenii conside-
rate pînă nu demult doar pentru bărbaţi. 
Tot mai des vedem femei care ocupă 
fotoliul de preşedinte, de prim-ministru 
sau de ministru. Printre femeile cu cel 
mai mult succes în politică se numără 
cancelarul german, Angela Merkel, se-
cretarul american de stat, Hillary Clin-
ton, şefa diplomaţiei europene, Catheri-
ne Ashton, preşedintele Braziliei, Dilma 
Rouseff, precum şi fostul premier ucrai-
nean, Iulia  Timoşenko.

Ţările în care femeile sînt ţinute doar la cratiţă. 
Pe ce loc este Moldova

Vicepreşedinta Parlamentului Republicii Moldova, Liliana 
Palihovici, a deschis, marţi, masa rotundă consacrată extinde-
rii participării femeilor în cadrul partidelor politice, organizată 
la Chişinău de Misiunea OSCE în Moldova şi Biroul OSCE 
pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR).

„Prezenţa femeilor în partide şi iniţiativele femeilor realiza-
te în cadrul formaţiunilor politice din Moldova oferă echilibru 
şi aduc politicile mai aproape de oameni, asigurînd şi dimensi-
unea socială”, a afirmat vicepreşedinta Parlamentului, Liliana 
Palihovici, în deschiderea acestui eveniment, care a reunit, în-
tre 4 şi 6 septembrie 2012, mai mulţi experţi din cadrul organi-
zaţiilor naţionale şi internaţionale, precum şi reprezentanţi ai 
partidelor politice şi societăţii civile. 

Masa rotundă „Sporirea participării femeilor în activitatea 
partidelor politice” facilitează astfel discuţiile şi schimbul de 
bune practici privind promovarea participării femeilor la viaţa 
politică şi publică la nivel local, regional şi naţional. Eveni-
mentul a fost urmat şi de un atelier pentru femeile lideri şi 

activişti politici. 
La eveniment a  participat, de asemenea, șefa Misiunii 

OSCE în Moldova, ambasadoarea Jenniffer Leigh Brush, și 
președintele Comisiei Electorale, Iurie Ciocan. 

Liliana Palihovici, vicepreşedinta Parlamentului Republi-
cii Moldova, a menţionat în cadrul mesei rotunde  că, „dincolo 
de egalitatea de gen, exprimată în termeni statistici, în politică 
trebuie să existe şi acces egal la decizii”. 

„Iată de ce am lansat o serie de iniţiative legislative, par-
teneriate, consultări naţionale pentru promovarea egalității de 
șanse dintre bărbați și femei şi programe de leadership. Consi-
der că avem multe de făcut în acest domeniu. Iar parteneriatele 
cu bărbații ne vor ajuta să realizăm obiectivele pe care ni le 
propunem atît în calitate de femei lidere, cît şi în calitate de 
femei mame şi femei soţii”, a afirmat vicepreşedinta Parla-
mentului, apreciind mult inițiativa OSCE de a organiza acest 
eveniment și precizînd că „este necesar ca doamnele să fie mai 
solidare în promovarea inițiativelor comune”. 

„Femeile oferă echilibru, aduc politicile  mai aproape 
de oameni şi asigură dimensiunea socială”

Materialele de construcție 
la control

Materialele de construcție nu sînt beton. Cel puțin asta 
declară membrii Inspecției de Stat în Construcții, 

care au constatat că mai mulți agenți economici nu respectă 
standardele. Cei care vor călca pe bec, de astăzi încolo, riscă 
să rămînă fără licență de activitate, îi avertizează inspectorii.

Peste 100 de întreprinderi specializate în producerea ma-
terialelor de construcție au fost verificate de către angajații 
Inspecției de Stat în construcții. Rezultatele au fost sub 
nivelul așteptărilor. Astfel, s-a constatat că 22 de unități 
supuse controlului nu corespund cerințelor standard. Alte 
8, deși puțin mai calitative, s-au dovedit a fi totuși mult 
sub nivelul standardelor promise în actele de proveniență. 
Materialele care au fost supuse testului sînt de pe șantierele 
de construcție.

Firmele la care au fost depistate încălcări urmează a fi 
audiate în cadrul Comisiei  de atestare tehnico-profesională, 
care va decide soarta lor de mai departe. Inspecția de Stat în 
Construcții va înăspri pedepsele. Astfel,  întreprinderile care 
vor livra pe piață materiale de construcție necalitative vor ră-
mîne chiar fără licență de activitate.

Menționăm că, inspectorii au efectuat 19 controale la 49 
de întreprinderi din Chișinău și alte 51 de verificări la agenții 
economici din teritoriu.
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Citaţii în judecată www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea 

reprezentantului ÎCS ,,Ag-Euro Boden” SRL, cu sediul: mun. 
Chişinău, str. V. Belinski nr. 101, pentru data de 2 octombrie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea lui Buruian Igor 
privind încasarea salariului.

Judecător  Iurie Potînga 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ÎI ,,Iriniţa Natalia”, domiciliată în satul Bozi-
eni, Hînceşti, pentru data de 19 septembrie 2012, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea CD ,,Vladalina” SRL privind 
încasarea datoriei.

Judecător Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Titan Prim”, pentru data de 2 octom-
brie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 
13, bir. 1) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
SRL ,,UBFB Trade Group” privind încasarea datoriei.

Judecător  Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în coformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL ,,Daralex-Lux” SC, pentru data de 2 octombrie 2012, ora 
16.40, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,UBFB Trade 
Group” privind încasarea datoriei.

Judecător S. teleucă  
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Omelcenco Sergiu, pentru data de 10 octombrie 2012, ora 
11.50, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea CA ,,Euroasig” 
privind încasarea prejudiciului.

Judecător  Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ÎI ,,Caraman Rodica”, pentru data de 6 no-
iembrie 2012, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 1,,A”) unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea CD ,,Vladalina” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Nicolae Şova 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Tomşa Tatiana, 
domiciliată: mun. Chişinău, bdul Mircea cel Bătrîn nr. 8/1, 
apt. 102, Cod personal - 0982702880327, pentru data de 10 
septembrie 2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sa-
doveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea SA ,,Moldtelecom” privind încasarea datoriei.

Judecător  Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Dobrea Alexan-
dru, pentru data de 25 septembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la cererea ÎM ,,InfoLine Communication” 
privind recuperarea pagubelor.

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

Judecător  Igor Mânăscurtă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Benedictus”, pentru data de 23 octombrie 2012, ora 14.15, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 308) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,Auromex Prim” 
privind încasarea datoriei.

Judecător  S. Daguţa
www

Judecătoria Călăraşi solicită prezentarea cet. Şchepu Elena 
Afanas, cu ultimul domiciliu cunoscut: satul Vălcineţ, Călă-
raşi, pentru data de 14 septembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun nr. 153, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS ,,Red Union 
Fenosa” SA privind încasarea sumei. 

Judecător  Marcel Juganari 
www

Judecătoria Călăraşi solicită prezentarea cet. Ala Zahar 
Zahar, cu ultimul domiciliu cunoscut: satul Ursari, Călăraşi, 
pentru data de 14 septembrie 2012, ora 10.30, la şedinţa de 
judecată (or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun nr. 153, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS ,,Red Union 
Fenosa” SA privind încasarea datoriei. 

Judecător  Marcel Juganari 
www

Judecătoria Călăraşi solicită prezentarea cet. Samson         
Vasile, cu ultimul domiciliu: or. Călăraşi, str. Toma Ciorbă nr. 
66, pentru data de 25 septembrie 2012, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun nr. 153, bir. 4) în 
calitate de intervenient accesoriu în cauza civilă nr. 2-974/2012 
la cererea cet-lor: Cuzneţova Ecaterina şi Mustea Margareta 
privind considerarea înregistrării terenului aferent a casei de 
locuit de pe str. Toma Ciorbă nr. 64 ca eronată, anularea parţia-
lă a titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. 

Judecător  P. Codreanu 

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet. Baraghin           
Leonid, pentru data de 25 septembrie 2012, ora 13.00, la şe-
dinţa de judecată (or. Leova, str. Unirii nr. 32, bir. 4) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-373/2012 la cererea cet. Baraghin 
Galina privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Ira Polişciuc
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Creanga           
Eudochia, a.n. 14.10.1958, domiciliată în satul Mărăndeni, Fă-
leşti, pentru data de 26 septembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (or. Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 6) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea lui Creanga Nicolai privind desfa-
cerea căsătoriei.

Judecător  V. trişnevschi
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet. Ceban Stepan, 
pentru data de 28 septembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de ju-
decată (or. Leova, str. Unirii nr. 32, bir. 12) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la cererea cet. Ceban Elizaveta privind încasarea 
pensiei de întreţinere a copilului minor în sumă bănească fixă.

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

Judecător  Ludmila ursu 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Vornicov Piotr, pentru data de 25 septembrie 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Vor-
nicova Olga privind desfacerea căsătoriei. 

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica         Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Grecu Valeriu, pentru data de 26 septembrie 2012, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 13) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea: Sofronenco Ghenadie şi Sofronenco Natalia privind 
evacuarea forţată din încăperile ocupate.

Judecător         R. Ţurcanu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în coformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SC 
,,Criconst CO” SRL, pentru data de 1 octombrie 2012, ora 
16.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea ÎI (SRL) ,,Guţan 
Svetlana” privind încasarea forţată a datoriei.

Judecător     S. teleucă 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită cet. Leşan 
Elena, domiciliată în mun. Chişinău, str. Frumuşica nr. 1„A”, 
apt. 13, IDNO -2001009017831, pentru data de 5 octombrie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Levai 
Margarita privind încasarea datoriei.

Judecător   Luiza Gafton
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Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Gandra-
bura Iurii Ion, pentru data de 13 septembrie 2012, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, sala 1 (114), 
et. 1) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Lozovan Tatiana privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                           Lidia Bulgac 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Visan Sergiu, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chi-
şinău, str. Mioriţa nr. 9/1, apt. 18, pentru data de 3 octombrie 
2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
49) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui          
Bătrînu Alexei privind îmbogăţirea fără justă cauză.

Judecător  Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Indata Grupgn”, cu sediul: mun. Chişi-
nău, bdul C. Negruzzi nr. 2, pentru data de 10 octombrie 2012, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei economi-
ce la cererea SA ,,Ceproserving” privind încasarea datoriei.

Judecător Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Predcom”, cu sediul: mun. Chişinău, str. 
Dumbravii nr. 6, pentru data de 15 octombrie 2012, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 
2) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de CD 
,,Vladalina” SRL.

Judecător  Liliana Andriaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tertiuc Nicolae, pentru data de 23 octombrie 2012, ora 15.45, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
intervenient, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţi-
unea lui Madan Petru către SIA ,,Moldasig” privind încasarea 
prejudiciului.

Judecător  A. Catană
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în coformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
,,Calac”, pentru data de 21 septembrie 2012, ora 8.30, la şedin-
ţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 608) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2E-893/2012 la cererea Banca de Economii 
SA, filiala nr. 1, Chişinău privind repunerea în termen şi elibe-
rarea duplicatului titlului executoriu.

Judecător  Alexandru Gafton
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
SRL ,,Olentex”, pentru data de 22 octombrie 2012, ora 11.40, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 73, bir. 
215), în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie, 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SRL 
,,Vladalina” privind încasarea a 17 541,43 lei, data la care sînt 
invitaţi toti participanţii cauzei, sub sancţiunea aplicării efec-
telor corespunzătoare prevăzute în art.205, art.206 al Codului 
de procedură civilă.

Judecător  Ion Gancear 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea re-
prezentantului ÎM ,,Molodavian Iaw center” SRL, pentru data 
de 10 septembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
SA ,,Moldtelecom” privind încasarea datoriei.

Judecător V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. 
Vergili Celal, pentru data de 11 septembrie 2012, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea ÎM ,,Buyukşahin Omer” către: ÎCS 
,,Top Leasing” SRL, Vergili Celal privind încasarea solidară a 
sumelor datorate.

Judecător  Veronica Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în coformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vieru Sergiu, pen-
tru data de 24 septembrie 2012, ora 11.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea cet. Vieru Nadejda privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Lilia Lupaşco 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în coformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Porojan Ruslan, 
pentru data de 25 septembrie 2012, ora 8.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea cet. Porojan Angela privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Lilia Lupaşco 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,Unibrand” SRL, pentru data de 1 octom-
brie 2012, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
20) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Nefele” 
privind încasarea sumei.

Judecător  V. Ilaşco

ANuNŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privi-

re la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor a 
anunţat la şedinţa din 29.08.2012 concurs pentru ab-
solvenţii Institutului Naţional  al  Justiţiei  privind 
suplinirea funcţiilor vacante de:

procuror în Procuratura sect. Ciocana, mun. Chi-- 
şinău - 2 funcţii;

procuror în Procuratura sect. Buiucani, mun. Chi-- 
şinău -  2 funcţii;

procuror în Procuratura sect. Rîşcani, mun. Chi-- 
şinău - 1 funcţie.

   Termenul   de   aplicare pentru absolvenţii INJ - 
până la 10.09.2012 inclusiv.

Cererile de participare la concurs se depun la se-
cretariatul Consiliului Superior al Procurorilor  (mun.
Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr.26). 

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64
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Te-ai bucurat de vară, ai vizitat ma-
rea, ai făcut plajă şi te-ai bronzat, însă 
acum este timpul să începi să faci pla-
nuri pentru vacanţa de toamnă. Ai de 
ales între Spania, Marea Britanie sau 
Franţa pentru a te bucura de cele mai 
frumoase peisaje şi oferte.

Barcelona - Spa-
nia

Dacă îţi place să 
vizitezi muzeele şi 
să străbaţi oraşul pe 
bicicletă, Barcelona 
este cea mai bună 
variantă pentru va-
canţa de toamnă. 
Partea bună este că 
în Barcelona soa-
rele străluceşte încă 
destul de mult şi în 
perioada toamnei, 
aşa că îţi poţi etala 
bronzul şi ţinutele 
de vară, fără să te 
sufoci însă din cau-
za caniculei.

 Roma - Italia
Roma te va im-

presiona prin atmosfera de muzeu în aer 
liber, prin străzile care te duc cu gîndul 
la poveşti de dragoste în nopţi tîrzii, prin 
produsele culinare puse la dispoziţie de 
bucătarii italieni.

 Budapesta - ungaria
Budapesta te va impresiona în fieca-

re toamnă cu festivaluri şi tîrguri tradiţi-
onale care de care mai complexe şi mai 
bogate, dar şi cu plimbări magice pe 
malul Dunării. Dacă ajungi toamna în 
Budapesta nu rata plimbările prin cen-
trul vechi şi nici restaurantele cu prepa-

rate culinare tradiţionale.
Provence - Franţa

Provence este o regiune pe care o 
poţi vizita în orice moment al anului 
şi care va fi mereu la fel de frumoasă. 
Toamna însă, sezonul lavandei este pe 
final, iar aromele fine şi suave ale plan-

tei îţi vor încînta simţurile suficient de 
mult cu fiecare adiere plăcută de vînt. 
Dacă ajungi în Provence, în luna sep-
tembrie, vei asista la culesul viilor şi la 
festivalurile gastronomice.

Manchester - Marea Britanie
Dacă îţi place viaţa de noapte şi îţi 

place să vizitezi oraşele ziua, dar mai 
ales după lăsarea întunericului, Man-
chester este cea mai bună variantă. Dacă 
ajungi în Manchester trebuie să îţi iei la 
tine mai mult de o bluză cu mînecă scur-
tă pentru că vremea este destul de capri-

cioasă, însă te poţi refugia întotdeauna 
într-un bar sau restaurant cu mîncare 
multă şi bună dacă te simţi ameninţat de 
cîţiva nori.

Munchen - Germania
Munchen este destinaţia ideală de 

toamnă dacă îţi doreşti să participi la 
festivalul Oktober-
fest. Acesta este unul 
dintre cele mai po-
pulare şi faimoase 
festivaluri de muzică 
din Europa, aşa că 
nu trebuie să-l rătezi 
dacă ajungi în Ger-
mania.

Paris - Franţa
Dacă nu suporţi 

Parisul vara, cînd 
este extrem de aglo-
merat, cu siguranţă ţi 
se va părea o expe-
rienţă minunată să îl 
vezi toamna, atunci 
cînd grupurile de 
turişti sînt prezente 
într-un număr foarte 
mic.

Sevilia - Spania
Sevilia este un oraş pe care puţină 

lume îl tolerează vara din cauza tempe-
raturilor insuportabil de ridicate, aşa că 
toamna este cel mai bun moment în care 
îl poţi vizita.

Lisabona - Portugalia
Chiar dacă nu este cea mai căutată 

destinaţie nici în timpul verii, Lisabona 
este un oraş care merită vizitat în speci-
al toamna, cînd te vei bucura de cultură, 
diversitate şi oameni noi, foarte primi-
tori şi prietenoşi.

D ata viitoare cînd aveţi migrene încercaţi să renunţaţi 
la analgezice şi să beţi un pahar cu apă, ne sfătuiesc 

medicii olandezi. Consumul regulat de apă de-a lungul zilei 
poate reduce severitatea durerilor de cap şi a migrenelor (o 
formă mai gravă de durere de cap, asociată şi cu alte simptome 
precum greaţă şi fotofobie).

Cercetătorii au descoperit că şapte pahare de apă pe zi ar fi 
de ajuns pentru a diminua durerea şi a îmbunătăţi calitatea vie-
ţii în rîndul pacienţilor care suferă în mod regulat de migrene.

În 2005, oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Maastri-
cht, Olanda, au constatat efectul benefic al apei atunci cînd un 
pacient căruia i se recomandase să consume mai multă apă 
pentru o problemă a vezicii urinare a declarat că, de cînd a 
început să facă acest lucru, migrenele s-au ameliorat.

Studiul, coordonat de dr. Marck Spigt, a fost realizat pe un 
eşantion de 100 de pacienţi care sufereau frecvent de dureri de 
cap severe sau uşoare. Specialiştii le-au recomandat acestora 
să reducă nivelul de stres la care se expun zilnic, să evite cofe-
ina şi să îşi îmbunătăţească programul de somn. De aeamenea, 
jumătate dintre pacienţii care au luat parte la studiu au fost 
rugaţi să consume cu 1,5 litri de apă pe zi mai mult decît în 
mod normal.

La sfîrşitul studiului, pacienţii au completat un chestionar 
numit ,,Migraine-Specific Quality of Life index”, care urmă-
rea să evalueze felul în care se simţeau. În urma testului, s-a 
constatat că cei care au consumat mai multă apă au obţinut 
scoruri mai mari.

Cel mai simplu remediu împotriva migrenelor

Nu vorbeşti la telefon şi ai discount la 
nota de plată

Patronii unui restaurant oferă o reducere de cinci la sută 
pentru nota de plată, în cazul în care clienţii acceptă să de-
conecteze telefoanele 
mobile. Se întîmplă în 
Los Angeles, unde pro-
prietarii localului îşi 
îndeamnă, astfel, vizi-
tatorii să comunice mai 
mult între ei şi să nu 
fie atît de dependenţi 
de noile tehnologii.

Potrivit angajaţilor, 
mai bine de jumătate dintre cei care calcă pragul localului 
sînt de acord să-şi lase telefoanele la intrare. Şi clienţii s-au 
arătat încîntaţi de iniţiativa administraţiei şi au mulţumit că 
au avut posibilitatea să comunice mai mult unii cu alţii.

Record: O pîrjoală cît un munte în Iordania
Administraţia unui hotel de 5 stele din Iordania poate spune 

că a găsit o metodă de a-şi face publicitate, demnă de Cartea 
Recordurilor. Au copt cea mai mare pîrjoală vegetală din lume. 
Preparatul culinar a cîntărit aproape 75 de kilograme şi a fost 
împărţită în peste 600 de bucăţi.

Pentru prepararea imensei pîrjoale, bucătarii au folosit 80 
de kilograme de năut, 5 kilograme de ceapă, două kilograme 
de pătrunjel proaspăt şi puţin peste un kiloram de usturoi. Ei au 
copt-o într-un dispozitiv cu 350 de litri de ulei. Efortul bucăta-
rilor iordanezi nu a fost trecut cu vederea. Reprezentanţii Cărţii 
Recordurilor au confirmat că aceştia au copt cea mai mare pîr-
joală din lume.

,,Sînt fericit să anunţ că pîrjoala cîntăreşte 74,75 kilograme, 
iar acest lucru constituie un record mondial”, a declarat repre-
zentantul ,,Guinness World Record”, Annabel Lawady. 

Pîrjoala a fost împărţită la 600 de persoane cu ocazia unei 

zile speciale în care musulmanii îşi întrerup Rhamadanul şi 
mănîncă de toate.

Ciocolata va aduce mai multe beneficii
Ciocolata ar putea aduce mai multe beneficii, în viitorul 

apropiat. Cercetătorii britanici au găsit o soluţie pentru a în-
locui 50 la sută a grăsimilor din lapte şi untul de cacao din 
ciocolată simplă, neagră şi albă. 

Astfel, specialiştii au pus picături de suc de merişor şi 
portocale în schimbul acestor ingrediente. Oamenii de ştiinţă 
admit că produsul final va avea un gust de fructe, dar spun 
că există posibilitatea de a folosi, în loc de suc, apă şi o can-
titate mică de acid ascorbic pentru a păstra gustul specific 
ciocolatei.

Cercetătorii de la Universitatea Warwick din Marea Brita-
nie au subliniat că tocmai grăsimea este cea care conferă cio-
colatei proprietăţile pe care oamenii le apreciază cel mai mult. 
Este vorba despre textura moale, modul în care se topeşte în 
gură şi sunetul pe care îl face atunci cînd este mărunţită.

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere: Mihaela Vidaicu, doctor în drept, confe-
renţiar universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Olga Dorul, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Da-
niela Vidaicu, magistru în drept, lector uni-
versitar, Facultatea de Drept, USM; Virginia 
Zaharia, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Liuba Şova,  ma-
gistru în drept, lector superior, Facultatea de 
Drept, USM; Alexandru Arseni, doctor în 
drept, conferenţiar universitar, Facultatea de 
Drept, USM; Daniel Martin, doctor în drept, 
conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Igor Chiroşca, doctor în drept, lector 
superior, Facultatea de Drept, USM; Marcel 
Gîscă, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de Drept, USM; tamara Mereu-
ţă, judecător Hînceşti; Ion Vîlcov, judecător, 
CSJ; eugen Clim, judecător, CA, Chişinău; 
Sergiu Procopciuc, vicepreşedintele Judecă-
toriei Orhei; Dumitru talai, judecător, CA, 
Comrat. 

 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 înde-
pliniţi obligaţiile, astfel încît doar Dreptatea şi 
Adevărul să triumfe.

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

La mulţi ani!

membrii Consiliului 
de administraţie al uniunii Juriştilor, 

echipa Dreptul şi Revista Naţională  
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echipa redacţiei Vă adresează un Apel  de unire  
şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  că sînteţi  
abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   Noi avem 

nevoie de acest ajutor şi vom   rămîne 
alături de Dvs.

CaleidosCop

Divert is
Aniversări toamna în vacanţă. Destinaţii pe care 

nu trebuie să le ratezi


