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Ministrul Justiției 
Oleg Efrim a efectuat 
o vizită de lucru la 
Bucureşti

Polițiștii din zona de Nord a 
Republicii Moldova  instruiți 
în domeniul eradicării torturii

Delegaţia Oficiului Elveţian 
de Cooperare a discutat cu 
reprezentanții Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova

(Anonim)

P remierul Iurie Leancă a avut o întrevedere cu şeful 
Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova 

Pirkka Tapiola, prilejuită de începutul activităţii oficialului 
european în ţara noastră.

Şeful Cabinetului de miniştri a făcut o trecere în revistă a 
priorităţilor Guvernului şi a punctat aspectele principale ale 
colaborării dintre Republica Moldova şi UE. Iurie Leancă 
şi-a exprimat convingerea că relaţiile ţării noastre cu Uniunea 
Europeană vor avansa, astfel încît, cu eforturi comune, să fie 
realizat obiectivul principal – integrarea Republicii Moldova 
în familia europeană.

La rîndul său, Pirkka Tapiola a declarat că Uniunea Euro-

peană susţine aspiraţiile de integrare a Republicii Moldova şi 
pledează pentru dezvoltarea relaţiilor în diverse domenii. Ofi-
cialul a opinat că actualmente este important să fie conjugate 
eforturile pentru finalizarea proiectelor iniţiate anterior, dar şi 
pentru lansarea noilor iniţiative în scopul dezvoltării multila-
terale a Republicii Moldova.

Interlocutorii au abordat un spectru larg de subiecte, in-
clusiv reformele în educaţie şi justiţie, reintegrarea ţării, con-
solidarea capacităţilor instituţionale, sporirea competitivităţii 
produselor moldoveneşti pe piaţa comunitară şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă în Republica Moldova, anunţă un comuni-
cat al Guvernului.

Pirkka Tapiola: Uniunea Europeană susţine aspiraţiile de 
integrare a Republicii Moldova

J ean-Claude Mignon, 
președintele Adunării 

Parlamentare a Consiliului 
Europei a întreprins, recent, 
a treia  vizită în Republica 
Moldova, de cînd a preluat 
mandatul în ianuarie 2012. 
După întrevederea pe care 
a avut-o cu președintele Par-
lamentului ţării noastre Igor 
Corman, cei doi oficiali au 
susținut un briefing comun 
de presă.

În cadrul întrevederii au 
fost abordate trei subiecte 
principale: agenda europea-
nă a Republicii Moldova și 
cooperarea cu Consiliul Eu-
ropei în acest sens, coopera-
rea cu Adunarea Parlamen-
tară a Consiliului Europei și 
în al treilea rînd, au fost dis-
cutate aspectele ce se referă 
la soluționarea conflictului 
transnistrean.

„Am adus aprecieri 
președintelui APCE pentru 
tot sprijinul de care ne bu-
curăm în realizarea angaja-
mentelor pe care Moldova și 

le-a asumat față de Consiliul 
Europei. Anul trecut,  Parla-
mentul Republicii Moldova 
a adoptat un plan de  acțiuni 
privind onorarea acestora. 
Recent, a fost elaborat un ra-
port de implementare, iar în 
paralel, Comisia de monito-

rizare a Consiliului Europei 
lucrează asupra unui raport 
de progres care va fi dezbătut 
în cadrul Adunării Parlamen-
tare a Consiliului Europei, ce 
va avea loc la începutul lunii 
octombrie”, a declarat Igor 
Corman.

 Referindu-se la Sum-
mitul de la Vilnius, unde ur-
mează a fi parafat  Acordul 
de Asociere dintre Uniunea 
Europeană și Republica 
Moldova, Jean-Claude Mi-
gnon a declarat: „Demersul 
meu se înscrie integral în cel 

al UE. Comisarul european 
Stefan Fule  a făcut mult ca 
acest acord să fie semnat la 
Vilnius. Consiliul Europei 
și Asambleea Parlamentară 
susține acest demers. Este 
un acord profitabil nu doar 
pentru Uniunea Europeană 
și Republica Moldova, dar 
și  pentru toate țările din 
această regiune”.

Președintele APCE a mai 
spus că speră că se va găsi 
o soluție rapidă și  în ceea 
ce privește liberalizarea re-
gimului de vize. „Semnarea 
acordului este rîvnită demult 
de Republica Moldova. Asta 
ar putea fi o probă de încre-
dere pentru Moldova”, a sub-
liniat Jean-Claude Mignon.

Oficialul european a mai 

spus că intenționează să între-
prindă o vizită și în regiunea 
transnistreană, unde va reite-
ra pentru a treia oară propu-
nerea, făcută anterior, de cola-
borare dintre sovietul suprem 
al regiunii transnistrene și 
Parlamentul Republicii Mol-
dova. „Pentru noi, Republica 
Moldova este un stat suveran 
și indivizibil. Contribuția pe 
care o poate aduce Consiliul 
Europei în soluționarea con-
flictului transnistrean este 
mare. Mizăm pe soluționarea 
acestei probleme. Sîntem o 
instituție care salută dialo-
gul. Rolul Consiliului Eu-
ropei este de a găsi soluții. 
Sper că împreună vom găsi 
această soluție”, a conchis                                     
Jean-Claude Mignon.

Învață să scrii durerile pe nisip şi bucuriile pe stîncă... ca să dormi liniștit!
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Începe ziua cu DREPTUL!

Jean-Claude Mignon, președintele 
APCE: Liberalizarea regimului de vize 
ar putea fi o probă de încredere pentru 

Republica Moldova
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Preşedintele Nicolae Timofti are 
un nou consilier pentru integrarea 
europeană
Preşedintele Republicii Moldova Nicolae Timofti are un 

nou consilier. La 16 septembrie a fost semnat decretul prin 
care Iulian Grigoriţă a devenit consilier prezidenţial pentru 
politică externă şi integrare europeană. 

 În vîrstă de 42 de ani, Iulian Grigoriţă este diplomat de 
carieră. A ocupat diferite funcţii la Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene. A fost diplomat în cadrul 
Ambasadei Republicii Moldova la Berlin, Germania, consul 
general la Frankfurt, Germania, şi ministru-consilier la mi-
siunea Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană din 
Bruxelles, Belgia.

În Chișinău vor fi scoase pe linie încă 
20 de troleibuze noi 
Pînă la sfîrşitul anului, în Capitală vor fi puse pe linie 

20 de troleibuze noi. Acest lucru a fost confirmat de către 
Gheorghe Morgoci, directorul Regiei Transport Electric, în 
cadrul şedinţei operative a Primăriei Chişinău.

Directorul Regiei Transport Electric a mai precizat că 
şase troleibuze sînt deja gata să fie scoase pe linie, iar altele 
şase vor fi în curînd asamblate. Gheorghe Morgoci mai men-
ţionează că celelalte opt troleibuze vor fi asamblate şi scoase 
pe linie pînă la sfîrşitul acestui an.

Pînă în prezent, pe străzile Capitalei, circulă peste 250 de 
troleibuze, dintre care 112 sînt noi.

Iurie Leancă va participa la 
Adunarea Generală a ONU, 
desfăşurată la New York
O delegaţie, în frunte cu premierul moldovean Iurie 

Leancă, va participa la cea de-a 68-a Adunare Generală a 
ONU, care se va desfăşura în perioada 25-27 septembrie, la 
New York. 

Din delegaţie vor mai face parte: viceministrul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene Valeriu Chiveri, ambasadorul 
R. Moldova în SUA Igor Munteanu,  reprezentantul perma-
nent al R. Moldova pe lîngă ONU Vladimir Lupan, purtătorul 
de cuvînt al premierului Liliana Viţu-Eşanu, şeful Direcţiei 
pentru Cooperare Multilaterală al MAIA Lilian Darii, pre-
cum şi un ofiţer de pază. 

Cheltuielile pentru transport, cazare şi diurnă vor fi su-
portate de către instituţiile delegatare, iar banii vor fi alocaţi 
din Fondul de rezervă al Guvernului. 

Principalele teme de pe agenda de lucru a noii sesiuni 
a Adunării Generale se vor concentra pe implementarea 
unui set de măsuri, prin care se va articula legătura dintre 
umanitate şi mediul înconjurător, o agendă fundamentată pe 
dezvoltarea continuă şi durabilă, pe transformarea globală 
pentru toţi şi pe responsabilitatea comună, dar diferenţiată.

Tema sesiunii a 68-a a Adunării Generale va fi: „Agenda 
de dezvoltare post-2015: definirea cadrului de acţiune”.

Moldova va primi peste jumătate de 
miliard de dolari din partea Băncii 
Mondiale 
Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova Igor 

Corman a avut o întrevedere cu Frank Heemskerk, direc-
tor executiv al Băncii Mondiale. Cei doi au discutat despre 
decizia Consiliului directorilor executivi al Grupului Băncii 
Mondiale de a acorda Republicii Moldova în perioada 2014-
2017 o finanţare totală în valoare de 570 de milioane dolari, 
potrivit noii Strategii de parteneriat cu ţara noastră.

„Am încrederea că reformele implementate cu susţinerea 
Băncii Mondiale vor oferi cetăţenilor Republicii Moldova 
rezultate concrete, contribuind la crearea locurilor noi de 
muncă, la asigurarea securităţii energetice, la diminuarea 
riscurilor din agricultură, la sporirea calităţii în sistemul 
educaţional, respectiv, ajustarea învăţămîntului şi al formării 
profesionale la necesităţile pieţei forţei de muncă”, a spus 
Igor Corman.

În cadrul discuţiilor, preşedintele Parlamentului s-a re-
ferit şi la eforturile autorităţilor de la Chişinău de a atrage 
investiţiile străine în economia Republicii Moldova şi de a 
crea un mediu de afaceri competitiv.

Potrivit directorului executiv al Băncii Mondiale Frank 
Heemskerk, Strategia de parteneriat cu Republica Moldova 
va acorda asistenţă ţării pe trei piloni principali: sporirea 
competitivităţii, consolidarea capitalului uman şi diminuarea 
riscurilor sociale, precum şi protecţia mediului.

Totodată, strategia este aliniată la obiectivele de dezvol-
tare a Republicii Moldova şi va asigura valorificarea poten-
ţialului de dezvoltare economică şi de creştere a nivelului de 
trai.

S erviciile avocaţilor, 
notarilor şi executo-

rilor se vor scumpi cu circa 
50%. Aceasta dacă autorităţi-
le vor decide să-i taxeze ca şi 
pe agenţii economici. 

 Autorităţile vor ca din 
2014 să-i impoziteze pe no-
tari, avocaţi şi executori jude-
cătoreşti la fel ca şi pe orice 
societate comercială. Măsura 
va duce la dublarea tarifelor 
din sistem, susţin specialiştii. 

 Ministerul Finanţelor a 
făcut, în sfîrşit, publică poli-
tica bugetar-fiscală 
pentru 2014. Docu-
mentul nu conţine 
schimbări majore, 
dar unele dintre 
inovaţiile fiscale au 
atras atenţia. Va fi 
legalizată hrana şi 
transportul din con-
tul angajatorului. 
Astfel, se preconi-
zează ca întreprinde-
rilor să li se acorde 
dreptul de a deduce, 
în scopuri fiscale, cheltuielile 
suportate de către angajatori 
pentru asigurarea angajaţilor 
cu hrană şi transport. Măsura 
se va face potrivit unor crite-
rii stabilite de Guvern. Anteri-
or, a existat şi un litigiu între 
o companie germană şi FISC 
privitor la deducerea costuri-
lor pentru hrană, nemţii fiind 
chiar ameninţaţi cu o amendă 
de circa 25 de milioane de lei.

 Servicii mai scumpe la 
avocaţi şi notari – o altă no-

utate, al cărei impact îl vor 
resimţi mulţi moldoveni, este 
stabilirea unui regim fiscal 
unic de impozitare pentru 
cabinetele avocaţilor, birou-
rile asociate de avocaţi, notari 
publici, executori judecăto-
reşti, birouri individuale ale 
mediatorilor etc. Acestea ar 
urma să aibă un regim de im-
pozitare a veniturilor similar 
persoanelor juridice, cu cota 
de 12%. Cei care activează în 
domeniu susţin pe diverse re-
ţele de socializare că acestea 

sînt nişte pseudo-reforme fis-
cale şi majorări de impozite şi 
vin de la nedorinţa organelor 
fiscale de a înţelege specificul 
activităţii avocaţilor. Efectul 
acestor inovaţii fiscale va fi 
scumpirea serviciilor, ce va 
cădea pe umerii clienţilor 
care în proporţie de 95% sînt 
persoane fizice, majoritatea 
cu venituri mici. 

Avocatul Roman Zadoi-
nov susţine că despre aceste 
modificări se vorbeşte de doi 

ani, iar introducerea lor va 
avea ca efect dublarea servi-
ciilor avocaţilor, notarilor sau 
executorilor judecătoreşti. 

„Din propunerile făcute de cei 
de la Finanţe rezultă că, de 
exemplu, fiecare avocat din 
cadrul unui birou va fi nevoit 
să ţină contabilitate. Totoda-
tă, ar urma să achite şi TVA 
pentru serviciile prestate. Un 
calcul elementar arată că tari-
ful pentru serviciile avocaţilor 
se va majora de aproape două 
ori”, a explicat avocatul. 

În opinia lui 
R. Zadoinov, noul 
regim de impozita-
re ar putea duce la 
subordonarea acti-
vităţilor avocaţilor 
necesităţilor unor 
reprezentanţi ai pu-
terii. „Dacă modifi-
cările vor fi aproba-
te, autorităţile vor 
avea mai multe pîr-
ghii de a obliga avo-
caţii să divulge date 

confidenţiale ale clienţilor. Or, 
unii avocaţi se vor teme să nu-
şi piardă licenţa de activitate”, 
mai spune sursa citată. 

În urma acestor modifi-
cări, de exemplu, taxa pentru 
autentificarea de către notar a 
unui contract de vînzare-cum-
părare va creşte de la circa 
4000 de lei la 8000 de lei, iar 
cea pentru iniţierea procedu-
rii de executare a unei decizii 
judecătoreşti de la 450 la 900 
de lei. 

Dumitru Budianschi, di-
rector de programe în cadrul 

,,Expert-Gru” susţine că prin 
aceste modificări de fond adu-
se Codului fiscal s-a încercat 
apropierea regimului fiscal al 
persoanelor ce desfăşoară ac-
tivităţi profesionale cu cel al 
agenţilor economici. ,,Aceas-
tă modificare a avut două difi-
cultăţi conceptuale, determi-
nate de faptul că activităţile 
profesionale nu sînt activităţi 
de întreprinzător şi de faptul 
că regimul lor de impunere 
era unul asociat persoanelor 
fizice. Astfel, în principiu 
după aceste modificări există 
foarte puţine diferenţe (una 
ar fi imposibilitatea reporta-
rea pierderilor în viitor) în-
tre regimul de impozitare a 
întreprinderilor individuale 
şi persoanelor ce desfăşoară 
activităţi profesionale”, con-
stată D. Budianschi. În opinia 
economistului, ca rezultat al 
acestor modificări, apare o 
întrebare firească, ,,de ce în-
treprinderile individuale nu 
pot şi ele să fie impozitate ca 
persoanele juridice, adică la 
rata de 12%?”. 

Fără duty-free la hotarul 
terestru – o altă noutate este 
faptul că din anul 2014 maga-
zinele duty-free vor funcţiona 
numai în aeroporturi, porturi 
maritime şi la bordul aerona-
velor care efectuează curse în 
trafic internaţional de pasa-
geri. Motivul este necesitatea 
de a ne alinia la cerinţele UE. 

Serviciile avocaţilor, notarilor şi executorilor ar putea 
să se scumpească cu circa 50%

P rocurorul general Corneliu Gurin 
a avut, recent, o rundă de consul-

tări cu delegaţia Misiunii Norvegiene de 
Experţi pentru Promovarea Supremaţiei 
Legii în Moldova (NORLAM), condusă 
de şeful misiunii Harald B.Ciarlo. 

Mulţumindu-le oaspeţilor pentru 
vizita la Procuratura Generală, Corneliu 
Gurin a remarcat frecvenţa contactelor, 
suportul considerabil şi angajamentul 
crescînd pe care NORLAM le acordă 
Procuraturii Republicii Moldova. 

Unul dintre subiectele principale ale 
convorbirii a vizat tematica promovării 
justiţiei prietenoase copiilor şi amenaja-
rea în acest scop a unor camere speciale 

de audiere a minorilor, măsura respecti-
vă fiind prevăzută de strategiile naţiona-
le în domeniul justiţiei şi avînd acope-
rire bugetară în anul curent. Procurorul 
general a informat despre desfăşurarea 
procedurilor de achiziţii publice pentru 
efectuarea lucrărilor de reparaţie şi ame-
najare a încăperilor pentru audierea mi-
norilor în incinta unor procuraturi teri-

toriale, acţiunile 
în domeniu fiind 
considerate pri-
oritare de către 
conducerea Pro-
curaturii. Ţinînd 
cont de numărul 
mare al popula-
ţiei, concentrat 
în capitala Re-
publicii Moldo-
va, colegii din 
Norvegia şi-au 
manifestat dis-
ponibilitatea de a 
susţine financiar 

şi logistic cre-
area în munici-
piul Chişinău 
a unui Centru 
special pentru 
audierea co-
piilor victime/
martori ai 
infracţiunilor, 
activitatea în 
cauză urmînd 
a fi realizată 
în comun cu 
au to r i t ă ţ i l e 
naţionale şi 

locale competente. 
Printre temele abordate în cadrul 

discuţiilor cu experţii norvegieni a figu-
rat conceptul de reformare a organelor 
Procuraturii şi modul în care NORLAM 
ar putea contribui la implementarea 
eficientă a activităţilor preconizate. În 
particular, au fost menţionate domeniile 
instruirii şi sporirii eficienţei activităţii 

procurorilor în sferele de competenţă 
constituţională şi legală, asigurarea 
funcţionării eficiente a organelor de 
autoadministrare a procurorilor, perfec-
ţionarea Codului de procedură penală şi 
a legilor conexe, asigurarea sistemului 
de integritate şi implementarea meca-
nismelor de transparenţă în activitatea 
instituţională etc. Partenerii norvegieni 
au confirmat determinarea de a continua 
cooperarea şi de a oferi sprijinul ferm 
pentru opţiunea reformatoare a Procu-
raturii Republicii Moldova, avansînd în 
identificarea noilor domenii de interacţi-
une şi colaborare. 

Notăm că, Misiunea NORLAM acti-
vează în baza Memorandumului de înţe-
legere, bilateral, semnat între Guvernele 
Republicii Moldova şi Regatului Nor-
vegian, la 3 mai 2007 şi este implicat 
într-un set de proiecte comune cu dife-
rite instituţii, printre care şi Procuratura 
Generală.

Serviciul de presă 
al Procuraturii Generale

NORLAM continuă colaborarea cu Procuratura şi va 
sprijini reformele instituţionale
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R aportorul special al ONU privind 
sărăcia extremă şi drepturile omului 

Magdalena Sepúlveda a efectuat, recent, pri-
ma sa misiune în Republica Moldova.

Ea a declarat că, ţara noastră şi-a consoli-
dat sistemul juridic, în ultimii ani, prin adop-
tarea mai multor legi importante, însă este 
necesar ca acestea să fie aplicate. Totodată, 
expertul ONU a recomandat autorităţilor de 
la Chişinău să adopte de urgenţă măsuri de 
incluziune socială a persoanelor cu dizabili-
tăţi, dar şi a romilor.

,,Chiar şi paşii mici făcuți pentru a consoli-
da incluziunea socială în Republica Moldova 
vor avea un impact major asupra persoanelor 
defavorizate din ţară”, a subliniat M. Sepúl-
veda, menţionînd, de asemenea, că la ora actu-
ală sînt limitate resursele disponibile şi există 
provocări suplimentare impuse de criza eco-
nomică globală.

Expertul în drepturile omului din partea 
ONU a cerut să fie luate o serie de măsuri 
concrete care vizează integrarea socială a per-
soanelor cu dizabilităţi, reforma sistemului 
de tutelă şi adoptarea unui plan cuprinzător 
în conformitate cu obligaţiile ţării noastre cu 
privire la Convenţia privind drepturile per-

soanelor cu dizabilităţi.
Vorbind despre introducerea corpului de 

mediatori în comunităţile rome, raportorul 
ONU privind sărăcia extremă şi drepturile 
omului a apreciat acest fapt, însă a atenţionat 
că ,,autorităţile locale trebuie să se asigure că 
selecţia mediatorilor se desfăşoară în deplină 
conformitate cu principiile drepturilor omului, 
precum transparenţa şi accesul la informaţii”.

În perioada misiunii sale în Moldova, ex-
pertul a vizitat şi Centrul pentru Drepturile 
Omului (CpDOM), unde s-a  întîlnit cu avo-

caţii parlamentari Tudor Lazăr şi Tamara 
Plamădeală. 

 În cadrul întrevederii au fost aborda-
te subiecte ce ţin de realizarea politicilor 
naţionale în domeniul drepturilor omu-
lui, sărăciei şi excluderii sociale, în parti-
cular a grupurilor dezavantajate precum 
persoanele cu dizabilităţi, se arată într-
un comunicat al instituţiei. În context, 
avocatul parlamentar Tudor Lazăr a 
abordat mai multe aspecte ale fenome-
nului sărăciei şi discriminării în Moldo-
va, menţionînd că asigurarea drepturilor 
persoanelor din grupurile dezavantajate 
este o prioritate în activitatea instituţiei 
naţionale a ombudsmanului.

 De asemenea, M. Sepúlveda a avut între-
vederi şi cu oficiali ai Guvernului, reprezen-
tanţi ai unor agenţii donatoare, organizaţii 
internaţionale, membri ai societăţii civile din 
Chişinău, Bălţi, Drochia, Călăraşi, Briceni, 
Bender şi Tiraspol.

 Vizita expertului ONU a avut loc în con-
textul monitorizării Republicii Moldova în 
calitate de stat membru al Consiliului ONU 
pentru Drepturile Omului.

 Magdalena Sepúlveda va prezenta, în iu-
nie 2014, un raport complet cu concluziile fi-
nale şi recomandările Consiliului ONU pentru 
Drepturile Omului.

C.D.

M inistrul Justiției Oleg 
Efrim a întreprins, re-

cent, o vizită de lucru la Bucureşti, 
România.

Agenda vizitei a inclus un şir 
de întîlniri cu mai mulţi oficiali din 
ţara vecină. De asemenea, a fost 
prevăzută şi semnarea acordului 
de soluţionare amiabilă a cererii 
depuse de Societatea Română de 
Televiziune (SRTV) la CEDO, în 
august 2008, în legătură cu sistarea 
transmisiunilor postului TVR1 pe 
teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit Ministerului Justiţiei, 
în debutul vizitei, Oleg Efrim a 
participat alături de omologul său 
român Robert Cazanciuc la inau-
gurarea noului sediul al Curții de 
Apel din Pitești. Reabilitarea aces-
tuia a fost realizată conform tuturor 
standardelor europene și ar putea 
constitui un excelent exemplu pen-
tru modul în care ar trebui să arate, 

într-un viitor previzibil, instanțele 
de judecată din Republica Moldo-
va, a declarat, cu această ocazie, 
ministrul moldovean al Justiției. 

Cum a şi fost stabilit, Oleg 
Efrim și viceministrul Afacerilor 
Externe și Integrării Europene 
Valeriu Chiveri au asistat împre-

ună cu premierul român Victor 
Ponta, ministrul Justiției Robert 
Cazanciuc, precum și secretarul 
de stat pentru afaceri strategice 
Bogdan Aurescu, la semnarea 
Acordului de soluționare amia-
bilă a cauzei de la CEDO SRTV 
versus Republica Moldova. Do-
cumentul semnat de Claudiu 
Săftoiu, președinte-director ge-
neral al SRTV, și Lilian Apostol, 
agent guvernamental al Republi-
cii Moldova la CEDO, are drept 
scop soluționarea plîngerii adre-
sate de SRTV Înaltei Curți de la 
Strasbourg, prin acordarea unor 
garanții de licențiere a emisiei 
TVR1 în spațiul media al Re-
publicii Moldova, cu luarea în 
considerație a cadrului norma-
tiv și posibilităților tehnice din 

Republica Moldova și România. 
Totodată, Oleg Efrim a avut 

programată o întrevedere specială, 

bilaterală, cu Robert Cazanciuc, 
în cadrul căreia au fost puse în 
discuție realizarea activităților pre-
văzute în planul anual de acțiuni 
comune ale celor două ministe-
re și modalitățile de fortificare a 
relațiilor moldo-române în dome-
niul justiției. 

Amintim că între Ministerul 
Justiţiei de la Chişinău şi cel de la 
Bucureşti, deja de mai bine de trei 
ani, funcţionează un cadru institu-
ţionalizat de cooperare.   

De asemenea, ministrul mol-
dovean al Justiţiei a participat la o 
ședință comună a reprezentanților 
societății civile din Moldova și 
România, care s-au întrunit pentru 
a analiza starea justiției din cele 
două țări, dar şi pentru a stabili 
modalități de colaborare ulterioară 
pe segmentul neguvernamental. 

C.D.

Ministrul Justiției Oleg Efrim a efectuat o vizită de lucru la Bucureşti

Expert ONU: În Moldova sînt necesare 
măsuri urgente pentru incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi şi a romilor

P reşedintele Parlamentului Igor Cor-
man, şi coordonatorul rezident al 

Organizaţiei Naţiunilor Unite Nicola Harrin-
gton-Buhay, au ţinut o lecţie publică despre 
transformările democratice din Republica 
Moldova, potrivit Direcţiei Comunicare şi 
Relaţii Publice a Legislativului. 

Evenimentul, prilejuit de Ziua Internaţio-
nală a Democraţiei, marcată anual pe 15 sep-
tembrie, a avut loc la Universitatea de Stat din 
Moldova. 

Igor Corman le-a vorbit studenţilor şi pro-
fesorilor universitari despre reformele demo-
cratice iniţiate în ţară şi despre perspectivele 
de integrare europeană a Republicii Moldova. 
În opinia preşedintelui Parlamentului, cele 
două procese 
sînt similare, 
avînd acelaşi 
scop – asigu-
rarea bunăstă-
rii cetăţenilor. 
Spicherul i-a 
îndemnat pe 
tineri să se im-
plice activ în 
procesele de-
mocratice prin 
care trece ţara 
noastră, să pro-
pună viziuni şi 
idei noi, să fie competitivi şi creativi. 

„Cred că principala problemă cu care ne 
confruntăm este schimbarea lentă a mentali-
tăţii. La 22 de ani de la proclamarea indepen-
denţei, vedem că instituţiile se maturizează 
greu, schimbările se produc lent. Este impor-
tant să continuăm construcţia democratică a 
ţării noastre, în spiritul toleranţei, a diversi-
tăţii de opinii, a respectului pentru ceilalţi”, a 
subliniat Igor Corman. 

Preşedintele Parlamentului i-a încurajat 
pe tineri să utilizeze toate mecanismele şi in-
strumentele la care au acces pentru a schimba 
în bine realităţile. „Spre deosebire de noi, voi, 
tinerii, v-aţi „născut” deja într-o ţară demo-
cratică, fie încă şi la început de cale. Trebuie 
să credem în viitorul Republicii Moldova, dar 
cel mai important e să nu aşteptăm schimbări 
de la sine în viaţa noastră, dar să le produ-
cem”, a remarcat spicherul. 

Totodată, Igor Corman şi-a exprimat 
convingerea că reforma iniţiată în domeniul 
educaţiei va aduce schimbările aşteptate şi 
i-a îndemnat pe tineri să se implice activ în 
procesele decizionale menite să le ofere noi 
posibilităţi. Preşedintele Parlamentului le-a 
mai vorbit tinerilor despre experienţa de a 

face studii peste hotare, despre perspectivele 
Summitului de la Vilnius pentru viitorul eu-
ropean al Republicii Moldova, despre agenda 
de reforme implementate pentru moderniza-
rea ţării. 

Un subiect aparte în cadrul prelegerii l-a 
constituit democraţia parlamentară, deschi-
derea manifestată de instituţia Legislativului 
faţă de tineri, semnificația dialogului într-o 
guvernare de coaliţie. În context, preşedintele 
Parlamentului a subliniat că este important ca 
vocea cetăţenilor să fie auzită în Parlament şi 
să facă obiectul cît mai multor iniţiative legis-
lative. Igor Corman şi-a exprimat speranţa că, 
pînă la finele anului curent, şedinţele în plen 
ale Parlamentului vor avea loc în clădirea re-

novată a instituţiei şi le-a adresat tinerilor in-
vitaţia de a vizita Legislativul după finalizarea 
lucrărilor de reconstrucţie. 

Nicola Harrington-Buhay, coordonatorul 
rezident al ONU, reprezentantul permanent al 
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvol-
tare (PNUD) în Republica Moldova, a sublini-
at faptul că Ziua Internaţională a Democraţiei 
a fost creată pentru a oferi oportunitatea de 
a reflecta asupra realizărilor şi lucrurilor care 
mai rămîn de făcut. 

„Democraţia nu se limitează doar la un 
eveniment electoral; ea promovează o cultură 
a democraţiei. Desigur că instituţiile publice 

– Parlamentul, sistemul judiciar, Executivul şi 
autorităţile locale, au un rol central în promo-
varea unui mediu favorabil pentru participare, 
unul în care transparenţa şi corectitudinea ac-
ţiunilor acestora formează o relaţie de încre-
dere cu poporul său, aşa-numitul contract so-
cial”, a menţionat Nicola Harrington-Buhay. 

Oficialul a remarcat că programele actua-
le ale ONU implică tinerii în rol de lideri, pro-
motori, constructori ai încrederii, coproducă-
tori ai dezvoltării pentru a-i ajuta să realizeze 
viitorul pe care şi-l doresc pentru Republica 
Moldova.

Igor Corman a ținut o lecție publică 
despre transformările democratice din 

Republica Moldova

C urtea Constituţio-
nală a admis parţi-

al sesizarea Curţii Supreme 
de Justiţie şi a declarat ne-
constituţională examinarea 
petițiilor anonime, potrivit 
unui comunicat de presă al 
Curții Constituționale.

La originea cauzei se află 
sesizarea Curţii Supreme de 
Justiţie, depusă la Curtea 

Constituţională la 2 mai 2013, 
pentru controlul constituţio-
nalităţii unor prevederi care 
stabilesc obligativitatea exa-
minării petiţiilor anonime în 
cazul în care acestea vizează 
ordinea publică şi securitatea 
naţională.

Autorul sesizării a pre-
tins, în special, că prevede-
rile contestate sînt contrare 

articolului 28 (Viaţa intimă, 
familială şi privată) şi 52 
(Dreptul de petiţionare) din 
Constituţie.  

Hotărîrea Curţii Consti-
tuţionale este definitivă, nu 
poate fi supusă nici unei căi 
de atac, intră în vigoare la 
data adoptării şi se publică în 
Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova.

Examinarea petițiilor anonime – declarată 
neconstituțională de către CC 
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L a Soroca a fost desfăşurat, de 
curînd, un seminar cu gene-

ricul „Evaluarea condițiilor minime 
conform standardelor internaționale 
și standardelor europene minime de 
detenție pentru a asigura respectarea 
dreptului de a nu fi supus torturii, tra-
tamentelor sau pedepselor crude, inu-
mane sau degradante”. 

La eveniment au participat  19 
reprezentanți  ai inspectoratelor de 
poliție din raioanele de Nord ale re-
publicii  – şefii secțiilor management 
operațional, precum și 4 reprezentanți 
ai Direcției Management Operațional 
din cadrul Inspectoratului General de 
Poliție. 

Potrivit Centrului pentru Drepturile 
Omului din Moldova, de la întrunirea 
respectivă nu a lipsit nici reprezentantul 
CpDOM, consultantul principal al in-
stituţiei ombudsmanului  Gheorghe Bosîi, care a abordat 
profund subiectele ce vizează tortura și alte categorii de 
infracțiuni, prevederile legislației naționale, angajamen-
tele Republicii Moldova pentru eradicarea torturii, măsu-
rile administrative, legislative și judiciare etc. 

 În luarea sa de cuvînt, Gheor-
ghe Bosîi a informat participanții 
despre istoria formării Mecanismu-
lui Național de Prevenire a Torturii, 
rolul acestuia în prevenirea relelor 
tratamente față de persoanele afla-
te în custodia statului. Totodată, în 
contextul numeroaselor condamnări 
ale statului nostru de către Curtea 
Europeană, pentru violarea art.3 
CEDO (interdicția aplicării torturii), 
polițiștii au fost informați despre ne-
cesitatea respectării, în activitatea pe 
care o exercită, a prevederilor legale, 
a normelor deontologice, astfel încît 
să fie respectate drepturile persoane-
lor bănuite de săvîrșirea infracțiunilor, 
iar persoanele vinovate să fie trase la 
răspundere potrivit normelor lega-
le, se mai arată în comunicatul Cp-
DOM.

 Precizăm că, instruirea s-a desfăşurat în cadrul 
proiectului MATRA, implementat de Institutul pentru 
Drepturile Omului din Moldova.  

L.D.
 

R ecent, la Kiev, Ucraina, a 
avut loc o reuniune care 

se înscrie în realizarea Programu-
lui ,,Cooperarea instituţiilor ombud-
smanilor din cadrul Parteneriatului 
Estic”, la iniţiativa comună a apără-
torilor drepturilor omului din Franţa 
şi Polonia, a Împuternicitului  pen-
tru drepturile omului din Ucraina, în 
cooperare cu UE. 

După cum e şi de înţeles, la eve-
niment au luat parte şi reprezentanţi 
ai Instituţiei naţionale pentru apă-
rarea drepturilor omului 
din Republica Moldova, 
precum Tatiana Crestenco, 
şeful Serviciului protecţia 
drepturilor copiilor, Caro-
lina Cazaciuc, consultantul 
principal al avocatului par-
lamentar şi Gheorghe Bosîi, 
consultantul principal al 
CpDOM.  

Discuţiile din cadrul 
seminarului dat au vizat su-
biecte legate de respectarea 
drepturilor fundamentale 
în ţările membre ale Parte-
neriatului Estic, atribuţiile 
serviciilor de securitate în 
contextul respectării drep-
turilor civile garantate de 
Constituţie şi actele internaţionale, 
drepturile persoanelor cu dizabili-
tăţi, se menţionează într-un comuni-
cat al CpDOM.

În context, Carolina Cazaciuc 
a făcut o prezentare a situaţiei 
existente în Republica Moldova 
la capitolul respectarea drepturilor 
politice. Ea a menţionat progrese-
le înregistrate  în domeniul dat, în 
ultimii ani, inclusiv perfecţionarea 
cadrului legal, dar a punctat şi une-
le aspecte ale problemelor ce ţin de 
respectarea drepturilor fundamenta-
le,  subiectele-cheie aflate în vizorul 
ombudsmanului, cazuri de repunere 

în drepturi a cetăţenilor.
Atribuţiile serviciilor de securi-

tate în contextul respectării drepturi-
lor civile garantate de Constituţie şi 
actele internaţionale au fost subiec-
tele abordate de Gheorghe   Bosîi, 
care a vorbit despre prevederile le-
gale ce asigură respectarea drepturi-
lor civile în Moldova.

Şeful Serviciului protecţia drep-
turilor copiilor a informat partici-
panţii la seminar despre activităţile 
CpDOM pe segmentul protecţiei 

drepturilor copiilor cu dizabilităţi, 
situaţia în domeniu din Republica 
Moldova. Tatiana Crestenco s-a 
mai referit la schimbările din legis-
laţie menite să asigure respectarea 
drepturilor persoanelor cu nevoi 
speciale.

La seminar au participat avocaţi 
parlamentari din Polonia, Armenia, 
Azerbaidjan, reprezentanţi ai in-
stituţiilor de protecţie a drepturilor 
omului din aceste ţări, precum şi 
din Franţa, Georgia, demnitari de 
stat şi reprezentanţi ai ONG-urilor 
din Ucraina.

L.D.

Polițiștii din zona de Nord a 
Republicii Moldova instruiți în domeniul 

eradicării torturii

Cooperarea instituţiilor 
ombudsmanilor din cadrul 

Parteneriatului Estic

Ş ansele recuperării sutelor de 
copii rămaşi în afara proce-

sului educaţional din cauză că au o 
problemă de sănătate, o dizabilitate 
sau provin din familii sărace, care 
nu au cum să acopere costurile stu-
diilor, devin mai vizibile şi acest 
lucru poate fi trecut la capitolul 

„impactul pozitiv al unor politici”. 
Ministerul Educaţiei îşi propune să 
sporească, din anul 2014, finanţa-
rea pentru copiii cu nevoi speciale, 
şcolile urmînd să primească mai 
mulţi bani pentru a crea acestor 
copii condiţii adecvate de studii. În 
prezent, sînt evaluate necesităţile 
fiecărui copil în parte: fie e nevoie 
de instruire după programe indi-
viduale sau căi de acces ori 
servicii suplimentare, astfel 
încît să fie determinate cos-
turile reale pentru integrarea 
copiilor cu nevoi speciale în 
procesul educaţional, susţi-
ne şefa Direcţiei Învăţămînt 
Preuniversitar din cadrul 
Ministerului Educaţiei, Va-
lentina Chicu: „În 2014 se 
prevede introducerea în for-
mula de finanţare per copil 
a banilor suplimentari din 
care urmează să se aloce, să 
se identifice nevoile şi să se 
asigure acele servicii de care au 
nevoie copiii, dar urmează să mai 
negociem cu Ministerul Finanţe-
lor, deoarece încă nu avem totoate 
cele necesare pentru a integra aceşti 
copii în procesul de studii şi, pro-
babil, vom negocia în continuare, ca 
să asigurăm toate condiţiile, dar şi 
pentru că trebuie să monitorizăm 
banii care vin din  dezinstituţiona-
lizarea copiilor, surse care trebuie 
să ,,urmeze” copiii şi să le asigure 
acolo unde se integrează serviciile 
de care au nevoie. O altă problemă 
foarte mare este pregătirea cadrelor 
didactice care să lucreze cu aceşti 
copii, pentru că nu doar banii asigu-
ră condiţiile, este foarte important 
să avem cadre didactice pregătite”.

Şi copiii care la vîrsta de 14-15 
ani nu pot scrie sau citi, din cauză 

că au abandonat şcoala şi acum nu 
vor să meargă în aceeaşi clasă cu 
micuţii de 7-8 ani, au posibilitatea 
să facă studii şi, astfel, să-şi spo-
rească şansele de a-şi găsi ulterior 
un loc de muncă. Un program de 
acţiuni întitulat sugestiv „A doua 
şansă” dezvoltat de Ministerul Edu-
caţiei pentru  a combate abandonul 
şcolar şi a exclude  analfabetismul 
oferă posibilitate copiilor de vîrste 
mai mari să înveţe în baza unor 
programe individuale, precizează 
Valentina Chicu: „Pentru oricare 
copil care a scăpat în viaţa lui o 
perioadă de şcolarizare  obligatorie, 
ca şi semenii lui, abordarea poate 
fi individualizată, exact cum avem 

în cazul copiilor  cu dizabilităţi sau 
cu oricare altă categorie de copii. În 
sistemul educaţional am promovat 
în ultimii trei ani o abordare cen-
trată pe copil, care prevede indivi-
dualizarea procesului educaţional, 
elaborarea unor planuri separate și 
în contextul acesta, putem interveni 
pentru a acoperi acele goluri  care 
îi încurcă sau blochează integrarea 
socială a fiecărui copil, a fiecărui tî-
năr în societatea noastră. În Progra-
mul ,,Abandonul şcolar” este prevă-
zută o acţiune, care are mai multe 
componente, se numeşte sugestiv: 

„A doua şansă”.
Reprezentanţii Ministerului 

Educaţiei recunosc, în acelaşi timp, 
că nu dispun de cifre reale privind 
numărul exact al copiilor rămaşi în 
afara procesului de educaţie, din ca-

uză că au absentat de la şcoală sau 
nici nu au fost încadraţi în procesul 
de studii. Aceasta, pentru că statis-
ticile prezentate de instituţiile de 
învăţămînt şi cele ale administraţiei 
publice locale diferă esenţial de la o 
structură la alta, dar şi din cauza mi-
graţiei maturilor, care îşi iau copiii 
cu ei, fără să anunţe instituţia unde 
a învăţat copilul.

Cercetările arată că, de regulă, 
copiii abandonează şcoala din cau-
za sărăciei din familii şi imposibili-
tăţii de a face faţă costurilor pentru 
educaţie. Alteori, îşi fac efectul 
distanţele mari pînă la instituţiile 
de învăţămînt sau problemele de 
sănătate, arată un studiu realizat 

recent de UNICEF Mol-
dova. Olesea Cruc, care 
face parte din echipa de 
autori ai studiului, spune 
că în multe instituţii de 
învăţămînt copiii care au 
mers la şcoală doar cîte-
va zile, absentînd restul 
anului, figurează ca fiind 
şcolarizaţi, chiar dacă nu 
au avut cum să înveţe să 
scrie sau să citească: „Nu 
este important ca ei doar 
să fie în liste, ci, de facto, 
să meargă la şcoală, pen-

tru că datele pe care le-am colectat 
arată că 30 la sută sau fiecare al trei-
lea copil a lipsit de la lecţii în cîteva 
luni, mai mult de 3 zile. Modul în 
care vin la şcoală influenţează şi ca-
litatea studiilor pe care ei le obţin”.

Studiile recent efectuate de către 
Banca Mondială şi UNICEF atestă 
că în anul de studii 2011-2012 ele-
vii din ciclul primar au absentat în 
medie 24 de ore, iar în cel gimna-
zial numărul de ore absentate a fost 
de 65. Numărul de absenţe, în gene-
ral, este mai mare în mediul urban, 
pe cînd cota absenţelor nemotivate 
este mai înaltă în mediul rural. Bă-
ieţii lipsesc de la şcoală mai frecvent 
decît fetele, ei fiind deseori impli-
caţi în cîmpul muncii de la vîrste ex-
trem de fragede, ceea ce părinţilor li 
se pare a fi o normalitate. 

Şcolile vor primi mai mulţi bani pentru 
copiii cu nevoi speciale

Î n prima jumătate a acestui 
an, numărul cazurilor de vi-

olenţă în familie raportate a crescut 
cu peste 80%, în comparaţie cu 
primele şase luni ale anului trecut. 
Procurorul Lilia Agapie, din cadrul 
Procuraturii Căuşeni, a declarat că 
femeile şi-au schimbat abordarea 
faţă de violenţă şi au început să 
apeleze tot mai mult la organele de 
protecţie. Ordonanţa de protecţie, 
încet, dar sigur, devine solicitată, 
pentru că la modul practic oferă 
victimei protecţie şi descurajează 
agresorii.

Procurorul de Căuşeni Ion  
Oboroceanu spune că femeile au 
început să conştientizeze riscurile 
şi consecinţele maltratărilor. Ele în-
ţeleg că nu mai pot trăi marginaliza-
te, abuzate şi cu frică. Procurorul a 
mai spus că anterior, agresorii erau 
sancţionaţi doar cu amendă. Pe lîn-
gă faptul că aceasta era nesemnifica-
tivă pentru el, mai era și plătită din 
bugetul familiei. Astăzi, în 24 de 
ore de la sesizare, instanţa de jude-
cată emite ordonanţă de protecţie şi 
agresorul este izolat de victimă pe o 
perioadă de 90 de zile.

În primele luni ale acestui an, 
au fost emise peste 300 de ordo-
nanţe de protecţie.

Pe parcursul a cîtorva luni, In-
spectoratul General al Poliţiei a 
organizat o sesiune de instruire a 
poliţiştilor de sector privind feno-
menul violenţei în familie. Poliţiş-
tii au fost familiarizaţi cu legislaţia 
în domeniu, intervenţia şi rolul 
poliţiei în emiterea, executarea şi 
supravegherea ordonanţei de pro-
tecţie. Sesiunile vor continua şi în 
perioada următoare. 550 de an-
gajaţi ai poliţiei vor fi instruiţi în 
domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie.

Expertul special al Organizaţi-
ei Naţiunilor Unite pentru sărăcie 
extremă şi drepturile omului Mag-
dalena Sepulveda, care şi-a prezen-
tat recent raportul preventiv asupra 
monitorizării situaţiei din Republi-
ca Moldova, după cum v-am mai 
informat, a remarcat că violenţa în 
familie continuă să fie privită ca o 
problemă privată, inclusiv de către 
cei care aplică legea, ceea ce încu-
rajează abuzurile asupra femeilor.

Femeile şi-au schimbat 
abordarea faţă de violenţa 

în familie
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V iceministrul Afacerilor Interne 
Serghei Diaconu a avut o între-

vedere cu delegaţia Oficiului Elveţian 
de Cooperare, condusă de către Geor-
gette Bruchez şi Radu Danii.

Scopul vizitei re-
spective a fost de a 
discuta posibile oportu-
nităţi de cooperare ulte-
rioară pe linia afaceri-
lor interne, priorităţile 
MAI şi etapele ulteri-
oare în vederea fortifi-
cării relaţiilor bilaterale. 
În cadrul acestei între-
vederi, s-a pus accen-
tul pe reformele MAI, 
etapele implementării 
acestora, precum şi pro-
gresele efectuate pînă la 
acest moment, se rela-
tează într-un comunicat 
al instituţiei.

La fel, s-a discu-
tat şi despre noile programe la care se 
lucrează intens, cum ar fi: suplinirea 
teritoriului Republicii Moldova cu mai 

multe unităţi de poliţie, care să asigure 
ordinea publică la nivel înalt, sporirea 
eficacităţii serviciilor acordate de către 
poliţia de frontieră etc.

Nu a fost trecut cu vederea nici su-

biectul privind modalitatea de înrolare 
a noilor funcţionari în cadrul subdivi-
ziunilor poliţiei. În acest sens, a fost 

menţionat faptul că MAI urmează să 
implementeze acelaşi sistem cu care 
se operează în UE, astfel încît la func-
ţie vor putea candida doar persoanele 
cu studii superioare şi care vor avea 

parte de un training cu o 
durată de la 3 la 6 luni în 
cadrul forţelor de poliţie. 
Făcînd referire la progra-
mul training-ului de înro-
lare a noilor persoane în 
cadrul poliţiei, Serghei 
Diaconu a subliniat dorin-
ţa MAI de a colabora cu 
statele membre UE în sco-
pul creării unor programe 
de formare a ofiţerilor şi 
subofiţerilor MAI privind 
preluarea celor mai bune 
practici şi experienţe UE 
în domeniul vizat.

Remarcat a fost şi fap-
tul că se mizează foarte 
mult  ca în cadrul poliţiei 

să fie admise cît mai multe femei. 

L.D.

L a Astana, Kazahstan, 
s-a desfăşurat, re-

cent,  Reuniunea Consiliului 
Miniştrilor Afacerilor Interne 
ai ţărilor  membre ale Comu-
nităţii Statelor Independente, 
organizată sub egida Minis-
terului Afacerior Interne al 
Republicii Kazahstan.

MAI al Moldovei anunţă 
că la evenimentul în cauză, 
din partea statului nostru au 
participat  ministrul Afaceri-
lor Interne Dorin Recean, şe-
ful Inspectoratului General al 
Poliţiei Ion Bodrug, precum 
şi directorul-adjunct al Biro-
ului de coordonare a luptei 
împotriva criminalităţii or-
ganizate şi altor crime grave 
al Comunităţii Statelor Inde-
pendente, ofiţer de legătură al 
MAI al Republicii Moldova 
în orașul Moscova Virgil 
Ciobanaş.

Totodată, la reuniune au 
luat parte reprezentanţii de 
nivel înalt ai Ministerelor 
Afacerilor Interne din ţările 
membre CSI, precum şi re-
prezentanţii Biroului de co-
ordonare a luptei împotriva 
criminalităţii organizate şi 
alte crime grave al CSI.

Subiectele abordate în 
cadrul întrunirii ţin de coope-
rarea Ministerelor Afacerilor 
Interne (poliţiei) ale ţărilor  
CSI întru implementarea 
prevederilor Programelor 
interstatale privind lupta îm-
potriva criminalităţii, pentru 
anii 2011-2013 şi Progra-

mul interstatal privind lupta 
împotriva drogurilor şi sub-
stanţelor psihotrope, pentru 
anii 2011-2013, proiectul 
Regulamentului organelor 
competente ale ţărilor  CSI 
privind modalitatea unică de 
efectuare a căutării intersta-
tale a persoanelor, măsurile 
de sporire a eficacităţii de 
implementare a Acordului de 
colaborare al CSI pe proble-
mele reîntoarcerii minorilor 
în statele lor de reşedinţă 
permanentă, semnat la 7 oc-
tombrie 2002, la Chişinău, 
perfecţionarea mecanismului 
de supraveghere adminis-
trativă a persoanelor, care 
au fost condamnate şi şi-au 
ispăşit pedeapsa pe teritoriul 
altor state.

De asemenea, au fost  
puse în discuţie proiectele 
Hotărîrii Consiliului şefilor 
de state al Comunităţii Sta-
telor Independente privind 
Programul interstatal al mă-
surilor comune referitoare la 
lupta împotriva criminalită-
ţii, pentru anii 2014-2018 şi 
Hotărîrii Consiliului şefilor 
de state al CSI referitoare la 
proiectul Hotărîrii Progra-
mului de cooperare a ţărilor 
Comunităţii Statelor Inde-
pendente privind lupta cu 
circuitul ilegal de stupefian-
te, a substanţelor psihotrope 
şi precursori şi dependenţei 
de droguri, pentru anii 2014-
2018.

L.D.

Delegaţia Oficiului Elveţian de Cooperare 
a discutat cu reprezentanții Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Delegaţia MAI a 
participat la Reuniunea 
Consiliului Miniştrilor 
Afacerilor Interne ai 
ţărilor membre CSI

Lecţii de fericire. La Chişinău 
a fost lansat un proiect pentru 
femeile care vor să-şi găsească 

perechea 
Femeile care nu au noroc în dragoste vor fi ajutate de spe-

cialişti să-şi găsească perechea. Un psiholog din Chişinău a 
lansat un proiect, care îşi pro-
pune să înveţe femeile să fie 
fericite.

Proiectul prevede oferirea 
consultaţiilor femeilor care au 
probleme în familie sau care 
nu pot să-şi găsească iubitul.

,,Femeile şi bărbaţii care îmi 
solicită consultaţii se plîng, de 
cele mai multe ori, că nu gă-
sesc înţelegere cu partenerul. 
Acest proiect are scopul de a 
le convinge pe femei că sînt 
frumoase”, a explicat psiholo-
gul Vadim Gârlă. 

Ina Gadjel este căsătorită de 
doi ani şi este una dintre femeile care a apelat la ajutorul psiholo-
gului. În ultima perioadă, familia sa este măcinată de neînţelegeri. 

,,Ca şi în fiecare familie sînt situaţii minuscule, la care eu ca 
femeie trag atenţia mai mult. Pot să transform într-o problemă 
globală şi din acest motiv m-am adresat ca să ştiu cum să trec 
peste astfel de momente”, a spus femeia. 

În cadrul proiectului, femeile vor învăţa cum să se coafeze 
şi să se machieze corect. 

,,Vom ajuta femeile să-şi schimbe imaginea şi să transforme 
neajunsurile în atuuri”, a spus specialistul în machiaj şi coafu-
ră Liudmila Kliucinicof. 

Taxa pentru participare la seminar este de 1800 de lei.

C etățenii din Republica Moldova, care au emigrat la 
muncă în Federația Rusă nu se bucură nici de un su-

port din partea nimănui. Sînt lăsați în voie acolo, fiind izgoniți 
să plece la muncă peste hotare, lăsîndu-și familiile și copiii.

Pe parcursul unui an și jumătate, un grup de inițiativă 
format și condus de Eugen Socolov, personalitate cu autori-
tate, în spatele căruia se 
află o bogată experiență 
de activitate în organele 
de drept din Republica 
Moldova și Federația 
Rusă, a cercetat și ana-
lizat situația reală ce 
ţine de starea critică 
a emigranților origi-
nari din Moldova în 
Federația Rusă și a ela-
borat un program amplu 
de acțiuni.

Din componența 
grupului de lucru fac 
parte: Nicolai Vie-
ru, veteran al forțelor 
armate ale Rusiei, cu 
experiență bogată în di-
ferite funcții de conducere și de elaborare a legislației la nivel 
federal și departamental din Rusia, Gheorghe Costandachi, 

doctor în economie, expert independent.
În baza concluziilor cercetărilor și analizei efectuate de 

grupul de inițiativă, s-a propus inițierea elaborării pachetu-
lui de documente întru constituirea unei organizații obștești 
sindicale pentru emigranții moldoveni aflați în Rusia. După 
elaborarea tuturor actelor și pregătirea procedurilor, au fost 

organizate un şir de  întîl-
niri cu mai mulți cetățeni 
moldoveni care muncesc 
în Rusia, fiind desfăşurate 
conferințe.

Astfel, recent, la Mos-
cova, în localul Uniunii 
Sindicatelor a avut loc 
o conferință de consti-
tuire a Sindicatului In-
terregional al angajaților 
din sfera construcțiilor, 
organizațiilor industriale și 
domeniile conexe ,,Codru”.

Obiectivul de bază al 
creării SI ,,Codru”  este  
integrarea și coordonarea 
activităților pentru protecția 
intereselor și drepturilor ci-

vile, sociale și de muncă a membrilor sindicatului – imigranţi 
în Federaţia Rusă, originari din Republica Moldova.

Î n perioada 19-30 septembrie, 
la Chişinău se desfăşoară Zi-

lele europene ale patrimoniului. Din 
iniţiativa Agenţiei de Inspectare şi 
Restaurare a Monumentelor, mani-
festări cu această ocazie vor fi orga-
nizate în toată ţara.

Potrivit lui Ion Ştefăniţă, director 
al Agenţiei de Inspectare şi Restaura-
re a Monumentelor, la Muzeul Naţio-
nal de Etnografie şi Istorie Naturală 
este vernisată expoziţia „Patrimoniul 
cultural – punte spre viitor”. Totoda-
tă, vor fi premiaţi arhitecţi, jurnalişti 
şi oameni de cultură care au contribuit 
la protejarea patrimoniului cultural.

„Vom prezenta lista roşie a patrimo-
niului cultural al Republicii Moldova. 
Prin această listă vom atenţiona opinia 

publică despre monumentele de arhi-
tectură care sînt pe cale de dispariţie şi 
necesită în regim de urgenţă interven-
ţia noastră, a tuturor”, a declarat Ion 
Ştefăniţă.

Astăzi, 20 septembrie, la Chişinău 

se va desfăşura masa rotundă cu 
genericul „Patrimoniul cultural: 
de la realitate la necesitate”. De 
asemenea, la Muzeul de Etnogra-
fie şi Istorie Naturală va fi vernisa-
tă expoziţia „Din tezaurul natural 
al muzeului”.

„Este o expoziţie pe care o 
facem o dată la zece ani. Aici se 
expun obiecte foarte rare care fac 
parte din patrimoniul nostru cul-
tural. Multe dintre ele sînt aduse 
de peste mări şi ţări: scoici, ani-
male exotice ş.a., care reprezintă 

fauna lumii întregi”, a afirmat Varva-
ra Buzilă, director-adjunct al Muze-
ului de Etnografie şi Istorie Naturală. 
Expoziţia va putea fi vizionată pînă pe 
1 decembrie 2013.

A fost creat primul sindicat al gastarbeiterilor 
moldoveni din lume

În Moldova se desfășoară  Zilele europene ale patrimoniului 
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Vitalie MODRÎNGĂ

? Vreau să ştiu cine are dreptul şi cum poate  fi 
înscris la o cantină socială? 

Valentina O.,
mun. Chişinău   

Conform art.3 alin.(1) 
din Legea privind cantinele 
de ajutor social, de servicii-
le cantinelor de ajutor social 
beneficiază următoarele cate-
gorii de persoane socialmente 
vulnerabile ale căror venituri 
lunare pentru anul precedent 
constituie 1-2 pensii minime 
pentru limită de vîrstă: 

a) persoanele care au 
atins vîrsta de pensionare 
(fară domiciliu, fară susţină-
tori legali, fară venituri sau 
cu venituri mici); 

b) invalizii; 
c) copiii pînă la vîrsta de 

18 ani (din familiile cu mulţi 
copii, din cele monoparentale 
şi din alte familii considerate 
socialmente vulnerabile în 
baza anchetei sociale întoc-
mite de organele teritoriale de 
asistenţă socială). 

Potrivit alineatului (2) al 
aceluiaşi articol,  listele per-

soanelor care beneficiază de 
serviciile cantinelor de ajutor 
social sînt întocmite de orga-
nele teritoriale de asistenţă 
socială, în comun cu reprezen-
tanţii organizaţiilor de veterani 
şi ai altor organizaţii obşteşti, 
şi sînt aprobate de primării, în 
alineatul (3) existînd restricţia 
potrivit căreia nu beneficiază 
de serviciile cantinelor de aju-
tor social persoanele cărora le 
sînt aplicabile reglementările 
legislaţiei privind protecţia 
socială şi reintegrarea profesi-
onală a şomerilor. 

Articolul 6 alineatul (2) 
din lege prevede că   dreptul 
la serviciile cantinelor de aju-
tor social se acordă persoane-
lor specificate în art.3 alin.(1) 
prin dispoziţia primarului sau 
a pretorului, emisă în baza 
anchetei sociale întocmite de 
organele teritoriale de asis-
tenţă socială. 

L egea cu privire la 
drepturile şi respon-

sabilităţile pacientului preve-
de că, pacientul are următoa-
rele drepturi: 

a) asistenţă medicală gra-
tuită în volumul stabilit de 
legislaţie; 

b) atitudine respectuoasă 
şi umană din partea presta-
torului de servicii de sănăta-
te, indiferent de vîrstă, sex, 
apartenenţă etnică, statut 
socioeconomic, convingeri 
politice şi religioase; 

c) securitate a vieţii per-
sonale, integritate fizică, psi-
hică şi morală, cu asigurarea 
discreţiei în timpul acordării 

serviciilor de sănătate; 
d) reducere a suferinţei şi 

atenuare a durerii, provocate 
de o îmbolnăvire şi/sau in-
tervenţie medicală, prin toate 
metodele şi mijloacele lega-
le disponibile, determinate 
de nivelul existent al ştiinţei 
medicale şi de posibilităţile 
reale ale prestatorului de ser-
vicii de sănătate; 

e) opinie medicală al-
ternativă şi primirea reco-
mandărilor altor specialişti, 
la solicitarea sa ori a repre-
zentantului său legal (a rudei 
apropiate), în modul stabilit 
de legislaţie; 

f) asigurare de asistenţă 
medicală (obligatorie şi be-
nevolă), în conformitate cu 
legislaţia; 

g) informaţii cu privire 
la prestatorul de servicii de 

sănătate, profilul, volumul, 
calitatea, costul şi modalita-
tea de prestare a serviciilor 
respective; 

h) examinare, tratament 
şi întreţinere în condiţii 
adecvate normelor sanitaro-
igienice; 

i) informaţii exhaustive 
cu privire la propria sănăta-
te, metodele de diagnostic, 
tratament şi recuperare, pro-
filaxie, precum şi la riscul po-
tenţial şi eficienţa terapeutică 
a acestora; 

j) informaţie completă 
privind factorii nocivi ai me-
diului ambiant; 

k) exprimare benevolă a 

consimţămîntului sau refu-
zului la intervenţie medicală 
şi la participare la cercetarea 
biomedicală (studiul clinic), 
în modul stabilit de prezenta 
lege şi de alte acte normati-
ve; 

l) acceptare sau refuz în 
ceea ce priveşte efectuarea 
ritualurilor religioase în pe-
rioada spitalizării în instituţia 
medico-sanitară, dacă aceasta 
nu afectează activitatea ei şi 
nu provoacă prejudiciu moral 
altor pacienţi; 

m) asistenţă a avocatului 
sau a unui alt reprezentant în 
scopul protecţiei intereselor 
sale, în modul stabilit de le-
gislaţie; 

n) informaţie privind re-
zultatele examinării plîngeri-
lor şi solicitărilor, în modul 
stabilit de legislaţie; 

o) atacare, pe cale extraju-
diciară şi judiciară, a acţiuni-
lor lucrătorilor medicali şi ale 
altor prestatori ai serviciilor 
de sănătate, precum şi a func-
ţionarilor responsabili de ga-
rantarea asistenţei medicale şi 
a serviciilor aferente în volu-
mul prevăzut de legislaţie; 

p) îngrijire terminală 
demnă de o fiinţă umană; 

q) despăgubire a daunelor 
aduse sănătăţii, conform le-
gislaţiei. 

Normele legii în cauză 
mai prevăd că pacienţii pot 
fi supuşi unor limitări dar nu-
mai acelor  care sînt compati-
bile cu instrumentele privind 
drepturile omului. Drepturile 
pacientului pot fi limitate în 
caz de: 

a) spitalizare şi examinare 
a bolnavilor ce suferă de boli 
psihice, în conformitate cu 
Legea nr.1402-XIII, din 16 
decembrie 1997, privind asis-
tenţa psihiatrică, ţinînd cont 
de solicitările pacientului, în 
măsură adecvată capacităţii 
lui de exerciţiu; 

b) examinare medicală 
obligatorie a persoanelor 
care donează benevol sînge, 
substanţe lichide biologice, 
organe şi ţesuturi; 

c) efectuare a examinării 
medicale preliminare obliga-
torii, în scopul depistării boli-
lor ce prezintă pericol social, 
în timpul angajării la serviciu 
şi în cadrul examinărilor me-
dicale periodice obligatorii 
ale lucrătorilor de anumite 
profesii, imigranţilor şi emi-
granţilor, a căror listă se apro-
bă de Ministerul Sănătăţii; 

d) efectuare a examinării 
medicale obligatorii, inclusiv 
pentru depistarea infecţiei 
HIV/SIDA, a sifilisului şi a 
tuberculozei la persoanele 
aflate în penitenciare; 

e) spitalizare şi izolare 
obligatorie (carantină) a per-
soanelor afectate de infecţii 
contagioase şi a celor suspec-
tate de vreo boală infecţioasă 
ce prezintă pericol social.

Pe lîngă drepturile sale, 

pacientul  are următoarele 
responsabilităţi: 

a) să aibă grijă de propria 
sănătate şi să ducă un mod 
de viaţă sănătos, excluzînd 
acţiunile premeditate ce dă-
unează sănătăţii lui şi a altor 
persoane; 

b) să respecte măsurile 
de precauţie în contactele 
cu alte persoane, inclusiv cu 
lucrătorii medicali, în cazul 
în care ştie că el suferă de 
o boală ce prezintă pericol 
social; 

c) să întreprindă, în lipsa 
contraindicaţiilor medicale, 
măsuri profilactice obligato-
rii, inclusiv prin imunizări, a 
căror neîndeplinire amenin-
ţă propria sănătate şi creează 
pericol social; 

d) să comunice lucrătoru-
lui medical informaţii com-
plete despre bolile suportate 
şi cele curente, despre mala-
diile sale ce prezintă pericol 
social, inclusiv în caz de do-
nare benevolă a sîngelui, a 
substanţelor lichide biologi-
ce, a organelor şi ţesuturilor; 

e) să respecte regulile 
de comportament stabilite 
pentru pacienţi în instituţia 
medico-sanitară, precum şi 
recomandările medicului în 
perioada tratamentului am-
bulator şi staţionar; 

f) să excludă utilizarea 
produselor farmaceutice şi a 
substanţelor medicamentoa-
se fără prescrierea şi acceptul 
medicului curant, inclusiv a 
drogurilor, a altor substanţe 
psihotrope şi a alcoolului în 
perioada tratamentului în in-
stituţia medico-sanitară; 

g) să respecte drepturile 
şi demnitatea altor pacienţi, 
precum şi ale personalului 
medico-sanitar. 

În cazul încălcării de 
către pacient a regulilor de 
tratament şi de comporta-
ment în instituţia medico-sa-
nitară, încălcare ce are drept 
consecinţă daune materiale 
şi morale, acesta poartă răs-
pundere în conformitate cu 
legislaţia. 

Drepturile şi responsabilităţile pacienţilor  

De anul viitor, Ministerul Afacerilor In-
terne planifică să majoreze salariile poliţişti-
lor cu 30%. Această prevedere va fi introdusă 
în bugetul de stat pentru anul 2014. Despre 
aceasta a comunicat ministrul de Interne Do-
rin Recean, în cadrul unei 
emisiuni televizate.

Potrivit ministrului, 
acum salariile poliţiştilor 
încep de la 3200 de lei şi 
ajung pînă la 15 000 de lei 
în funcţie de grad, respon-
sabilităţi şi experienţă de 
muncă. Oficialul a subliniat 
că aceste salarii nu acoperă 
necesităţile, dar şi gradul 
de risc al poliţiştilor şi fa-
miliilor acestora.

Dorin Recean a comunicat că acum există 
peste o mie de locuri vacante în poliţie, chiar 
dacă în această vară s-au depus eforturi con-
siderabile pentru completarea lor. Oficialul 
spune că a devenit mai greu să fie recrutaţi 

noi colaboratori după aprobarea prevederilor 
legislative de prevenire a corupţiei şi aplica-
rea lor în practică.

Referindu-se la succesele reformei în poli-
ţie, ministrul a precizat că acum poliţiştilor nu 

li se mai cere prin orice 
metode să depisteze vi-
novaţii sau să găsească 
făptaşii şi să obţină re-
cunoaşterea vinei.

Dorin Recean a spus 
că a fost separată poliţia 
de politic, iar 7 aprilie 
2009 este un punct de 
reper, căci atunci guver-
narea a ordonat poliţişti-
lor să nu intervină cînd 

era posibilitatea de evitat altercaţiile, ca mai 
apoi să ordoneze să se intervină şi s-a ajuns la 
tratamente inumane. Ministrul a mai spus că 
un obiectiv pentru viitorul apropiat este ca, în 
teritoriu, timpul de reacţie a poliţiei să fie de 
maximum 15 minute în orie colţ al ţării.

Î n Republica Moldova, din anul 2014, se 
preconizează anularea accizelor pentru 

articolele de giuvaergie. Acest lucru este sti-
pulat în proiectul de 
politică bugetar-fisca-
lă şi vamală, elaborat 
de către Ministerul 
Finanțelor pentru 
anul 2014, pe care 
Guvernul îl va exami-
na în curînd.

Conform informa-
ţiilor parvenite de la 
Ministerul Finanţelor, 
modificările propuse 
spre introducere în 
Codul fiscal se efectu-
ează în scopul ajustării 
legislaţiei naţionale la 
legislaţia UE, în ceea 
ce ţine de structura mărfurilor supuse accize-
lor, precum şi reieşind din practica internaţi-
onală potrivit căreia, articolele de giuvaergie 
nu sînt mărfuri supuse accizelor.

Se preconizează ca anularea accizelor 
pentru articolele de giuvaergie să determi-
ne creşterea importului legal al acestora, 

ceea ce, drept 
consecință, va 
duce la majora-
rea încasărilor 
din TVA, taxe-
le vamale, dar 
și din taxele 
pentru efectu-
area proceduri-
lor vamale.

În prezent, 
accizele pen-
tru articolele 
de giuvaergie 
în Republica 
Moldova sînt 
calculate por-

nind nu de la valoarea lor vamală, ci în funcţie 
de greutate. Astfel, accizele pentru produsele 
din argint constituie 2,1 lei per gram, iar din 
alte metale prețioase - 32 de lei per gram.

Se planifică majorarea  cu 30% a 
salariilor poliţiştilor

În Moldova vor fi anulate accizele pentru 
articolele de giuvaergie
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www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Slobozean Jana, 
pentru data de 30 septembrie 2013, ora 12.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Lux-Stil” privind încasarea 
datoriei.

 Judecător  Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Ciugunov Va-
lerii, a.n. 06.06.1953, şi Ciugunov Ecaterina, a.n. 17.02.1960, 
cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Voluntarilor, nr. 12/2, apt. 
30, pentru data de 2 octombrie 2013, ora 9.45, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de pî-
rîţi în cauza civilă la acţiunea APLP-54/128 privind încasarea 
datoriei.

 Judecător  Victor Burduh
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Niculcea Tamara, 
pentru data de 8 octombrie 2013, ora 12.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea înaintată de Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova privind încasarea datoriei. 

Judecător  Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Abalacov Nadej-
da, a.n. 15.10.1953, c/p 0980812484998, cu domiciliul: mun. 
Chişinău, str. A. Russo, nr. 63/4, apt. 64, pentru data de 8 oc-
tombrie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sado-
veanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea  lui Abalacov Valerii privind desfacerea căsătoriei.

 Judecător  Victor Burduh
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cazacu Serghei 
Grigore, pentru data de 16 octombrie 2013, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 313) în calitate de 
reclamant/pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Сazacu Serghei 
către Romanciuc Maria privind recunoaşterea parţială a con-
tractului de vînzare-cumpărare a casei de locuit şi cererea cet. 
Romanciuc Maria privind autentificarea dreptului deţinătorului 
de teren şi anularea Deciziilor Consiliului com. Bubuieci.

 Judecător  Ludmila Ouş 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Grosu Tatiana, 
domiciliată: mun. Chişinău, str. Maria Drăgan, nr. 7, apt. 17, 
pentru data de 21 octombrie 2013, ora 8.30, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de 
Grosu Victor privind desfacerea căsătoriei.

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 cet. Prisacari Irina, 
pentru data de 21 octombrie 2013, ora 10.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Prisacari Rodica privind modi-
ficarea contractului de închiriere.

 Judecător  Ina Dutca 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Guţu Ion, pentru 
data de 14 noiembrie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311), unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă de Ga-
raz Vasile privind încasarea datoriei. 

Judecător  Vladislav Clima 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Şalin Nelea Simion, domiciliată: satul 
Podgoreni, Orhei, pentru data de 7 octombrie 2013, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Şalin Ion Vasile 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Spatari Serghei, cu ultimul domiciliu: 
satul Step-Soci, Orhei, pentru data de 23 octombrie 2013, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît la cererea depusă de Cozacenco Ana privind 
declararea nulităţii actului administrativ şi anularea titlurilor 
de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.

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

Judecător       Tatiana Troianovschi

Curtea de Apel Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Harlamenco Ana, cu ulti-
mul domiciliu cunoscut: mun. Comrat, str. Fedico, nr. 19, apt. 
1, pentru data de 24 octombrie 2013, ora 14.30, la şedinţa de 
judecată (or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, nr. 30), unde va avea 
loc examinarea în ordine de apel a pricinii civile: Jecova Ecate-
rina împotriva Harlamenco Ana şi alţii privind apărarea onoarei, 
demnităţii şi reputaţiei profesionale şi reperarea prejudiciului 
moral.

Intimatului i se propune să prezinte referinţa şi probele de 
care dispune referitor la pricină. În caz de neprezentare a unor 
astfel de probe şi de neprezentare a intimatului în instanţă, prici-
na va fi examinată în lipsa lui.

Judecător  Vitalie Movilă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Carabadjac Cristofor, pentru data de 9 octombrie 2013, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 42) în cali-
tate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiu-
nea cet. Carabadjac Lidia privind desfacerea căsătoriei.

 Judecător  Alexandru Gafton
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Agapov Alexandr, pentru data de 29 octombrie 2013, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Agapova Ecaterina 
privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului copilului 
minor.

 Judecător  V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Marcari Liliana, domiciliată: satul Măgdăceşti, Criuleni, pentru 
data de 22 noiembrie 2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 207), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Arabadji Ale-
xandr, domiciliat: mun. Chişinău, str. Gurie Grosu, nr. 26, apt. 
85 privind încasarea datoriei.

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

 Judecător  V. Orîndaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gonchuk Oleg, domiciliat: mun. Chişinău, str. Ialoveni, nr. 98/1, 
apt. 9, pentru data de 28 noiembrie 2013, ora 13.30, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 207), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Gonc-
huk Irina, domiciliată: mun. Chişinău, str. Ialoveni, nr. 98/1, apt. 
9 privind desfacerea căsătoriei.

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

 Judecător  V. Orîndaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tihanschi Iurie Ştefan, pentru data de 15 ianuarie 2014, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 
73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Sîrbu 
Gheorghe Vasile.

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

 Judecător  S. Namaşco
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,Grismar” SRL, cu ultimul sediu cunoscut: 
mun. Chişinău, str. Bucureşti, pentru data de 2 octombrie 2013, 
ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 606) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată pe marginea acţiunii 
la cererea depusă de SC ,,Media Magnat” SRL privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător  Ghenadie Plămădeală
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cibotari Silvia, 
pentru data de 23 septembrie 2013, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 9), unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la cererea de chemare în judecată depusă de Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova privind încasarea datoriei. 

Judecător  Iurie Potînga 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Darie Igor, domiciliat în mun. Chişinău, pentru data de 9 oc-
tombrie 2013, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 20) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea înaintată 
de Universitatea Agrară de Stat din Moldova privind încasarea 
datoriei. 

Judecător  Gh. Bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Porubin Chiril, pentru data de 17 octombrie 2013, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea înaintată de Porubin Lucia privind 
partajul averii comune. 

Judecător  V. Micu

Citaţii în judecată www
Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet-lor: Baeşu Fi-

laret şi Baeşu Olesea, pentru data de 19 noiembrie 2013, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (or. Briceni, str. Independenţei, 
nr. 5) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată la cererea 
ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Iu. Guzun
www

Judecătoria Edineţ solicită prezentarea cet-lor: Guzic Ion, 
Vicol Natalia şi Vicol Evghenia, toţi domiciliaţi în satul Te-
rebna, Edineţ, pentru data de 19 noiembrie 2013, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (or. Edineţ, str. Ştefan Vodă, nr. 1) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată la cererea ÎCS ,,Ex-
press Leasing” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  N. Bănărescu
www

 Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Grubîi Adrian, a.n. 13.12.1978, 
domiciliat: satul Elizavetovca, Donduşeni, pentru data de 21 
octombrie 2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată (or. Don-
duşeni, str. 31 August 1989, nr. 19, bir. 12) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de 
Grubîi Alina privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Iurie Ţîmbalari 
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea reprezentantului 
SRL ,,Pro-Trans Auto”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Doi-
na şi Ion Aldea-Teodorovici, nr. 14/2, apt. 25, pentru data 
de 25 octombrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. 
Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4, bir. 19), unde va avea loc exa-
minarea cauzei la acţiunea depusă de SAR ,,Donaris” către: 
CIA ,,ASITO”, SC ,,Pro-Trans Auto”, Beregoi Sergiu privind 
restituirea despăgubirii de asigurare.

Judecător     G. Lungu 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Muşat Victor, Lungu Victor şi Lungu Veronica, pen-
tru data de 8 octombrie 2013, ora 8.45, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 13), unde va avea loc examinarea 
cererii înaintată de Croitor Irina privind ridicarea sechestru-
lui pe bunul imobil.

Judecător       R. Ţurcanu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Baghoyan Aram, pentru data de 9 octombrie 2013, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 20), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. 
Afrikyan Gohan privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător       Maria Ghervas
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Vengher Dumitru, pentru data de 16 octombrie 2013, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea înaintată de SA ,,Semnal” către: Agenţia Proprietăţii 
Publice, Vengher Tatiana, Vengher Lilia, Vengher Dumitru 
şi Pamurzina Olga privind anularea contractului de vînzare-
cumpărare, transmitere-primire în proprietate a locuinţei.

Judecător       V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Zaporojan Victor, pentru data de 17 octombrie 2013, ora 
9.15, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) 
în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei ci-
vile la acţiunea cet. Zaporojan Mariana privind desfacerea 
căsătoriei.

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

Judecător   Viorica Mihaila
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Baban Oleg, 
cu domiciliul: mun. Chişinău, bdul Mircea cel Bătrîn, nr. 15, 
apt. 24, pentru data de 13 noiembrie 2013, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4, bir. 19) în 
calitate de pîrît în cauza civilă depusă de Vornicescu Nico-
lae şi alţii către: Primăria satului Ulmu, OCT Ialoveni şi alţii 
privind anularea contractului şi a titlurilor de autentificare a 
drepturilor deţinătorului de teren.

Judecător       G. Lungu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
,,Ţopa Gheorghe”, pentru data de 10 octombrie 2013, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
308) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea ÎCS ,,Red 
Union Fenosa” SA privind încasarea datoriei.

 Judecător       S. Daguţa    
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Mihai BURUIANĂ, 
magistru în drept, lector universitar, 

Facultatea de Drept, USM
Mult stimate domnule Mihai Buruiană, 
Cu deosebite sentimente de respect vă adresăm cele 

mai calde felicitări, prilejuite de aniversarea dumnea-
voastră, care în acest an semnifică vîrsta cînd se împle-
tesc, în cel mai fericit mod, realizările în muncă cu înţe-
lepciunea vieţii imprimînd sens existenţei. 

Aţi atins înalte culmi graţie profesionalismului, seri-
ozităţii, asiduităţii, inteligenţei – cîteva dintre calităţile 
cu care v-a înzestrat Divinitatea, creîndu-vă alura unei 
personalităţi model pentru discipolii dumneavoastră, de 
respectul cărora v-aţi  bucurat dintotdeauna.

 Fie ca tot ce e mai bun să vă vină de acum încolo, 
să aveţi parte doar de împliniri frumoase, noi planuri în-
drăzneţe a căror realizare să vă facă să trăiţi în permanen-
ţă sentimentul fericirii şi al mulţumirii de sine.  

 La Mulţi Ani! 
* * *

Vladimir RUSNAC, 
preşedintele Judecătoriei Cimişlia

Mult stimate domnule Vladimir Rusnac, 
În această zi marcantă pentru dumneavoastră, vă 

adresăm alese cuvinte de admiraţie şi recunoştinţă, sin-
cere felicitări, urări de bine şi sănătate.

Avansarea prin muncă, efort şi elan, pe treptele ierar-
hice juridice, poartă amprentele unei ireproşabile perso-
nalităţi care cu siguranţă poate fi considerată un model 
de profesionalism, onestitate, verticalitate, pentru noile 
generaţii de jurişti.

Cu prilejul acestei deosebite aniversări, vă dorim via-
ţă îndelungată şi îmbelşugată, bunăstare şi prosperare în 
familia dumneavoastră. Să vă bucuraţi şi în continuare 
de respectul colegilor, de aprecierea criticilor obiectivi, 
de afecţiunea şi dragostea celor apropiaţi.  

Vă dorim şi pe viitor noi forţe creative, energie şi 
succese mari.

La Mulţi Ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Maria 
Mutu, doctor în drept, conferenţiar  universitar, Faculta-
tea de Drept, USM; Cristina Popovici, magistru în drept, 
lector universitar, Facultatea de Drept, USM;  Boris Ne-
gru, doctor în drept, profesor universitar, Facultatea de 
Drept, USM; Edgar Rotundu, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de Drept, USM;  Victor Burac, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, 
USM;  Ludmila Grădinaru, judecător, Floreşti; Nina 
Bănărescu, preşedintele Judecătoriei Edineţ; Victoria 
Sîrbu, judecător, Hînceşti; Silvia Vrabii, judecător, CA 
Bender; Alexandra Peni, preşedintele Judecătoriei Cea-
dîr-Lunga; Anatolie Pahopol, judecător, CA Chişinău; 
Vadim Belous, vicepreşedintele Judecătoriei Soroca; 
Sergiu Osoianu, judecător, Străşeni; Grigore Dru-
guş, judecător, CA Bender; Grigori Colev, judecător, 
Comrat;   Iurie Moldovan, judecător, Anenii Noi; Ghe-
orghe Grib, judecător, Ocniţa. 

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, întru bunăstarea societăţii 
noastre.

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar de îm-
pliniri şi realizări care să vă întregească deplin fericirea.

La Mulţi Ani! 
membrii Consiliului de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul  

şi Revista Naţională de Drept

G utuile sînt fructele 
acestui sezon şi sînt 

recunoscute pentru proprietă-
ţile lor în medicina natu-
ristă. Ele sînt un adevărat 
izvor de sănătate pentru 
organismul uman. Sînt 
utilizate pentru benefi-
ciile lor antiinflamatorii, 
antispastice, analgezice, 
astringente, emoliente, 
digestive, diuretice şi 
tonice.

Gutuile au un con-
ţinut foarte bogat de vi-
tamine şi minerale: vita-
minele B1, B2, B6, C, E, 
PP, provitamina A, cal-
ciu, fosfor, fier, cupru, 
sulf, potasiu şi sodiu.

Împotriva infecţiilor 
respiratorii

Gutuile ajută la tra-
tarea infecţiilor respira-
torii sau astmul. În sezonul 
rece gutuile sînt recomanda-
te pentru întărirea sistemului 
imunitar.

Împotriva hipertensiunii 
arteriale

Celor care suferă de hi-
pertensiune li se recomandă 
maceratul din frunze de gu-

tui. În cazul afecţiunilor sis-
temului cardiovascular, este 
indicat consumul de gutui 
crude, ca efect diuretic.

Împotriva depresiei
Gutuile sînt indicate şi 

în caz de depresie, deoarece 
substanţele eterice care se 
găsesc în acest fruct au pro-

prietăţi antidepresive.
Împotriva bolilor de ficat
S-a descoperit faptul că 

în coaja gutuilor există anu-
mite substanţe antivirale care 
inhibă dezvoltarea microor-

ganismelor ce declanşează 
hepatitele de tip A, B şi C. 

Împotriva afecţiunilor 
pancreasului

Sucul proaspăt de gutui 
tratează pancreatita. El are 
efecte benefice asupra acti-
vităţii pancreasului, fiind o 
alternativă extraordinară a 
medicamentelor.

Împotriva cancerului
Consumul de gutui are 

efecte miraculoase în tratarea 
acestei boli. Cercetările au 
demonstrat faptul că substan-
ţele din gutui ajută la distru-
gerea celulelor maligne, fără 
a le afecta pe cele normale.

Împotriva colitei
Persoanelor care suferă 

de enterită sau enterocolită li 
se recomandă să bea zilnic un 
litru de decoct de gutui. Se-
minţele de gutui opărite sînt 
un bun pansament gastric. 

Maceratul de gutui, anti-
anemic

Maceratul de gutui cu 
scoruşe este eficient în cazu-
rile de anemie.

Menţii o igienă strictă? Atenţie, rişti să 
te îmbolnăveşti de Alzheimer

O igienă strictă duce la creşterea riscului de a dezvolta 
Alzheimer. Este concluzia oamenilor de ştiinţă de la Uni-
versitatea Cambridge din Marea Britanie. Cercetătorii sus-
ţin că în absenţa expunerii la germeni, virusuri şi paraziţi, 
care să stimuleze sistemul imunitar, numărul îmbolnăvirilor 
de demenţă este în creştere, în special, în ţările bogate.

Rezultatele au fost comparate cu frecvenţa cazurilor de 
demenţă în 192 de ţări şi s-a ajuns la concluzia că îmbolnă-
virile de Alzheimer sînt mai frecvente în statele cu sisteme 
sanitare mai bune.

Ţările în care toată lumea are acces la apă potabilă cu-
răţată, aşa cum sînt Marea Britanie sau Franţa, au cu nouă 
la sută mai multe cazuri de îmbolnăviri de Alzheimer, iar 
ţările în care mai puţin de jumătate din populaţie are acces 
la apă potabilă, aşa cum sînt Kenya sau Cambodgia, au un 
număr semnificativ mai mic de cazuri de demenţă.

Celebri, dar cu fobii. Află de ce se 
temeau unele personalităţi ale lumii
Unora dintre cei mai mari cuceritori ai lumii le era o 

teamă îngrozitoare de… pisici? Nu, nu este o glumă: ailu-
rofobia este o formă de frică manifestată prin teamă exage-
rată şi nemotivată de pisici. Unele situaţii posibile care pot 
declanșa teama de pisici sînt: ascultarea torsului, vederea 
unei pisici în viaţa reală, posibilitatea de a-şi imagina atacul 
unei pisici, gîndul de a întîlni o pisică în întuneric, vederea 
unei pisici în imagini sau la televizor, jucării sub formă de 
pisică etc. De această fobie au suferit Iulius Caesar, Alexan-
dru cel Mare, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler şi Benito 
Mussolini.

Iată şi alte cîteva fobii ale unor oameni foarte cunos-
cuţi.

Lui Gustave Eiffel, inginerul care a construit celebrul 
Turn Eiffel Tower, îi era teamă de înălţime – acrofobie.

Walt Disney, celebrul creator al lui Mickey Mouse, sufe-
rea de musofobie, adică îi era frică de şoareci.

Alfred Hitchcock era îngrozit de… ouă (ovofobie). Re-
gizorul celebrului ,,The Birds” ura atît de mult ouăle, încît 
refuza să stea în preajma lor şi a declarat public că nu va 
gusta niciodată unul.

Lui Hans Christian Andersen, cel atît de cunoscut pen-
tru basmele sale, îi era teamă să nu fie îngropat de viu. Aşa 
se face că, atunci, cînd dormea, avea mereu în preajma sa 
o foaie pe care specifica faptul că nu e mort, ci doar poate 

arăta astfel, deoarece doarme. Fobia se numeşte tafofobie şi 
de ea suferea şi compozitorul Frederic Chopin.

Studiu: Bărbaţii moderni sînt plictisitori
Bărbaţii moderni sînt plictisitori, afirmă autorii unui stu-

diu elaborat recent. Specialiștii sînt de părere că stilurile de 
viaţă nesănătoase i-au făcut pe bărbaţii secolului al XXI-lea 
să devină mai puţin aventuroşi decît taţii lor. 

Bărbaţii tineri din zilele noastre nu sînt la fel de aven-
turoşi cum erau taţii lor, cu o generaţie în urmă, întrucît sînt 
mai puţin pregătiţi din punct de vedere fizic şi le lipseşte 
motivaţia, afirmă autorii cercetării.

Totodată, bărbaţii moderni au devenit în ultimii 35 de 
ani mai puţin interesaţi să se implice în activităţi din cate-
goria ,,senzaţii tari”.

Studii realizate la sfîrştul anilor 1970 au evidenţiat fap-
tul că bărbaţii erau cu 48% mai interesaţi decît femeile de 
practicarea unor sporturi care contribuie la creşterea nive-
lului de adrenalină.

În zilele noastre, bărbaţii sînt doar cu 28% mai interesaţi 
decît femeile de ideea de a participa la sporturi precum pa-
raşutismul, scufundări şi alpinism.

Ce probleme cauzează navigarea 
excesivă pe Internet

Un nou studiu a relevat faptul că un om din zece nu 
doarme bine noaptea cu scopul de a rămîne în contact cu 
alte persoane, pe Internet. În sondajul realizat de ,,Nyton”, 
în decembrie anul trecut, mai mult 
de 50% din 2000 de persoane 
chestionate au recunoscut că s-au 
conectat online în timp ce erau în 
pat, încercînd să doarmă.

S-a constatat că una din cinci 
persoane a declarat că are nevoie 
să îşi verifice conturile de Twitter, 
Facebook sau e-mail, deoarece au 
o ,,teamă de a pierde” ceva, în timp ce doar una din zece şi-a 
descris somnul ca avînd o calitate ,,bună”. 

Studiul a sugerat că, în timp ce aproape jumătate din 
respondenţi s-au dus direct în pat de pe canapea la mai puţin 
de 15 minute după stingerea televizorului, doi din cinci     şi-
au verificat e-mailurile sau conturile de social media exact 
înainte de a adormi, iar unul din patru au considerat că sînt 
dependenţi de verificarea e-mailurilor şi conturilor de social 
media în pat.
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Divert is

Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

Noi avem nevoie de acest ajutor şi vom   
rămîne alături de Dvs.

Aniversări Proprietăţile miraculoase ale gutuilor în 
medicina naturistă


