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Cetăţenii Republicii Moldova 
conştientizează că „luna de 
miere” cu UE s-a terminat şi 
că reformele convenite 
trebuie duse la bun sfîrşit

Germania are un 
nou ataşat militar 
în Republica 
Moldova 

Eforturi comune în 
prevenirea şi combaterea 
finanţării terorismului

neze ,,unele probleme” din do-
menii precum protecţia datelor, 
combaterea criminalităţii organi-
zate, lupta împotriva corupţiei şi 
a discriminării.  

Aceasta reiese din Raportul 
Comisiei Europene privind „pro-
gresele înregistrate de R. Moldova 
şi Ucraina în ceea ce priveşte pu-
nerea în aplicare a planurilor lor 
de acţiune în materie de liberali-
zare a vizelor”. Documentul a fost 
prezentat recent, la Bruxelles.

„Autorităţile şi cetăţenii aces-
tor două ţări au făcut eforturi in-
tense pentru punerea în aplicare a 
planurilor lor de acţiune privind 
liberalizarea vizelor şi sper că 
atît RM, cît şi Ucraina vor în-
registra în continuare rezultate 
pozitive. Dialogul privind vizele 
constituie un mijloc important 
de realizare a unor reforme în 

Viceministrul Economiei, Octavian Calmâc a avut o în-
trevedere cu ambasadorii ţărilor Uniunii Europene acreditați 
în Republica Moldova, în cadrul căreia, a efectuat o amplă 
prezentare a situaţiei actuale în procesul de pregătire a Re-
publicii Moldova în lansarea negocierilor cu Uniunea Euro-
peană privind semnarea Acordului de Comerţ Liber şi apli-
care în ţara noastră a următorului regim comercial – Zona de 
Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător.

,,Prin această prezentare, Ministerul Economiei îşi propu-
ne să aducă la cunoştinţa ţărilor membre a Uniunii Europene 
despre procesul de pregătire a Republicii Moldova pentru 
lansarea negocierilor privind semnarea Acordului de Co-
merţ Liber RM-UE sau altfel zis pregătirea economiei ţării 
noastre faţă de integrarea economică în comunitatea ţărilor 
europene”, a declarat viceministrul Octavian Calmâc.

Conform datelor prezentate, în perioada 2010-2011, Re-
publica Moldova a parcurs o impunătoare cale de ajustare a 
legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar, fiind aprobate 
peste 70 de acte legislative şi normative în 13 domenii – in-
frastructura calităţii, măsuri sanitare şi fitosanitare, facilita-
rea comerţului şi administrarea vamală, proprietate intelec-
tuală, achiziţii publice şi concurenţă etc.

Doar pe parcursul ultimilor două luni, Guvernul Repu-
blicii Moldova a aprobat Legea privind concurenţa, Legea 
privind ajutorul de stat, Strategia privind siguranţa alimen-
tară 2011-2015, Hotărîrea Guvernului privind modificarea 
şi completarea a 53 de acte legislative din domeniul bancar, 
incluzînd şi Legea privind Banca Naţională a Republicii 
Moldova nr. 548-XIII din 1995.

domenii precum drepturile 
fundamentale, traficul de per-
soane, gestionarea migraţiei 
şi criminalitatea organizată. 
De aceea, încurajez puternic 
autorităţile naţionale să facă 
în continuare eforturi susţi-
nute în acest sens”, a declarat    
Cecilia Malmstrom, Comisar 
european pentru Afaceri In-
terne.

Raportul referitor la pro-
gresele înregistrate de RM 
prezintă situaţia actuală a 
adoptării cadrului legislativ 
şi anume situaţia existentă la 
8 iulie 2011. A doua serie de 
rapoarte va fi prezentată pînă 
la sfîrşitul anului 2011, după 
adoptarea de către Kiev şi 
Chişinău a actelor legislative 
restante şi după încheierea 
misiunilor de evaluare din 
toamna acestui an.

Amintim că dialogul din-
tre UE şi Moldova privind vi-
zele, ce examinează condiţiile 
necesare pentru instituirea 
unui regim fără vize pentru 
cetăţenii RM care călătoresc 
în UE, a fost lansat la 15 iu-
nie 2010. Planul de acţiune a 
fost prezentat de Comisarul 
C. Malmstrom autorităţilor 
moldovene la 24 ianuarie 
2011.

entru a beneficia de regi-
mul liberalizat de vize, RM 
mai are nevoie să soluţio-

„Ne exprimăm sincera speranţă că ţările UE vor susţine 
Republica Moldova în doleanţa sa de a lansa negocierile 
privind semnarea Acordului de Comerţ Liber RM-UE pri-
vind Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător pînă 
la sfîrşitul anului curent”, a spus Octavian Calmâc.

Ambasadorii ţărilor UE au dat o înaltă apreciere reuşi-
telor Republicii Moldova în procesul de pregătire pentru 
lansarea negocierilor cu Uniunea Europeană privind Zona 
de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător. În opinia di-
plomaţilor europeni, eforturile depuse vin să confirme fer-
mitatea Guvernului de la Chişinău în decizia sa de a crea 
toate condiţiile pentru integrarea economică a ţării noastre 
în comunitatea ţărilor europene.

Precizăm că Acordul de Comerţ Liber, numit Zona de 
Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător între Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană (ZLSAC, Deep and Com-
prehensive Free Trade Area (DCFTA)) presupune libera-
lizarea graduală a comerţului cu bunuri şi servicii, libera 
circulaţie a forţei de muncă, reducerea taxelor vamale, ba-
rierelor tehnice şi netarifare, abolirea restricţiilor cantitative 
şi armonizarea legislaţiei RM la acquis-ul comunitar. Spre 
deosebire de regimul comercial actual RM-UE (ATP) care 
este un regim unilateral acordat de UE pe un termen limi-
tat – ZLSAC va fi un acord multilateral încheiat pe o peri-
oadă nelimitată, oferind beneficii la export mult mai mari 
decît ATP şi o previzibilitate pe termen lung pentru afaceri 
şi investiţii. La 20 iunie 2011, Consiliul Uniunii Europene 
a aprobat mandatul de iniţiere a negocierilor cu Republica 
Moldova pe marginea ZLSAC.

La data de 14 oc-
tombrie 2011,  înce-
pînd cu ora 10.00, în 
Sala Mică a Palatului 
Republicii din Chişi-
nău, se va desfăşura 
Conferinţa Interna-
ţională Ştiinţifico-
Practică cu genericul  

,,Societatea Civilă în 
realizarea Strategi-
ei de Reformare  a 
Sectorului Justiţiei  
2011-2016”.

La data de 19 
octombrie 2011, în-
cepînd cu ora 17.00, 
în Sala Mare a Pa-
latului Republicii va 
avea loc festivitatea 
dedicată sărbătorii 
profesionale – Ziua 
Juristului.

Dintre invitaţii 
de onoare fac par-
te personalităţi din 
conducerea de vîrf 
a statului, precum şi 
nume marcante din 
justiţia naţională.

Începe ziua cu DREPTUL!

Pacea înseamnă libertate înfăptuită, libertate şi în acelaşi timp adevăr. 
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Republica Moldova are „unele probleme” 
pentru a obţine regimul liberalizat de vize cu UE

Moldova mai aproape de Zona de Liber Schimb cu UE
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Prejudiciu adus bugetului public
național de către firmele-fantomă
Despre aceasta se menționează în materialele prezentate de 

Curtea de Conturi, în urma auditului veniturilor, administrate 
de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2010. Astfel, în 
2010, în Moldova s-au înregistrat 63 de firme-fantomă, din care 
48 au fost înregistrate anterior ca plătitor TVA. Majoritatea fir-
melor-fantomă (73,4%) sînt înregistrate la IFS mun. Chişinău, 
iar restul de 26,6% - la IFST. Curtea de Conturi a depistat cazuri 
de eliberare de către unii agenţi economici a facturilor fiscale 
cu data anterioară primirii lor de la organul fiscal, suma TVA 
inclusă în acestea constituind 938,8 mii lei. La data finalizării 
auditului, la 19 agenţi economici declaraţi fantomă, s-au găsit 
în stoc 343 de facturi fiscale neutilizate, fapt ce generează riscul 
unor evaziuni fiscale din partea acestora. Examinările auditu-
lui asupra modului în care au fost monitorizate de către SFS, 
tranzacţiile comerciale de import şi lanţul valoric în comerţul 
interior denotă că această procedură nu s-a efectuat la cel mai 
înalt nivel, astfel numai în cazurile menţionate în raport, suma 
riscului asupra eschivării de la achitarea obligaţiilor fiscale con-
stituie 1 mild. 067 mil. lei

A fost lansată campania naţională 
de combatere a muncii nedeclarate
Cel mai înalt grad de lucru la negru şi cele mai multe acci-

dente la locul de muncă sînt atestate în sectorul agricol. Pentru 
a combate fenomenele respective, Organizaţia Internaţională a 
Muncii a lansat în premieră o campanie naţională de inspecţie 
în agricultură.

Potrivit coordonatorului naţional al Organizaţiei Internaţi-
onale a Muncii în Moldova, Ala Lipciu, campania prevede in-
struirea inspectorilor muncii privind cele mai bune metode de 
depistare a muncii nedeclarate şi de prevenire a accidentelor la 
locul de muncă.

În cadrul campaniei, o atenţie deosebită va fi acordată in-
spectorilor din regiunile rurale recent angajaţi. Şi asta deoarece 
în agricultură este practicată pe larg munca la negru şi tot mai 
des au loc accidente la locul de muncă, a precizat inspectorul 
general al muncii, Dumitru Stăvilă.

Cît priveşte numărul accidentelor grave, produse la locul de 
muncă, Dumitru Stăvilă a menţionat că în anul curent acesta s-a 
majorat cu nouă faţă de anul trecut.

Datele statistice arată că anual în Republica Moldova de-
cedează în rezultatul accidentelor de muncă circa 40-50 de an-
gajaţi.

În anul 2012, pensiile ar urma să fie 
indexate cu 9,1% 
Potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat, 

anul viitor pensiile ar urma să crească cu 9,1%. Acest procent 
de creştere reprezintă de fapt o indexare a pensiilor în funcţie 
de prognozele privind majorarea preţurilor de consum pe anul 
2011 de 7,2%, precum şi avînd în vedere creşterea salariului 
nominal mediu lunar de 11%.

În 2012, cheltuielile statului pentru achitări de pensii vor 
atinge circa 7 mild. lei sau cu 9,4% mai mult decît a fost estimat 
pentru anul 2011. Această creştere este condiţionată de indexa-
rea mărimii medii a pensiei cu indicele prognozat de 9,1%, pre-
cum şi de creşterea numărului beneficiarilor cu 3384 persoane 
faţă de numărul aprobat pentru 2011. 

Cea mai mare parte în cheltuielile destinate pensiilor de 
asigurări sociale revine pensiilor pentru limită de vîrstă - 5,4 
mild. lei. Această sumă a fost calculată reieşind din numărul 
prognozat de 465 000 de beneficiari cu o pensie medie anuală 
de 963,44 lei. Pensia medie după indexarea din 1 aprilie 2012 
se prognozează la nivel de 983,96 lei.  

Potrivit proiectului bugetului, pensia medie a deputaţilor va 
atinge anul viitor nivelul de 3994,28 lei, pensia medie pentru 
membrii Guvernului - 4545,22 lei, pentru funcţionarii publici 

- 1379,53 lei, aleşii locali - 1769,75 lei, colaboratorii vamali - 
1988,25 lei şi pensia medie a procurorilor şi judecătorilor - 
2376,58 lei.

Republica Moldova a fost inclusă în 
categoria ţărilor cu risc mediu de 
foamete
Un raport arată că populaţia ţării noastre are şanse reduse 

de a se confrunta cu o foamete. Cel mai supuse acestui risc sînt 
statele din Africa şi Asia de Sud.

Potrivit World Water Assessment Programme, prin care Na-
ţiunile Unite monitorizează resursele de apă potabilă ale lumii, 
70% din cantitatea folosită de omenire se duce pe irigaţii, 22% 
sînt folosite în industrie şi numai 8% sînt consum casnic.

Raportul ,,Blue Peace”, lansat anul acesta, arată că principa-
la resursă cu rol geopolitic în Orientul Mijlociu va fi în curînd 
apa, nu petrolul. În lipsa unei descoperiri miraculoase, Orientul 
Mijlociu va avea curînd o problemă uriaşă cu apa. Singura solu-
ţie pentru supravieţuire va fi cooperarea între aceste ţări.

Omenirea folosește 33% din suprafaţa Pămîntului pentru 
a-şi produce mîncarea. Alte 25% din suprafaţa Terrei sînt neuti-
lizabile (deşerturi, munţi, oraşe etc.), şi 12% sînt parcuri, rezer-
vaţii şi alte arii de genul acesta.

Spaţiul destinat producerii hranei se extinde cu repeziciune 
atît din cauza creşterii consumului pe cap de locuitor (odată cu 
dezvoltarea unor zone), cît şi a creşterii populaţiei. La rata actu-
ală de extindere a terenurilor folosite pentru producerea hranei, 
peste 40 de ani, agricultura va înghiţi aproape tot habitatul na-
tural rămas, al planetei

S evastian Botnari, 
preşedintele Asoci-

aţiei Naţionale a Agenţiilor 
de Turism (ANAT), a decla-
rat în cadrul unei conferinţe 
de presă că legislaţia actu-
ală în domeniul turismului 
este una prea permisivă, 
acest fapt refractîndu-se 
negativ asupra domeniului 
respectiv.

Preşedintele ANAT a 
specificat că, legislaţia actu-
ală are anumite lacune, fapt 
care împiedică Republica 
Moldova să devină un punct 
turistic atractiv. Botnari a 
declarat că legislaţia permi-
sivă generează creşterea nu-
mărului agenţiilor de turism. 
Multe companii prestează 
servicii de calitate necores-
punzătoare, iar ca rezultat, 
apare neîncrederea consu-
matorilor şi instabilitatea pe 

Republica Moldova nu are turism dezvoltat din cauza lacunelor în legislaţie
acest segment de piaţă.

ANAT a precizat că, 
după datele pe care le deţine, 
numărul agenţiilor de turism 
din 2001 pînă în 2009 a fost 
de 250, iar pe parcursul ul-
timilor 2 ani, această cifră a 
crescut pînă la 450. Botnari 
este de părere că la starea 
actuală de lucru s-a ajuns 
datorită faptului că legisla-
ţia permite tuturor care şi-au 
deschis agenţie de turism 
deja a doua zi să vîndă pa-
chete turistice. În opinia şe-
fului ANAT acest lucru este 
o lacună gravă în legislaţia 
cu privire la turism. „Pentru 
a practica turismul este ne-
voie de mai multă experien-
ţă”, este de părere Botnari.

Botnari mai are un ţap 
ispăşitor – datele Biroului 
Naţional de Statistică. Potri-
vit şefului ANAT, statistica 

pe care o prezintă BNS este 
una eronată, datele reale fi-
ind mai mari decît cele pe 
care le prezintă biroul, iar 
potenţialii turişti sînt astfel 
descurajaţi să vină în Re-
publica Moldova. Informa-
ţiile eronate se explică prin 
faptul că legislaţia în vi-
goare stipulează că numărul 
turiştilor este calculat doar 
în baza pachetelor turistice 
oferite de către companii. 
Astfel, turiştii care vin în 
Moldova ocolind agenţiile 
de turism nu sînt reflectaţi în 
statisticile oficiale.

Sevastian Botnari are şi 
un exemplu în acest sens. În 
anul 2008, BNS a anunţat 
un număr de turişti de apro-
ximativ 12 mii, iar Serviciul 
Grăniceri - 1,7 milioane de 
intrări unice. „Evident, cu 
asemenea cifre nu vom pu-

tea niciodată dezvolta turis-
mul în Moldova”, a ţinut să 
precizeze Botnari.

Preşedintele ANAT sus-
ţine că o soluţie ar fi îmbună-
tăţirea cadrului normativ, dar 
şi o implicare mai mare a or-
ganelor de stat din domeniu, 
şi anume a Agenţiei Turis-
mului. Potrivit lui Sevastian 
Botnari, acum 3 ani, bugetul 
de stat prevedea pentru ac-
ţiunile de dezvoltare a turis-
mului în jur de 20 mii de lei. 
Pînă în prezent, suma aloca-
tă s-a ridicat la 3,5 milioane 
lei, însă rezultatul e acelaşi: 
agenţii economici din turism 
nu sînt încurajaţi să dezvolte 
afaceri productive.

Asociaţia Naţională a 
Agenţiilor de Turism are 80 
de agenţii de turism şi 10 
unităţi de cazare.

„Zilele dreptului de a şti” − 
la ediţia a VIII-a

Accesul cetăţeanului la informaţiile publice este în continu-
are îngrădit, iar pentru a atenţiona asupra acestei probleme 
Centrul de promovare a libertăţii de exprimare şi accesului 
la informaţie „Acces-Info” a demarat „Zilele dreptului de a 
şti”, acţiune ajunsă la ediţia a VIII-a. 

„Ne confruntăm cu ignoranţă din partea autorităţilor pen-
tru că informaţiile sînt percepute ca un bun al instituţiei, ceea 
ce nu este corect” , a declarat directorul „Acces-Info”, Vasile 
Spinei, la o dezbatere publică. 

Potrivit lui Vasile Spinei, şi după 11 ani de la adoptarea 
Legii privind accesul la informaţie, se mai consideră că in-
formaţia este bunul instituţiilor. Or, conceptul iniţial al legii 
prevedea că informaţia oficială, cu excepţia celei cu acces 
limitat, stipulat în lege, este un bun al tuturor. 

Vasile Spinei a spus că timp de 11 ani au fost mai mul-
te tentative de a „mutila legea” doar ca informaţiile să fie 
păstrate în interiorul instituţiei. Din 2004 pînă în prezent, în 
instanţele de judecată au fost semnalate peste 600 de cazuri 
privind accesul la informaţie. 

Consilierul prim-ministrului Republicii Moldova, Igor 
Volniţchi, care a fost prezent la eveniment, a menţionat că 
situaţia în domeniul accesului la informaţie este relativ bună. 

„În prezent avem instituţii ale statului care îşi fac meseria 
bine în ceea ce priveşte accesul cetăţeanului la informaţie. 
Însă, sînt şi altele care stagnează la acest capitol”, a recunos-
cut Igor Volniţchi. 

Potrivit consilierului, există cîteva ministere de unde este 
foarte greu să se obţină informaţii. Igor Volniţchi a declarat 
că din cele patru mii de petiţii care au parvenit de la începu-
tul anului la Cancelaria de Stat, doar 12 se referă la îngră-
direa accesului la informaţie, ceea ce scoate în evidenţă că 
situaţia s-a îmbunătăţit. 

„Zilele dreptului de a şti” se desfăşoară în perioada 26 sep-
tembrie - 2 octombrie şi includ o serie de evenimente − mese 
rotunde, seminarii, ore educative, expoziţii, consultaţii, con-
ferinţe internaţionale etc. 

„Zilele dreptului de a şti” sînt organizate de către Cen-
trul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi Accesul la 
Informaţie „Acces-Info” în parteneriat cu Asociaţia Presei 
Independente, Alianţa Anticorupţie şi alte organizaţii negu-
vernamentale.  

Locuitorii Capitalei vor 
putea vorbi mai uşor 

despre problemele lor 
Locuitorii municipiului Chişinău vor putea sem-

nala mai uşor despre problemele existente în Capitală. 
În acest sens, Primăria a lansat site-ul www.alerte.md, 
unde cei care locuiesc pe teritoriul municipiului pot să 
raporteze direcţiilor municipale despre problemele cu 
care se confruntă.

Mihai Lupaşcu, voluntar al organizaţiei nonguver-
namentale ,,Media Point”, iniţiatorul proiectului, a de-
clarat că a creat acest site atît pentru a economisi din 
timpul celor care trebuie să scrie sesizări la Primărie, 
prin care anunţă despre o problemă, cît şi din timpul 
celor care trebuie să proceseze aceste sesizări. Potrivit 
lui Mihai Lupaşcu, direcţiile municipale vor lua cunoş-
tinţă mult mai repede despre problemele locuitorilor din 
Capitală, pentru că raportările sînt structurate pe cate-
gorii: drumuri, canalizări, spaţii verzi, deşeuri, clădiri, 
vandalizări, iluminare, transport etc.

Potrivit lui Mihai Lupaşcu raportarea unei proble-
me se face în felul următor: cel care are o problemă, 
trebuie să acceseze site-ul www.alerte.md, să aleagă 
categoria şi să descrie problema. În maxim jumătate de 
oră, aceasta va fi recepţionată de administratorii site-
ului şi ulterior, transmisă şefilor de direcţii din cadrul 

Primăriei, care urmează să o rezolve. După ce aceasta 
va fi soluţionată, pe site va apărea în culoarea verde 
indiciul ,,Soluţionat”.

Primarul municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, 
s-a bucurat de idee. Edilul spune că are acum posibi-
litatea să vadă dacă serviciile subordonate Primăriei îşi 
fac treaba corect sau se lasă pe tînjală.

Deja au fost raportate 324 de probleme, dintre care 
soluţionate au fost doar 10. Lansarea site-ului a costat 
100 de euro, iar munca administratorilor site-ului este 
prestată în mod voluntar.

Centrul Anticorupţie 
va trece sub 

controlul Parlamentului
Centrul Anticorupţie va trece de sub controlul guverna-

mental sub cel parlamentar. Modificarea este prevăzută în pro-
iectul privind Strategia de reformare a acestei instituţii. Potri-
vit documentului, şeful Centrului Anticorupţie va fi numit de 
Parlament, iar demiterea trebuie avizată de toate fracţiunile. 

Potrivit proiectului de strategie prezentat, directorul cen-
trului va fi numit cu votul majorităţii simple a deputaţilor. 
Acesta însă, va putea fi destituit doar cu avizul pozitiv al 
tuturor fracţiunilor parlamentare. Viitorii directori ai insti-
tuţiei vor putea deţine un singur mandat de cinci ani, fără 
posibilitatea numirii repetate.

De asemenea, investigarea infracţiunilor economice va 
trece în competenţa Ministerului de Interne. Reformarea Cen-
trului Anticorupţie urmează să aibă loc în două etape pînă la 
sfîrşitul lui 2012.
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,,Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului” – în ultimul timp, tot mai des  auzim această sin-
tagmă, ea fiind dezideratul societăţii din care facem parte, 
întru ascensiunea procesului de reintegrare a statului nos-
tru în comunitatea internaţională.

Rolul mass-media în procesul de educare a populaţiei 
în spiritul toleranţei faţă de fiinţa 
umană nu trebuie  renegat. Prin 
urmare, de rînd cu  alţi subiecţi 
ai societăţii, şi jurnaliştii sînt che-
maţi să promoveze, prin interme-
diul materialelor lor, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale cetăţeanului. Aşadar, 
ei au obligaţia de a-şi scrie artico-
lele astfel încît acestea să nu con-
ţină elemente discriminatorii.

 În acest sens, Amnesty Inter-
national Moldova (AIM), în parte-
neriat cu Centrul pentru Jurnalism 
Independent, a organizat, recent, 
atelierul cu genericul „Drepturile 
omului versus discriminare şi in-
toleranţă în mass-media”, la care 
au participat 14 jurnalişti din Chişinău, Comrat, Bender 
şi Bălţi.

 Trainingul s-a desfăşurat în două etape. Prima parte a 
început cu exerciţii practice şi jocuri de rol care au ajutat 
jurnaliştii să însuşească noţiunile de stereotip, prejudecăţi 
şi discriminare. De asemenea, participanţii au examinat 
prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale în dome-
niul drepturilor omului şi anti-discriminării.

 Atelierul a continuat cu explicaţiile Danei Co-
tici, expert în cadrul Amnesty International Mol-
dova, şi Nadinei Gogu, expert de la Centrul pentru 
Jurnalism Independent,  despre rolul mass-media în 
răspîndirea stereotipurilor şi promovarea diversităţii.  
    La rîndul lor, jurnaliştii au remarcat că tematica este 

una de actualitate, deoarece au avut posibilitatea să 
conştientizeze care sînt subtilităţile mediatizării de că-
tre mass-media a persoanelor cu dizabilităţi, romi, per-
soane sărace, femei, LGBT, persoane HIV pozitive. 
    Ecaterina Terzi, reporter special al IPNA Teleradio-
Moldova în UTA Gagauz-Yeri, Comrat, a relatat că,  prin 

intermediul acestui atelier a 
învăţat cum să scrie despre 
persoanele din grupurile 
minoritare şi cum să prezin-
te opiniile lor, în special în 
cazurile în care nu este de 
acord cu acestea, evitînd să 
promoveze intoleranţa şi dis-
criminarea în mass-media.

Acest atelier va fi urmat 
de alte 3 ateliere tematice, 
cei care participă la întruni-
rile respective fiind încurajaţi 
să ia parte la un concurs de 
materiale jurnalistice, în care 
să abordeze tematica dreptu-
rilor omului. Cei mai buni 
autori ai materialelor vor 

avea posibilitatea să efectueze o vizită de studiu în Turcia.
Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului „Drep-

turile omului – jurnaliştii pentru un public informat”, im-
plementat de AIM, în parteneriat cu CJI, prin intermediul 
Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Agenţia 
Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională 
(Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemar-
cei (DANIDA), Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID) şi Black Sea Trust for Regional 
Cooperation. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu 
reflectă neapărat punctul de vedere al Fundaţiei Est-Euro-
pene, Sida/Asdi, DANIDA, Fundaţiei Eurasia, USAID şi/
sau al Guvernului American.

Cor. DREPTUL

E venimentul s-a desfă-
şurat în perioada 27-

29 septembrie şi a întrunit 
reprezentanţi ai Guvernelor 
din 15 ţări şi experţi interna-
ţionali cu experienţă în cer-
cetarea şi urmărirea penală a 
cazurilor de finanţare a tero-

rismului, cît şi în abordarea 
unor aspecte-cheie în preve-
nirea şi combaterea finanţării 
fenomenului în cauză.

Eforturi comune în prevenirea şi combaterea finanţării terorismului
„Terorismul este un fenomen ce nu are fron-

tiere. Pornind de aici, orice stat trebuie să fie 
pregătit pentru a face faţă unui asemenea 
pericol. În acest context, Republica Moldo-
va are un sistem complex de securitate, care 
minimalizează premisele apariţiei unor astfel 
de riscuri”. Declaraţia a fost făcută de prim-
ministrul Vlad Filat, în cadrul atelierului sub-
regional privind Prevenirea şi Combaterea Fi-
nanţării Terorismului.

Atelierul a vizat situa-
ţia legislaţiei referitoare la 
finanţarea terorismului şi 
practica ţărilor participante 
şi a servit drept forum de 
discuţii, schimb de experi-
enţă şi bune practici, mijloc 
de sporire a cooperării la ni-

vel local şi regional în acest 
domeniu.

În alocuţiunea sa, premi-
erul Vlad Filat a menţionat 

că Guvernul a aprobat Stra-
tegia naţională de prevenire 
şi combatere a spălării bani-
lor şi finanţării terorismului 

pentru anii 2010-
2012 şi a adoptat 
Planul de acţiuni 
anual pentru imple-
mentarea  acesteia, 
în contracararea 
acestui flagel fiind 
implicate 13 insti-
tuţii naţionale.

„Republica Mol-
dova beneficiază 
atît din punct de 
vedere instituţio-
nal, cît şi normativ, 
de condiţii adecva-
te, care permit pre-
venirea utilizării 
sistemului autoh-
ton financiar-ban-
car şi nebancar în 

scheme de spălare a banilor 
sau finanţare a terorismului, 
precum şi înlăturarea cauze-

lor şi condiţiilor care gene-
rează aceste infracţiuni”, a 
subliniat şeful Cabinetului 
de Miniştri.

Vlad Filat a ţinut să mul-
ţumească organizatorilor 
pentru decizia de a desfă-
şura evenimentul la Chişi-
nău, menţionînd că acesta 
evidenţiază interesul comu-
nităţii internaţionale vizavi 
de progresele înregistrate 
la acest capitol şi se înscrie 
perfect în scenariul aspiraţi-
ilor către valorile europene, 
promovat de către guverna-
re.

Prezent la eveniment, 
Ambasadorul României în 
Republica Moldova, Ma-
rius Lazurcă, a menţionat că 
atelierul este o bună oportu-
nitate pentru participanţi de 

a face schimb de expe-
rienţă şi a implementa 
ulterior, în procesul de 
prevenire a terorismului, 
cunoştinţele acumulate.

În aceeaşi ordine 
de idei, reprezentantul 
Biroului Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru 
Droguri şi Criminalita-
te, Fernanda Lombardi, 
expert în prevenirea te-
rorismului, a accentuat 
că participarea la aceas-
tă reuniune a delegaţiilor 
din 15 ţări demonstrea-
ză interesul sporit al tu-
turor pentru prevenirea 
finanţării grupărilor te-
roriste.

În context, Manuel 
Marion, manager de 
program în cadrul Or-

ganizaţiei pentru Securitate 
şi Cooperare în Europa, a 
remarcat că responsabile de 
combaterea terorismului nu 
trebuie să fie doar instituţiile 
de stat, ci întreaga societate, 
şi prin eforturi comune să nu 
permită apariţia organizaţii-
lor extremiste.

Atelierul sub-regional 
privind Prevenirea şi Com-
baterea Finanţării Teroris-
mului a fost organizat de 
Biroul Organizaţiei Naţiu-
nilor Unite pentru Droguri 
şi Criminalitate în comun cu 
Organizaţia pentru Securi-
tate şi Cooperare în Europa 
şi sub auspiciile Guvernului 
Republicii Moldova.

Lilia DUMINICA

,,Drepturile omului versus discriminare 
şi intoleranţă în mass-media” 

Societatea civilă trebuie să devină 
partenerul plenar al Guvernului, 

susţine premierul
Prim-ministrul Vlad Filat a participat la Conferinţa internaţiona-

lă ,,Noi oportunităţi pentru dezvoltarea sectorului societăţii civile în 
Republica Moldova”, informează Direcţia comunicare şi relaţii cu 
presa de la Guvern. 

În cadrul evenimentului, prim-ministrul a menţionat că societa-
tea civilă trebuie să devină partenerul plenar al Guvernului în proce-
sul de administrare şi de elaborare a politicilor, implementării trans-
formărilor şi evaluării rezultatelor. 

,,Doar prin implicare, societatea civilă poate deveni consolidată, 
astfel constituind un pilon important pentru dezvoltarea democratică 
şi durabilă a Republicii Moldova. De cealaltă parte, Guvernul tre-
buie să-şi asume două angajamente majore: transparenţă şi suport. 
Asigurarea unei guvernări transparente a fost unul din principiile 
fundamentale pe care le-am adus în societatea politică, începînd 
cu septembrie 2009, iar cel mai elocvent exemplu este constituirea 
Consiliului Naţional pentru Participare”, a spus Vlad Filat. 

Premierul a menţionat că propunerile înaintate de membrii aces-
tui consiliu sînt foarte utile în activitatea Executivului. 

Vlad Filat a mai spus că rolul Guvernului în susţinerea iniţiative-
lor şi activităţilor societăţii civile nu a fost valorificat suficient şi că 
există mai multe probleme în privinţa finanţării ONG-urilor, preci-
zînd că 90 la sută din fonduri provin de la donatorii străini. 

Șeful Cabinetului de Miniștri a menţionat că în sectorul neguver-
namental există o capacitate enormă ce poate contribui semnificativ 
la soluţionarea unor probleme importante din societate, cum ar fi: 
protecţia copiilor, prevenirea traficului de fiinţe umane, promovarea 
drepturilor omului, soluţionarea conflictului transnistrean, susţine-
rea tinerilor etc. 

Premierul a subliniat că Executivul şi-a asumat implementarea mai 
multor acţiuni pentru susţinerea societăţii civile, acestea fiind prevă-
zute în Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2011-2014. 

Ambasadorul SUA în Republica Moldova, William H. Moser, a 
menţionat că în ultimii ani, ţara noastră a înregistrat un şir de progre-
se, iar organizaţiile neguvernamentale trebuie să depună efort şi să 
contribuie la dezvoltarea ţării. 

Ghenadie Barbă, vicedirector al Biroului Consiliului Europei 
în Republica Moldova, a menţionat că dialogul permanent dintre 
Guvern şi societatea civilă contribuie la dezvoltarea şi susţinerea 
democraţiei.
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V italie Marinuţa l-a felicitat 
pe locotenent-colonelul 

Berthold Eisenreich cu ocazia de-
semnării sale în noua funcţie şi s-a 
arătat convins că numirea sa în ca-
litate de ataşat militar pentru Mol-
dova va impulsiona relaţiile milita-
re bilaterale.

„Relaţiile de prietenie între Re-
publica Moldova şi Germania sînt 
o premisă bună pentru dezvoltarea 
colaborării bilaterale pe principiul 
egalităţii şi respectului reciproc. 
Am convingerea că odată cu numi-
rea noului ataşat militar, vom iden-
tifica mecanismele necesare pentru 
o cooperare mai dinamică în vii-
tor”, a accentuat ministrul Apărării.

Totodată, Marinuţa a apreciat 
înalt activitatea fostului ataşat mi-
litar, comandorul Wolfgang Mache, 
menţionînd că acesta a contribuit 
semnificativ în perioada mandatu-

Germania are un nou ataşat militar în Republica Moldova 
Germania are un nou ataşat militar în Republica 

Moldova, cu sediul la Bucureşti, Berthold Eisenreic. 
Acesta l-a înlocuit pe fostul ataşat, Wolfgang Mache. 
Locotenent-colonelul Berthold Eisenreich a fost pre-
zentat, recent, de către predecesorul său ministrului 
Apărării, Vitalie Marinuţa, în cadrul unei întreve-
deri la sediul ministerului.

lui său la o serie de activităţi pe di-
mensiunea bilaterală. Astfel, datorită 
aportului acestuia, 35 de reprezen-
tanţi ai Armatei Naţionale au bene-
ficiat de posibilitatea studierii limbii 
germane în Republica Moldova, iar 
alţi 51 de militari au fost detaşaţi 
la studii în Germania. Pentru merite-
le sale în dezvoltarea cooperării mi-
litare, Wolfgang Mache a fost deco-
rat de ministrul Apărării cu medalia 

„Pentru consolidarea frăţiei de arme”.
Ex-ataşatul militar al Germani-

ei în Republica Moldova a remarcat 
nivelul înalt al colaborării militare 
dintre cele două state şi a menţio-
nat că ţara sa va susţine în continu-
are reforma în sectorul de apărare 
din Moldova.

„În pofida constrîngerilor finan-
ciare, Germania a oferit Ministe-
rului Apărării susţinere în dome-
niul învăţămîntului militar, pentru 

că înţelegem cît de importante sînt 
investiţiile în resursele umane”, 
a subliniat Wolfgang Mache. 

Acesta a mai dat asigurări că 
„ofiţerii Armatei Naţionale vor avea 
posibilitatea să frecventeze cursu-
rile de studiere a limbii germane 
şi alte cursuri de comandă, pentru 
că toate ofertele vor fi menţinute 

şi în continuare”.
Noul ataşat militar al Germani-

ei în Republica Moldova, Berthold 
Eisenreich, are 54 de ani, este căsă-
torit şi are un copil. El vorbeşte flu-
ent limbile engleză şi norvegiană, 
iar în perioada 2010-2011 a frec-
ventat inclusiv cursurile de limba 
română.

Menţionăm că, colaborarea 
moldo-germană în domeniul mili-
tar este asigurată prin Acordul in-
terministerial de colaborare în do-
meniul apărării, semnat în martie 
2003.

Lilia DUMINICA

R ecent, Institutul pen-
tru Dezvoltare şi Ini-

ţiative Sociale ,,Viitorul” a 
lansat Raportul de evaluare 
a eficienţei activităţii Parla-
mentului şi fiecărui deputat 
în parte. 

Potrivit raportului, în se-
siunea februarie-iulie 2011, 
conflictul şi haosul au mar-
cat activitatea Legislativului. 
Pe de o parte, am asistat la o 
competiţie distructivă dintre 
majoritatea şi opoziţia parla-
mentară, iar pe de altă parte, 
la o concurenţă pe alocuri ne-
sănătoasă între componentele 
Alianţei pentru Integrare Eu-
ropeană. Astfel, votarea sau 
respingerea legilor a depăşit 
cadrul normalităţii şi utili-
tăţii, devenind o monedă de 
schimb şi ajungîndu-se chiar 
la condiţionări reciproce. 
Efectele acestei înverşunări 
nu s-au lăsat mult aşteptate, 
resimţindu-se asupra randa-
mentului instituţiei legislati-
ve. Asta fără a pomeni efectul 
dezastruos al campaniei elec-
torale pentru alegerile locale, 
care a blocat aproape în tota-

litate mecanismul legislativ.
În sesiunea februarie-iu-

lie 2011, Parlamentul a reuşit 
să ducă la bun sfîrşit doar 
două treimi din volumul de 
muncă planificat. În cazul 
fracţiunii PCRM, care a op-

tat pentru calea boicotu-
lui, rata de participare nu 
trece de jumătate, fiind de 
45%. Toate astea au scos 
în evidenţă un comporta-
ment instituţional discre-
ţionar în privinţa exercită-
rii atribuţiilor funcţionale, 
ceea ce se referă la toate 
fracţiunile parlamentare. 
Pentru a disciplina de-
putaţii, autorii raportului 
sugerează includerea în 
Regulamentul Parlamen-
tului a unor sancţiuni pen-
tru absenţele nemotivate 
la şedinţele plenare sau 
la cele ale comisiilor per-
manente.

Or, şi rezultatele sondaju-
lui naţional al IMAS, în par-
teneriat cu IDIS „Viitorul”, 
din 27 septembrie curent, re-
levă că 37% din respondenţi 
sînt de părere că Parlamentul 

Republicii Moldova îşi în-
deplineşte funcţiile de bază. 
Mai mult, aproape jumătate 
din persoanele intervievate 

- 47,2% cred că „pedeapsa” 
pentru deputaţii care au ab-
senţe nemotivate repetate tre-

buie să fie 
retragerea 
mandatu-
lui. 

La rîn-
dul lor, co-
misiile per-
m a n e n t e 
au fost mai 
d i s c i p l i -
nate. Însă, 
acestea au 
restanţe la 
capitolul 
t r a n s p a -

renţă, deoarece nu există nici 
un fel de informaţie (procese 
verbale ale şedinţelor, steno-
grame, înregistrări) care ar 
reflecta activitatea în comisii 
şi ar permite monitorizarea 
şi evaluarea activităţii lor. 

Tot lipsit de transparenţă este 
şi modul în care se cheltu-
ieşte bugetul Parlamentului, 
în special, resursele alocate 
pentru deplasările de servi-
ciu ale deputaţilor. 

Ceea ce a dus la fragmen-
tarea şi incoerenţa activităţii 
Legislativului a fost  întoc-
mirea defectuoasă a agendei 
de lucru. Astfel, suma proiec-
telor excluse masiv sau inclu-
se pe agendă constituie 41%. 
Acest rulaj şi instabilitate de-
notă doar existenţa unor inte-
rese înguste şi conjuncturale, 
prin promovarea pe agenda 
publică a unor proiecte, fără 
respectarea procedurii. 

Dacă deputaţii au fost 
activi la capitolul discursuri 
şi luări de cuvînt, ceea ce le 

aduce vizibilitate mediatică 
şi scoate în prim plan atitudi-
nea politică, atunci prestaţia 
lor la a veni în plen cu ini-
ţiative legislative a fost mult 
mai modestă. Or, Guvernul 
este liderul incontestabil la-

Activitatea Legislativului în sesiunea 
februarie-iulie 2011 a fost în mare parte 

haotică, conflictuală şi ineficientă

Dumitru 
Pulbere a fost 

demis de 
Curtea 

Constitu-
ţională

Preşedintele Cur-
ţii Constituţionale,           
Dumitru Pulbere, a fost 
demis din funcţie pentru 
depăşirea atribuţiilor de 
serviciu, din cauza de-
claraţiilor cu tentă poli-
tică pe care le-a făcut.

Decizia a fost adop-
tată în cadrul şedinţei 
Curţii Constituţionale 
care a avut loc pe 28 
septembrie. Astfel, 3 
dintre cei 5 judecători 
au acordat votul de ne-
încredere.

Urmează ca şi Parla-
mentul să ia o decizie vi-
zavi de demiterea preşe-
dintelui CC din funcţie.

Dumitru Pulbere 
va rămîne, în continu-
are, judecător la Curtea 
Constituţională, iar 
interimatul în această 
funcţie îl va asigura    
Valeria Şterbeţ.

Amintim că demite-
rea lui Dumitru Pulbere 
din funcţia de preşedin-
te al CC a fost cerută de 
către judecătorul Victor 
Puşcaş, din cauza că 
Pulbere a făcut decla-
raţii politice, fără a avea 
un mandat din partea 
colegilor, în acest sens.

numărul de iniţiative legis-
lative înaintate. Totuşi, cea 
mai slabă verigă în activita-
tea Legislativului rămîne a fi 
controlul parlamentar. Spre 
regret, acest mecanism a fost 
utilizat rar, şi atunci doar 

pentru a hărţui oponenţii po-
litici. Instituţia cea mai des 
scoasă la rampă pentru a ofe-
ri explicaţii a fost Procuratura 
Generală.

Raportul IDIS reprezintă 
o premieră metodologică de 
a evalua eficienţa instituţiei 
legislative, în baza unor indi-
catori calitativi şi cantitativi, 
colectaţi şi interpretaţi de un 
grup de experţi ai IDIS „Vi-
itorul”, printre care: Sergiu 
Lipcean, Veaceslav Berbeca, 
Ion Tăbârţă. Cercetarea a 
fost coordonată de vicedirec-
torul IDIS, Leonid Litra, şi a 
apărut cu sprijinul financiar 
al The Balkan Trust for De-
mocracy.

Precizăm că IDIS „Vii-
torul” va monitoriza, în baza 
aceleiaşi metodologii, şi sesi-
unea de toamnă-iarnă, planifi-
cînd elaborarea unei aplicaţii 
web, care să ofere publicului 
specializat şi general vizuali-
zarea datelor pe care le colec-
tează. La 8 aprilie 2011, IDIS 
a semnat un acord de cola-
borare cu Secretariatul Par-
lamentului, care garantează 
accesul experţilor la şedinţe. 

Cor. DREPTUL
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R ecent, în cadrul Institutului 
pentru Dezvoltare şi Ini-

ţiative Sociale ,,Viitorul” au fost 
prezentate  rezultatele studiului cu 
genericul „Uniunea Europeană – 
marea provocare a Republicii Mol-
dova (II)”.

Astfel, conform datelor son-
dajului, dacă mîine ar avea loc un 
referendum unde s-ar cere  a se 
pronunţa pentru aderarea Republi-
cii Moldova la Uniunea Europeană, 
59% din populaţie ar spune „da”. 
Comparativ cu situaţia de acum ju-
mătate de an, procentul celor care 
optează tranşant pentru această 
variantă a scăzut cu 3%, ceea ce 
denotă că „luna de miere” a trecut, 
iar oamenii privesc, cu din ce în ce 

mai mult realism, demersul de in-
tegrare europeană. Or, mai mult de 
o treime din persoanele intervieva-
te, 39%, se declară nemulţumită de 
cursul derulării reformelor conve-
nite cu UE. Între timp, altă treime 
este satisfăcută de calitatea refor-

Cetăţenii Republicii Moldova conştientizează că „luna de miere” cu 
UE s-a terminat şi că reformele convenite trebuie duse la bun sfîrşit

melor. Cert este că fiecare al doi-
lea moldovean crede că Guvernul 
Republicii Moldova este cel care 
trebuie să se ocupe de apropierea 
de Uniunea Europeană.

6 persoane din 10 sînt de părere 
că soarta Republicii Moldova este 
de a se integra în UE pe cont pro-
priu, şi mai puţin în bloc sau „la 
pachet” cu Ucraina sau state din 
Balcanii de Vest. Liberalizarea 
regimului de vize cu UE este aş-
teptată de jumătate din populaţie în 
următorii 3-5 ani. Pînă la urmă, oa-
menii se arată dornici de a afla mai 
multe despre ceea ce presupune 
Uniunea Europeană şi apropierea 
de ea: o persoană din două susţine 
că ar avea nevoie de mai multă in-

formaţie. Între timp, doar o treime 
din moldoveni crede că Republica 
Moldova are o imagine bună în 
UE.

Sondajul „Uniunea Europea-
nă – marea provocare a Republicii 
Moldova” include şi un pachet de 

întrebări ce 
vizează încre-
derea popula-
ţiei în instituţii 
şi politicieni, 
dar şi în ziua 
de mîine. Vre-
murile actuale 
sînt asociate 
de oameni cu 
dezamăgirea 
şi nemulţumi-
rea: jumătate 
din respon-
denţi cred 
că lucrurile 

merg într-o direcţie greşită. Totuşi, 
o pătrime din populaţie nutreşte 
speranţa că lucrurile se vor schim-
ba în bine. Jumătate din persoanele 
chestionate pun pe seama partide-
lor aflate la guvernare vina pentru 
situaţia dificilă.

Problemele care le dau dureri 
de cap moldovenilor sînt: creşterea 
preţurilor, calitatea sistemului de în-
grijire medicală, impozitele ridicate, 
dar şi instabilitatea politică, corup-
ţia şi criminalitatea. Pentru a depăşi 
impasul, o treime din respondenţi 
crede că autorităţile ar trebui să se 
concentreze pe crearea locurilor de 
muncă bine plătite, şi mai puţin pe 
negocierile politice din culise.

Printre instituţiile care se bu-
cură de cea mai mare încredere în 
rîndurile populaţiei, în comparaţie 
cu alte instituţii, se numără biseri-
ca - 74%. Primăria este cotată cu 
62% încredere, urmată fiind de 
mass-media, cu 58%. La capitolul 
ratinguri ale politicienilor, prim-
ministrul Vlad Filat este tratat cu 
încredere de 66% din respondenţi. 
Acesta este urmat în top de preşe-
dintele interimar al RM, Marian 

Lupu, şi de către primarul de Chi-
şinău, Dorin Chirtoacă, ambii fiind 
creditaţi cu 45% încredere. Ei sînt 
urmaţi de deputatul PCRM Igor 
Dodon, cu 42%, şi de către preşe-
dintele PCRM, Vladimir Voronin, 
cu 37%. 

Totodată, o treime din persoa-
nele chestionate consideră că ac-
tuala alianţă de guvernare îşi va 
duce mandatul de patru ani pînă 
la capăt. 7 persoane din 10 cred că 
preşedintele Republicii Moldova 
ar trebui ales în mod direct. Însă, 
dacă duminica viitoare s-ar orga-
niza un scrutin parlamentar, s-ar 
înregistra următorul scor electoral: 
PCRM - 27,7%, PLDM - 22,6%, 
PDM - 10,2% şi PL - 9,4%, restul 
formaţiunilor nereuşind să depă-
şească pragul electoral. Cota inde-
cişilor este de peste 20%. 

Sondajul de opinie prezentat, 
continuă tradiţia formată în ultimii 
ani de IDIS „Viitorul”, de a analiza 
valorile şi atitudinile respondenţi-
lor în funcţie de interesul lor faţă 
de viaţa publică, politica externă a 
RM şi tendinţa de integrare euro-
peană. 

Studiul a fost efectuat de IMAS 
Marketing şi Sondaje, la iniţiativa 
şi în colaborare cu IDIS „Viitorul”, 
pe un eşantion de 1103 persoane, 
din 83 de localităţi, cu vîrsta de 18 
ani şi mai mult. Datele au fost co-
lectate în perioada 3-18 septembrie 
2011. Eşantionul este reprezenta-
tiv pentru populaţia adultă a Repu-
blicii Moldova, exclusiv regiunea 
transnistreană, cu o eroare maxi-
mală de ± 3 %.

Nadejda ChIŢAN

Î n secolul 21, în spitalele din 
Moldova, sîngele pentru 

transfuzii este păstrat în frigidere, 
în care noi păstrăm laptele, legume-
le sau ciorba. Unii specialişti spun 
că nu există nici un pericol, alţii 
afirmă contrariul. Ministerul îşi 
propune, totuşi, ca pînă în 2016 să 
modernizeze toate secţiile de trans-
fuzie a sîngelui.

Secţia de transfuzie a sîngelui 
de la Centrul Mamei şi al Copilu-

lui, ca şi multe altele din ţară, este 
dotată cu frigidere şi congelatoare 
de uz casnic.

,,Aici, la noi se păstrează con-
centrat eretrocitar de gr. III pozitiv. 
Avem termometru. Puteţi vedea 
temperatura la care se păstrează, 
plus 2,6 grade. Frigiderele acestea 
sînt din anii �80, de pe timpul Uni-�80, de pe timpul Uni-80, de pe timpul Uni-
unii Sovietice”, a menţionat Alla 
Chetruşca, şef Secţie transfuzia 
sîngelui.

Pentru că multe secţii nu au 
echipament pentru decongelarea 
plasmei, fiecare se descurcă aşa 

cum poate. Vechi este şi echipa-
mentul pentru verificarea compati-
bilităţii sîngelui. ,,Iese din funcţiu-
ne deseori şi face zgomot mare”, a 
explicat Raisa Lobodenco, medic.

Cel mai bine stau lucrurile la 
Spitalul Oncologic, care a primit, 
acum doi ani, echipament perfor-
mant.

,,Pe display se arată temperatura 
din frigider şi este diagrama care 
ne arată dacă au fost accidente, de 

exemplu, dacă s-a stins lu-
mina”, a spus Nona Truia, 
şef Bancă de sînge.

Şefii secţiilor de transfu-
zie a sîngelui spun că pentru 
a funcţiona eficient, secţiile 
au nevoie de frigidere şi 
congelatoare speciale pen-
tru păstrarea componente-
lor sanguine, echipament 
pentru decongelarea plas-
mei, centrifugă şi termostat 

pentru realizarea compatibilităţii 
sangvine.

,,Sînt activităţi concrete ce ţin 
de dotarea secţiilor cu echipamente 
medicale necesare pentru asigura-
rea calităţii sîngelui prelevat  pen-
tru transfuzie”, a declarat Tatiana     
Zatâc, şef direcţie Ministerul Să-
nătăţii.

Chiar dacă nu are banii nece-
sari, Ministerul Sănătăţii a elaborat, 
totuşi, un program pentru a dota şi 
alte secţii de transfuzie a sîngelui. 
Modernizarea unei singure săli cos-
tă pînă la 2 milioane de lei.

Ministerul Afacerilor Interne iniţiază o serie de 
consultări publice. Părerea ta contează! 

Ministerul Afacerilor Interne anunţă despre 
lansarea unei serii de sondaje ale opiniei publice, 
care vor fi realizate în perioada septembrie 2011 - 
martie 2013, în scopul eficientizării comunicării cu 
societatea civilă.

Sondajele urmează să fie plasate lunar, la rubrica 
„Sondaj” a paginii oficiale web a Ministerului 
Afacerilor Interne, în total 16 la număr.

Primul sondaj al seriei „Parteneriatul CCTP - 
societatea civilă”, în care cetățenilor li se propune  să 
aleagă cîte una dintre variantele de răspuns, conţine 
următoarele întrebări:

1. Cum consideraţi, în Republica Moldova, mai 
există pericolul fenomenului de trafic de persoane?

2. În ce mod influenţează migraţia (legală, ilegală) 
statul nostru?

3. Cunoaşteţi cazuri de trafic de persoane/migrare 
ilegală?

4. Cum aţi aprecia activitatea organelor de 
drept abilitate în contracararea traficului de fiinţe 
umane?

5. Cum aţi aprecia nivelul de informatizare 
asigurat de organele împuternicite în domeniul 
combaterii traficului de persoane?

6. Cum consideraţi: sînteţi protejat(ă) de 
fenomenul traficului de persoane?

7. Dacă aţi fi victimă a traficului de persoane, aţi 
apela la organele de drept?

Datele colectate în cadrul acestor cercetări vor 
avea finalitate dublă: pe de o parte, vor fi utilizate 
pentru evaluarea eficacităţii activităţii realizate, 
precum şi a imaginii Ministerului Afacerilor 
Interne în societate, iar pe de altă parte, vor sta la 
baza fundamentării unor politici elaborate în cadrul 
procesului de reformare a instituţiei, asigurînd 
transparenţa decizională.

Consumatorii din Chişinău cu restanţe la plata 
consumului de energie termică sînt îndemnaţi să-şi 
achite datoriile faţă de SA „Termocom”. Vicedirectorul 
întreprinderii, Vasile Leu, a declarat, în cadrul şedinţei 
operative de la Primărie, că achitările au atins 80,8%, 
dar procentul e mai mic în comparaţie cu perioada 
similară a anului trecut. 

„Faţă de perioada similară a anului trecut, sîntem 
în descreştere cu 11% la colectarea surselor financiare 
de la populaţie”, a spus Vasile Leu. Vicedirectorul 
SA „Termocom” susţine că datoriile pe care le au 
consumatorii pentru agentul termic livrat de SA 

„Termocom” pun în pericol pregătirea pentru noul 
sezon de termificare. Pe de altă parte, SA „Termocom” 
nu-şi poate achita datoriile faţă de furnizorii săi, CET 2 
şi CET 1 - 66,5 milioane de lei. „Întreprinderea nu are 
restanţe faţă de ,,Union Fenosa” şi SA „Chişinău-Gaz”, 

a precizat Vasile Leu. 
În context, primarul general al municipiului 

Chişinău, Dorin Chirtoacă, a declarat că este important 
ca nivelul achitărilor de către populaţie să se apropie cît 
mai mult de 100%, astfel ca şi întreprinderea, la rîndul 
ei, să-şi poată onora sută la sută obligaţiile financiare 
faţă de furnizori. 

Vicedirectorul SA „Termocom” spune că fondul 
locativ din Capitală este pregătit pentru sezonul 
de încălzire. „În acest moment se mai fac reparaţii 
capitale la 11 reţele, acestea urmînd a fi finalizate în 
termen de o săptămînă. Toate grădiniţele şi şcolile sînt 
pregătite pentru a primi agentul termic”, a menţionat 
Vasile Leu. 

Tradiţional, startul sezonului de încălzire se dă 
după ce trei zile consecutiv, temperatura aerului este 
de 8 grade Celsius.  

În spitalele din Moldova sîngele pentru 
transfuzii este păstrat în frigidere 

şi congelatoare de uz casnic

Datoriile consumatorilor pun în pericol pregătirea 
pentru noul sezon de termificare
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Relaţiile referitoare la 
păstrarea secretului comerci-
al sunt reglementate de art.6 
din Legea cu privire la no-
tariat. Acest articol prevede 
următoarele: Persoana care 
desfăşoară activitate notari-
ală are obligaţia să păstreze 
secretul profesional cu privi-
re la actele îndeplinite şi la 
faptele care i-au devenit cu-
noscute în timpul activităţii 
sale.  Informaţia cu privire 
la actele notariale îndepli-
nite se eliberează persoanei 
în numele căreia acestea au 
fost îndeplinite. Informaţia 
cu privire la testament se eli-
berează numai după decesul 
testatorului, în modul stabilit 
de Ministerul Justiţiei. In-
formaţia cu privire la actele 
notariale îndeplinite se eli-
berează la cererea instanţei 
de judecată, procuraturii, 
organelor de urmărire penală 
în legătură cu cauzele pena-
le, civile sau administrative 
aflate în curs de examinare. 

În baza acestor preve-
deri legale, comunicarea in-
formaţiei ce ţine de secretul 
profesional în orice alte ca-
zuri se interzice. Legea mai 
spune că obligaţia de a păs-
tra secretul profesional se 
extinde şi asupra persoane-
lor cărora aceste informaţii 
le-au devenit cunoscute în 
exerciţiul funcţiunii.  Potrivit 
acesteia, obligaţia de a păstra 
secretul profesional rămîne 
în vigoare şi după încetarea 
de către persoana care des-
făşoară activitate notarială a 
atribuţiilor sale, cu excepţia 
cazurilor cînd părţile sau in-
stanţa de judecată a eliberat 
persoana în cauză de această 
obligaţie în legătură cu jude-
carea cauzei penale, civile 
sau administrative. 

Alineatul (7) al articolu-
lui menţionat mai prevede 
că persoanele vinovate de 
divulgarea secretului profe-
sional poartă răspundere în 
conformitate cu legislaţia.

Educaţie juridică

? Am încheiat o tranzacţie la notar, care bănu-
iesc că a divulgat  unor persoane străine anumi-
te informaţii ce ţin de actul întocmit la el. Vreau 
să ştiu dacă notarul este obligat să nu divulge 
cele cunoscute lui în procesul perfectării actelor 
notariale şi dacă poartă răspundere în cazul în 
care face acest lucru. 

Bucăţel Valentina,
r-n Orhei  

C ontractul privind mă-
rimea, condiţiile şi 

modul de plată a pensiei de 
întreţinere potrivit prevederi-
lor Codului familiei poate fi 
încheiat între persoana care 
datorează întreţinere (debi-
torul întreţinerii) şi persoana 
care are dreptul la întreţine-
re (creditorul întreţinerii). În 

cazul cînd debitorul întreţi-
nerii şi/sau creditorul întreţi-
nerii sînt declaraţi incapabili, 
contractul este încheiat de 
către reprezentanţii legali ai 
acestora. Persoanele cu ca-
pacitatea limitată de exerciţiu 
încheie contractul cu acordul 
curatorului. 

Contractul privind plata 
pensiei de întreţinere se în-
tocmeşte în scris şi se auten-
tifică notarial. Nerespectarea 
acestor prevederi atrage nuli-

Contractul privind plata pensiei de întreţinere
tatea contractului. Contractul 
privind plata pensiei de între-
ţinere se încheie, se execută, 
se modifică, se reziliază şi 
se declară nul în conformi-
tate cu normele Codului ci-
vil.  Contractul privind plata 
pensiei de întreţinere poate fi, 
în orice moment, modificat 
sau reziliat în baza acordu-

lui dintre părţi. Modificarea 
sau rezilierea contractului 
se perfectează în scris şi se 
autentifică notarial.  Modifi-
carea unilaterală a contractu-
lui privind plata pensiei de 
întreţinere sau refuzul unila-
teral de a-l executa sînt inad-
misibile. În caz de modificare 
esenţială a situaţiei materiale 
sau familiale a părţilor, dacă 
acestea nu pot ajunge la o în-
ţelegere referitoare la modifi-
carea sau rezilierea contrac-

tului privind plata pensiei de 
întreţinere, partea interesată 
poate porni în instanţa jude-
cătorească o acţiune privind 
modificarea sau rezilierea 
acestuia. Instanţa judecăto-
rească soluţionează litigiul 
ţinînd cont de starea materi-
ală şi familială a părţilor, de 
alte circumstanţe importante.  
Dacă contractul privind plata 
pensiei de întreţinere con-
travine intereselor copilului 
minor sau major incapabil, 
acesta poate fi declarat nul de 
către instanţa judecătorească 
la cererea reprezentanţilor le-
gali ai copilului, a autorităţii 
tutelare sau a procurorului.

Cuantumul pensiei de 
întreţinere stabilite prin con-
tract se determină de către 
părţi la încheierea contrac-
tului corespunzător.  Cuan-
tumul pensiei de întreţinere 
pentru copiii minori prevă-
zut în contract nu poate fi mai 
mic decît cel stabilit la art.75 
al Codului familiei. Potrivit  
art.75 pensia de întreţinere 
pentru copilul minor se înca-
sează din salariul şi/sau din 
alte venituri ale părinţilor în 
mărime de 1/4 - pentru un 
copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 
1/2 - pentru 3 şi mai mulţi 
copii. Cuantumul acestor 
cote  poate fi micşorat sau 
majorat de instanţa judecă-
torească, ţinîndu-se cont de 
starea materială şi familială 
a părinţilor, de alte circum-
stanţe importante. În cazul în 
care unii copii rămîn cu un 
părinte, iar alţii - cu celălalt, 
pensia de întreţinere plătită 
în favoarea părintelui mai 
puţin asigurat se stabileşte 
într-o sumă bănească fixă, 
determinată conform art.76 
din acelaşi cod. Articolul 76 

prevede că, în cazurile cînd 
părintele care datorează în-
treţinere copilului său are un 
salariu şi/sau alte venituri 
neregulate sau fluctuabile ori 
primeşte salariu şi/sau alte 
venituri, total sau parţial, în 
natură, ori nu are un salariu 
şi/sau alte venituri, precum şi 
în alte cazuri cînd, din anu-
mite motive, încasarea pen-
siei de întreţinere, sub forma 
unei cote din salariu şi/sau 
alte venituri, este imposibilă, 
dificilă sau lezează substanţi-
al interesele uneia dintre părţi, 
instanţa judecătorească poa-
te să stabilească cuantumul 
pensiei de întreţinere într-o 
sumă bănească fixă plătită 
lunar sau, concomitent, într-
o sumă bănească fixă şi sub 
forma unei cote din salariu 
şi/sau alte venituri conform 
art.75 deja menţionat.  Cuan-
tumul sumei băneşti fixe se 
determină de instanţa jude-
cătorească, ţinîndu-se cont de 
starea materială şi familială a 
părţilor, de alte circumstanţe 
importante şi păstrîndu-se, 
dacă este posibil, nivelul an-
terior de asigurare materială a 
copilului.

Modul de plată a pensiei 
de întreţinere stabilite prin 
contract se determină de către 
părţi la încheierea contractu-
lui corespunzător.  Pensia de 
întreţinere poate fi plătită sub 
forma unor cote-părţi din sala-
riul şi/sau din alte venituri ale 
debitorului întreţinerii, într-o 
sumă bănească fixă plătită pe-
riodic, prin transmiterea unor 
bunuri sau într-un alt mod sti-
pulat în contract.  Contractul 
privind plata pensiei de între-
ţinere poate stipula îmbinarea 
mai multor moduri de achita-
re a acesteia. 

P rim-ministrul Vlad Filat şi Ambasadorul SUA în Re-
publica Moldova au semnat acordurile de asistență 

între Guvernele celor două state în domeniul justiției și afa-
cerilor interne, susținerii autorităților publice locale și conso-
lidarea instituțiilor statului de drept. 

După ceremonia de semnare, Vlad Filat  l-a salutat  pe 
noul Ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republi-
ca Moldova, excelența sa William H. Moser, dorindu-i mult 
succes în activitatea sa în țara noastră.

„Mă bucură mult faptul că primele acțiuni pe care le reali-
zăm împreună cu dl. ambasador țin de importante proiecte de 
colaborare. Am deschis împreună o conferință internațională 
dedicată sporirii oportunităților de finanțare pentru sectorul 
non-guvernamental din Moldova, inclusiv prin intermediul 
banilor publici. Sînt sigur că, odată cu venirea dvs., relațiile 
bilaterale dintre statele noastre vor cunoaște un nou avînt, 
atingînd şi un nou nivel de interacțiune strategică”, a spus 
Vlad Filat.

Premierul a precizat că cele 3 acorduri prevăd asistență 
adițională în formă de grant în valoare totală de aproape 4 
milioane dolari SUA.

„Republica Moldova a pășit pe calea unor transformări 
fundamentale, care necesită nu doar voință și curaj, dar mai 
ales suportul partenerilor noștri externi. SUA a demonstrat 
în repetate rînduri susținerea absolută pentru cursul politic al 
integrării europene adoptat de Guvernul Republicii Moldo-
va. Totodată, partenerii noștri de peste ocean au înțeles foarte 
bine acele constrîngeri care blochează calea avansării eco-
nomice și sociale a Republicii Moldova, orientînd asistența 
anume spre depășirea acestora”, a precizat premierul.

Vlad Filat s-a referit la suportul oferit consolidării 
instituțiilor statului de drept în Moldova, care este deter-
minant pentru implementarea cu succes a Strategiei de re-
formare a sectorului justiției.

„O altă reformă importantă,  care va beneficia de un 
suport adițional în baza acordurilor semnate este descen-
tralizarea administrației publice. Sîntem conștienți că o 
democrație durabilă poate fi construită numai pe funda-
mentul unor comunități puternice, libere și capabile să se 
autoguverneze în felul care să le asigure prosperitatea. Or, 
suportul prietenilor noștri din SUA este orientat anume 
spre fortificarea unor astfel de comunități”, a specificat 
premierul.

Prim-ministrul s-a referit şi la  eforturile depuse de  
Guvernul de la Chişinău în combaterea unui rușinos flagel 
care încă își păstrează relevanța pentru țara noastră - trafi-
cul de fiinţe umane.

„Pachetul de asistență semnat prevede un suport 
adițional instituțiilor publice din Moldova pentru preveni-
rea și combaterea traficului de persoane, în acelaşi timp 
contribuind la eforturi sporite orientate spre asistența vic-
timelor și potențialelor victime. Sînt sigur că aceste efor-
turi adiționale vor determina îmbunătățiri considerabile 
în acțiunile noastre anti-trafic, pregătind terenul pentru o 
mai bună apreciere de către Departamentul de Stat al SUA 
pentru Moldova în cadrul următoarei evaluări în 2012”, a 
specificat şeful Cabinetului de Miniştri.

În încheiere, V. Filat a mulţumit poporului SUA, 
USAID, Ambasadei SUA şi ambasadorului personal pen-
tru suportul continuu acordat și încrederea pe care o au în 

viitorul european al Republicii Moldova.
Willliam Moser a spus că este fericit că se află aici şi că, 

prin semnarea acestor acorduri, SUA confirmă angajamentul 
său de a ajuta RM în calea ei spre a deveni un stat democra-
tic, prosper şi european.

Acordurile sînt orientate spre trei domenii cruciale pen-
tru succesul Republicii Moldova: administraţia publică loca-
lă, consolidarea instituțiilor statului de drept,  prevenirea și 
combaterea traficului de persoane.

„Evenimentul este o nouă dovadă a parteneriatului  între 
ţările noastre. Prin aceasta sprijinim priorităţile Republicii 
Moldova şi  programul de reformă ambiţios. Noi credem în 
succesul Republicii Moldova şi în energia poporului moldo-
vean. În drumul vostru  spre democratizare, care este unul 
dificil, SUA vă va fi partener şi prieten”, a conchis William 
Moser.

Moldova şi SUA au semnat acorduri în domeniul 
justiţiei şi afacerilor interne
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Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet-lor: Dolganiuc Alexei, Flotea Maria, 
Flotea Nicolae, Popova Tatiana, Popovschi Igor, Suşcenco Alexan-
dra, Arnaut Vera, Botoi Larisa, Belic Valentina, Bobrova Tatiana, 
Cortac Vasile, Gobjila Tatiana, Lozovanu Profira, Lujanschi Va-
sile, Miron Tamara, Matiuşenco Natalia, Ţurcan Ion, Tcaci Alina, 
Ungurean-Filip Tamara, Vulpe Elena, Zaremba Elena, Său Viorel, 
Constandachi Julieta, Gavaza Alexandru, Tarigradţchi Ilie, Cacia-
nova Svetlana, Gamarta Oleg, Goncearov Igor, Chirtoaca Grigore, 
Glazunova Alexandra, Paşa Iurie, Schidu Mihail, Saharov Nicolai 
şi reprezentanţii: SRL „Viaconsproiect”, SRL „Proiecttransprim”, 
SA „Transproiect”, pentru data de 13 octombrie 2011, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4) în calitate de 
intervenienţi accesorii în cauza civilă la cererea lui Mîndru Eduard 
către ÎS „Cadastru”, Agenţia Relaţii funciare şi Cadastru privind ra-
dierea dreptului de proprietate, aflat în procedura judecătorului A. 
Minciuna.

Judecătorul 
Curţii de Apel Chişinău A. Minciuna

www
Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC al 

RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL „Viacons Proiect”, 
Chişinău, str. Bucuriei nr. 12 A, pentru data de 27 octombrie 2011, 
ora 12.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4, 
sala nr. 7) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SA 
„IPDA” către Proiectări Drumuri Auto privind contestarea actului 
administrativ.

Judecătorul 
Curţii de Apel Chişinău Marina Anton

www
Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Bălănuţă Iurie, 

pentru data de 16 noiembrie 2011, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4, sala nr. 7) în calitate de intimat în 
cauza civilă la cererea lui Şveţ Andrei privind încasarea prejudiciu-
lui material şi moral.

Judecătorul 
Curţii de Apel Chişinău A. Gavriliţa

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 

reprezentantului SC „Fiat-Garbali” SRL, or. Taraclia, str. Lesnaia 
nr. 4, apt. 46, pentru data de 25 octombrie 2011, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 218) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de SRL „Almaian”.

Judecător  L. Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
reprezentantului Publicaţiei periodice „Prochef” SRL, pentru data 
de 27 octombrie 2011, ora 10.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SRL „Nefele”.

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

Judecător Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Nina&ASN” SRL, pentru data de 22 noiembrie 2011, ora 11.45, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă: „Vitalcomus” SRL către „Nina&ASN” 
SRL, privind încasarea datoriei.

Judecător N. Plugari
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Niţu 
Gheorghe, Niţu Jana, pentru data de 12 octombrie 2011, ora 15.15, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrîţi 
în cauza civilă: ÎMGFL-12 către Niţu Gheorghe, Niţu Jana, interve-
nient accesoriu SA „Termocom” privind încasarea datoriei.

Judecător Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Mît-
cu Silvia, pentru data de 13 octombrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de reclamat în cauza 
civilă la acţiunea lui Dunasi Ion privind desfacerea căsătoriei.

Judecător A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Pleş-
ca Gheorghii, pentru data de 17 octombrie 2011, ora 8.40, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea SRL „Lorantrans” privind încasarea datoriei.

Judecător Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Hal-
ca Tudor, pentru data de 20 octombrie 2011, ora 12.40, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în legătură cu examinarea 
cauzei civile la cererea cet. Banari Vera privind repararea prejudi-
ciului material.

Judecător Djeta Chistol

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Te-

odorescu Valeriu, pentru data de 21 octombrie 2011, ora 15.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea reclamantului Pleşco Stelian privind repa-
rarea prejudiciului.

Judecător Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului „R&V-Leasing”, pentru data de 21 octombrie 2011, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea reclamantului Pleşco Stelian pri-
vind repararea prejudiciului.

Judecător Ştefan Niţă

Citaţii în judecată www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Ionaşcu Viorica Pantelei, a.n. 22.09.1968, domiciliată în mun. 
Chişinău, str. Melestiu nr. 16, apt. 6, pentru data de 27 octombrie 
2011, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Ionaşcu 
Constantin privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Modîrca Elena, pentru data de 28 octombrie 2011, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Modîrca Ana privind re-
cunoaşterea dreptului pierdut la spaţiul locativ.

Judecător D. Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Jabbour Joseph, a.n. 11.07.1969, pentru data de 7 noiembrie 2011, 
ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 38) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Ivanova 
Svetlana privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                        Ecaterina Palanciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Postolachi Marian 
Andrei, a.n. 18.04.1973, pentru data de 18 octombrie 2011, ora 
11.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 602) în 
calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-4012/2011 intentată de Pos-
tolachi Tatiana privind încasarea pensiei de întreţinere a copilului 
minor într-o sumă bănească fixă. 

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

Judecător                                      Ghenadie Pavliuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Kamenşcik Serghei, pentru data de 10 octombrie 2011, ora 16.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Triboi Liudmila privind partajarea ave-
rii. 

Judecător V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lozan Ghenadie, pentru data de 11 octombrie 2011, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Burca Oleg privind încasarea sumei. 

Judecător V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mihailov Asen, pentru data de 14 octombrie 2011, ora 8.45, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Mihailova Tatiana privind desfacerea că-
sătoriei. 

Judecător                                                Veronica Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mîndru Galina, pentru data de 19 octombrie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Mîndrul Nadejda privind recunoaşterea 
dreptului de propriertate exclusiv. 

Judecător V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ciumac Roman, pentru data de 26 octombrie 2011, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Şevcenco Antonina privind încasarea su-
mei. 

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

Judecător                                               Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SC „URICOMU 
ML” SRL, cu sediul pe str. Romană nr. 19/2, apt. (of) 48, pentru 
data de 31 octombrie 2011, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Marcov Petru privind încasarea sumei. 

Judecător Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cheimetinova        Tatiana, 
domiciliată în mun. Chişinău, bdul Moscovei nr. 3/2, apt. 40, pen-
tru data de 7 noiembrie 2011, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
CCL-20 privind încasarea datoriei. 

Judecător Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Greva Victor cu ultimul do-
miciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. Al. Vlahuţă nr. 36, apt. 9, 
pentru data de 14 noiembrie 2011, ora 16.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea cet. Baksaj Ana, Greva Anatolii şi Surlari Aurica către 
Greva Victor privind radierea vizei de reşedinţă. 

Judecător Nina Arabadji
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ghitmanenco Igor, 
pentru data de 28 octombrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1 A) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile intentată de Ghitmanenco Irina privind desfacerea 
căsătoriei şi determinarea domiciliului copilului minor.

Judecător Nicolae Şova

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 

CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Bordeniuc       Tatiana, 
Bordeniuc Iurie, pentru data de 18 octombrie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în ca-
litate de pîrîţi în cauza civilă intentată de APLP 54/369 privind 
încasarea datoriei.

Judecător                                             Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Gorobeţ Elena, Gorobeţ 
Oleg, Gorobeţ Vlad, pentru data de 18 octombrie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate 
de pîrîţi în cauza civilă intentată de APLP 54/369 privind încasarea 
datoriei.

Judecător                                               Vladislav Clima
www

Judecătoria Străşeni, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Postolachi Valeriu, a.n. 06.08.1969, pen-
tru data de 21 octombrie 2011, ora 13.30, la şedinţa de judecată 
(Străşeni, str. Ştefan cel Mare nr. 98) în calitate de intimat la jude-
carea cererii privind revizuirea Hotărîrii Judecătoriei Străşeni din 
10.05.2011 în cauza civilă intentată la cererea lui Postolachi Valeriu 
privind constatarea faptului acceptării succesiunii.

Judecător D. Mârzenco
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-
licită prezentarea cet. Leunti Ghenadie Andrei, a.n. 22.10.1974, cu 
ultimul domiciliu în satul Berezlogi, Orhei, pentru data de 24 oc-
tombrie 2011, ora 13.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Rusu Nina privind încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător                                               Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet-lor: Munteanu Zinai-
da Ion, Munteanu Ion Vasile, Munteanu Vasile Vasile, pentru data 
de 26 octombrie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Leova, str. 
Unirii nr. 32, bir. 12) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea: 
Serdiuc Petru, Serdiuc Feodora,        Serdiuc Ludmila, Serdiuc Tati-
ana privind recunoaşterea ordinului de repartiţie ca fiind nevalabil.

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

Judecător Ludmila Ursu
www

Judecătoria Făleşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-
licită prezentarea cet. Muruziuc Vitalie, a.n. 01.01.1969, locuitor al 
or. Făleşti, str. Bucovina nr. 53, pentru data de 27 octombrie 2011, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 4) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Muruziuc Nadejda pri-
vind desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului copiilor minori 
Muruziuc Gloria şi Muruziuc Vladislav.

Judecător L. Trocin
www

Judecătoria Glodeni solicită prezentarea cet. Liviţchi Olga Le-
onid, pentru data de 10 noiembrie 2011, ora 11.00, la şedinţa de ju-
decată (Glodeni, str. Ştefan cel Mare nr. 7, bir. 2) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-507/2011 intentată de Cerempei Maria privind 
restituirea împrumutului.

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

Judecător                                        Tamara Boubătrîn
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului Minis-
terului Afacerilor Interne, pentru data de 19 octombrie 2011, ora 
09.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) 
în calitate de pîrît în cauza civilă: SC„SEIP Autotrans” SRL către 
S.I.A. „Moldasig” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător    Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Negru Gheorghe Ni-
colae, pentru data de 19 octombrie 2011, ora 09.00, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în calitate de pîrît 
în cauza civilă: SC„SEIP Autotrans” SRL către S.I.A. „Moldasig”  
SRL privind încasarea datoriei.

Judecător    Al. Rotari
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL „Tasoncom”, 
pentru data de 2 decembrie 2011 şi 9 decembrie 2011, ora 09.45, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 2) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de SRL „Express Leasing” privind rezilierea 
contractului. 

Judecător    Aliona Miron
www

Суд Комрат в соответствии со ст.108 ГПК РМ, доводит до 
сведения Руденко Ивана, проживающего по адресу г. Комрат, 
ул. Федько нр. 11, и Хынку Федора, проживающего г. Комрат, 
ул. Матросова нр. 3 „Б” кв. 2, что они приглашаются 26 октя-
бря 2011 года на 13.30 часов в качестве ответчика по иску ÎCS 
„Express Leasing” SRL к Хынку Федору, Руденко Ивану о взы-
скании задолженности.

Судья                                 Холевицкая Л. Н.

A V I Z
Executorul judecătoresc Alexeenco Olga, anunţă că pen-

tru data de 6 octombrie 2011, ora 10.00,va avea loc execu-
tarea Hotărîrii Judecătoriei Economice de Circumscripţie 
№ 2e-3964/2011 din 08.08.11 privind evacuarea SC „Nicu 
Ceban” SRL şi bunurile acesteia din imobilul amplasat pe 
terenul cu nr. cadastral 3153103.009 situat în zona drumului 
M2 Chişinău-Soroca, frontiera cu Ucraina km. 11.

Telefonul de contact 27-24-28; 079605601
Executor judecătoresc                   Alexeenco Olga
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Afanasii CURDOV, 
vicepreşedintele CA Comrat – 

50 de ani
Mult stimate domnule Afanasii Curdov,
În această zi marcantă pentru dumneavoastră 

vă aducem alese cuvinte de admiraţie şi recunoş-
tinţă, sincere felicitări, urări de bine şi sănătate. 

Avansarea prin muncă, efort şi elan pe trep-
tele ierarhice juridice, poartă amprentele unei 
ireproşabile personalităţi, care cu siguranţă poa-
te fi considerată un model de profesionalism, 
inteligenţă, verticalitate, probitate, pentru noile 
generaţii de jurişti.

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

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re: Natalia Zamfir, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de drept, USM; Diana 
Lazăr, magistru în drept, lector universitar, Fa-
cultatea de drept, USM; Sergiu Lazari, jude-
cător, Buiucani; Constantin Gurschi, judecă-
tor, CSJ; Ion Gancear, judecător, JE Circ,; Ion       
Caracuian, procuror, şef interimar secţie, Pro-
curatura Generală.

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile astfel încît doar Dreptatea şi Adevă-
rul să triumfe.

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

La mulţi ani!

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept

C ercetătorii de la Co-
legiul de Medicină al 

Universităţii Penn State au 
descoperit un virus ce distru-
ge celulele de cancer la sîn 
în doar 7 zile. Virusul a fost 
testat cu succes pe 3 tipuri 
diferite de celule canceroase, 
deschizînd calea spre noi tra-
tamente împotriva cancerului 
la sîn.

Virusul AAV2 (adeno-as-
sociated virus type 2) infec-
tează adesea oamenii, însă 
nu provoacă boli. Studii 
anterioare au arătat că acest 
virus promovează moartea 
celulelor canceroase în cazul 
cancerului cervical. Acum, 
oamenii de ştiinţă de la 
Universitatea Penn State au 
folosit virusul şi pe celulele 
canceroase   întîlnite în cazul 
cancerului la sîn, rezultatele 
fiind încurajatoare.

,,Cancerul la sîn este cea 
mai răspîndită formă de can-
cer din lume, fiind cancerul 
care provoacă cel mai mare 
număr de decese în rîndul 
femeilor”, a declarat Samina 

Alam, unul dintre cercetăto-
rii ce au luat parte la studiu.

,,Pentru că această formă 
de cancer prezintă mai multe 
stadii, nu se poate administra 
acelaşi tratament tuturor fe-

meilor. În acest moment, tra-
tamentul cancerului la sîn di-
feră de la om la om în funcţie 
de mai mulţi factori. Cerce-
tarea noastră arată că AAV2 
atacă toate formele de cancer 

la sîn, indiferent de stadiul în 
care se află”, a explicat Criag 
Meyers, profesor de microbi-
ologie şi imunologie la Uni-
versitatea Penn State.

În culturile de ţesut folosi-

te în laborator, AAV2 a distrus 
toate celulele canceroase în 7 
zile de la introducerea sa.

Cercetătorii doresc acum 
să înţeleagă cum reuşeşte 
virusul să distrugă celulele 

canceroase. ,,Putem observa 
că virusul distruge celulele 
canceroase, dar încă nu ştim 
cum face acest lucru. Dacă 
vom reuşi să înţelegem care 
sînt genele virale folosite, va 
fi posibil să folosim aceste 
gene în cadrul unui medica-
ment sau să folosim chiar vi-
rusul ca soluţie terapeutică”, 
susţine Alam.

Chiar dacă AAV2 nu 
afectează celulele sănătoa-
se, introducerea sa în corpul 
uman ar putea produce re-
acţii ale sistemului imunitar, 
care ar încerca să elimine 
virusul din corp. De aceea, 
cercetătorii speră să înţelea-
gă metoda prin care acesta 
distruge celulele canceroase, 
pentru a descoperi noi meto-
de de a trata cancerul fără a 
folosi acest virus.

La nivel mondial, peste 
700 000 de femei mor anual 
din cauza cancerului la sîn, 
estimîndu-se că aproximativ 
9% din femei vor dezvolta 
această afecţiune pe parcur-
sul vieţii.

A murit laureata kenyană a premiului Nobel 
pentru Pace Wangari Maathai

Laureata kenyană a premiului Nobel pentru Pace, Wangari 
Maathai, s-a stins din viaţă la vîrsta de 71 de ani. Femeia a mu-
rit într-un spital din Nairobi, unde se trata de cancer. Wangari a 
cîştigat premiul Nobel în 2004 pentru activitatea desfăşurată în 
promovarea unei guvernări transparente şi a drepturilor femei-
lor.

Ea a fost prima femeie africană care a obţinut acest premiu. 
Wangari Maathai a fost profesor de anatomie veterinară. Ea a 
devenit cunoscută în întreaga lume în anii 80, pentru organiza-
rea unor campanii împotriva despăduririlor din Kenya, sprijinite 
de autorităţi.

În aceste campanii, susţinea că defrişările vor duce la schim-
bări ireversibile ale mediului. Laureata Nobelului a fondat, în 
1977, organizaţia ecologistă Green Belt Movement, care a lup-
tat pentru îmbunătăţirea accesului femeilor la resurse, precum 
apa potabilă şi lemne pentru foc.

În contextul în care, în prezent, toată lumea vorbeşte nu-
mai despre criza economică globală, tindem să credem că toate 
ţările de pe glob sînt puternic lovite de probleme financiare 
fără ieşire. Un top realizat de ,,Business Insider” relevă faptul 
că, mai sînt ţări în care PIB-ul anual pe cap de locuitor ajunge 
la aproape 100 000 de dolari. Şi, deşi Europa traversează o 
criză a datoriilor suverane fără precedent, topul este dominat 
de ţări de pe bătrînul continent.

1. Qatar  - PIB per capita: 91 379 dolari
 Ca în majoritatea ţărilor arabe, în Qatar extracţia şi prelu-

crarea petrolului are un rol major în industrie, de unde vine şi 
bunăstarea locuitorilor.

 2. Luxemburg - PIB per capita: 89 562 dolari
Marele Ducat de Luxemburg este mai mic decît Rhode 

Island, are puţin peste o jumătate de milion de locuitori, care 
vorbesc trei limbi străine: franceza, germana şi luxemburghe-
za. Cele mai puternice ramuri ale industriei sînt cel bancar şi 
serviciile financiare, prelucrarea fierului şi a oţelului.

 3. Emiratele Arabe Unite - PIB per capita: 57 774 dolari
 A treia cea mai bogată ţară din lume găzduieşte şi cel mai 

mare mall din lume, Dubai Mall. Ţara este formată din 7 emi-
rate, cu peste 8 milioane de locuitori. Arabii din emirate scot 
bani din petrol, industria petrochimică, aluminiu şi ciment.

 4. Norvegia - PIB per capita: 56 920 dolari
 Regatul Norvegiei este una dintre puţinele ţări din lume 

care mai au monarhie. Cele mai puternice ramuri ale industriei 
sînt cea a petrolului, a gazelor naturale şi cea alimentară. Are 
aproape 5 milioane de locuitori.

 5. Singapore - PIB per capita: 56 797 dolari

Ţara din Sud-Estul Asiei şi care are în componenţă 63 de 
insule, are numai 5 milioane de locuitori. Singapore scoate 
cei mai mulţi bani din electronice, produse chimice şi servicii 
financiare.

 6. Statele Unite ale Americii - PIB per capita: 47 084 do-
lari

Deşi în ultimul an veştile rele de pe continentul american 
vin fără încetare, iar SUA au fost la un pas de a intra în înceta-
re de plăţi în august, ţara se menţine între cele mai bogate state 
din lume. Cele mai dezvoltate ramuri ale industriei americane 
sînt cea petrolieră, prelucrarea oţelului şi cea auto.

 7. Elveţia - PIB per capita: 46 424 dolari
 Deşi este cunoscută în toată lumea pentru ciocolata sa, El-

veţia este un paradis pentru investitori. Nivelul ridicat de trai 
al celor aproape 8 milioane de locuitori este susţinut de turism, 
industria auto şi cea chimică.

 8. Olanda - PIB per capita: 42 447 dolari
 Olanda are 16,6 milioane de locuitori şi cele mai importan-

te surse de bani sînt agricultura, metalele şi tehnologiile.
 9. Irlanda - PIB per capita: 39 999 dolari
Deşi Irlanda este una dintre ţările cu cele mai mari datorii 

din Europa şi a avut nevoie de un împrumut de salvare de la 
FMI şi CE, irlandezii trăiesc bine. Cele mai puternice industrii 
sînt cea a metalelor, cea alimentară şi textilă.

 10. Austria - PIB per capita: 39 711
 Cu o populaţie de 8,4 milioane de persoane, vorbitoare de 

limbă germană, Austria cîștigă bani din construcţii, alimente 
şi prelucrarea metalelor.

Unde să te ,,adăposteşti” de criză. Cele mai bogate 10 ţări ale planetei

Bebeluşi obezi încă înainte de naştere
Obezitatea infantilă începe încă înainte de naştere: 

mame supraponderale nasc bebeluşi prea graşi, afirmă oa-
menii de ştiinţă britanici, care au analizat nivelurile de gră-

sime la nou-născuţi.
Potrivit cercetărilor 

lor, copiii născuţi de 
mame prea grase au stra-
turi de grăsime în jurul 
abdomenului compara-
bile cu cele ale adulţilor 
de 50 de ani. Este prima 
dată cînd un studiu arată 

legătura directă între greutatea mamei şi cea a copilului.

Bebeluşii obezi sînt mai susceptibili să aibă probleme 
de sănătate, printre care boli cardiace, fragilitate a oaselor, 
diabet şi astm. O femeie însărcinată din trei este în prezent 
supraponderală, ceea ce face să crească şi riscurile legate 
de sarcină. Pot apărea astfel complicaţii, dar şi moartea 
mamei sau a bebeluşului.

Studiul s-a desfăşurat pe 54 de băieţi şi 51 de fete şi 
s-au descoperit în total 31 de bebeluşi care aveau mai mult 
ţesut adipos în jurul abdomenului. Prezenţa grăsimii era 
proporţională cu obezitatea mamei. ,,Acest lucru arată cît 
de sensibil este bebeluşul la mediul din uter şi cum pot 
apărea anumite efecte pe termen lung chiar înainte de naş-
tere”, spune profesorul Neena Modi, principalul autor al 
studiului.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel 
de unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători 
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  

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

Aniversări

C a L E i D o S C o P

Divert is
A fost descoperit un virus ce ucide celulele cancerului 

la sîn în doar 7 zile

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


