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ANUNŢ
Transparency International în colabora-

re  cu Uniunea Juriştilor din Moldova (UJM) 
organizează în octombrie 2009 conferinţa cu 
tema: „Monitorizarea politicilor antico-
rupţie în Republica Moldova”. Subiecte-
le vor fi prezentate pe  trei paliere  - politic, 
economic şi juridic. Doritorii de a participa la 
conferinţă  sînt invitaţi să prezinte tezele (în 
variantă electronică, volum ce  nu va depăşi 2 
pagini  de format A4) la Transparency Inter-
national. Data limită de prezentare  a tezelor  - 
1 octombrie 2009. Materialele conferinţei vor 
fi publicate într-o culegere specială care va fi 
prezentată în cadrul conferinţei.

Pentru contacte: 
Transparency International – Moldova, 

str. 31 August 1989, nr. 98, bir. 2003, 2004, 
tel. 23-78-76, 2034-85, email office, 

transparency.md. 

Persoane de contact Efim Obreja, Iana Spinei. 
Persoanele interesate ne pot contacta şi la 
tel. 57-76-90 (redacţia ziarului „Dreptul”); 

tel. 59-50-05 (anticamera UJM).

Comitetul organizatoric

Ţările incluse în programul european „Parteneriatul Estic” şi Uniunea Europeană 
vor semna un Acord asociativ, care va fi mai extins decît cele existente şi va include 
domenii suplimentare, cum ar fi comerţul liber. O declaraţie în acest sens a fost făcută 
de şeful direcţiei generale pentru relaţii externe a Comisiei Europene pentru Ucraina, 
Moldova, Belarus şi Caucazul de Sud, John Kjaer, aflat într-o vizită în Azerbaidjan.

Prim-ministrul desemnat 
Vlad Filat s-a întîlnit de curînd 
cu ambasadorii ţărilor membre 
ale Uniunii Europene la Chi-
şinău, cu reprezentantul speci-
al al UE Kalman Mizsei şi cu 
Ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii Asif J. Chaudhry. 

Discuţiile cu diplomaţii 
au durat mai bine de o oră şi 
au fost iniţiate de Ambasada 
Suediei la Chişinău, ţară care 
deţine în prezent preşedinţia 
Uniunii Europene. 

„A fost o discuţie plină, am 
trecut în revistă situaţia la zi din 
Republica Moldova sub aspect 
politic, economic şi social. Am 
discutat în perspectiva relaţiilor 
pe care urmează să le aibă Repu-
blica Moldova cu ţările membre UE şi cu SUA. 
Avem o deschidere largă şi sinceră din partea 
comunităţii internaţionale. Totul depinde de noi 
cum vom administra şi vom gestiona această 
deschidere în interesul cetăţenilor”, a spus pre-
mierul desemnat, Vlad Filat, după întrevederea 
cu ambasadorii. 

UE şi ţările din „Parteneriatul Estic” vor 
semna un Acord asociativ care va include domenii 

concrete de cooperare

Dmitri Medvedev 
este aşteptat în 

Republica 
Moldova 

în octombrie
Preşedintele rus va participa la 

Summit-ul şefilor statelor CSI, care va 
avea loc pe 8 şi 9 octombrie la Chişi-
nău. 

Preşedintele interimar, Mihai 
Ghimpu, care deţine acum şi preşedin-
ţia CSI, a dat asigurări şefului admi-
nistraţiei prezidenţiale ruse, Serghei 
Narîşkin, care întreprinde o vizită în 
Moldova, că reuniunea va avea loc, iar 
,,mitul că liberalii sînt împotriva Rusi-
ei nu corespunde realităţii”. 

,,Am confirmat buna intenţie a 
Alianţei pentru Integrare Europeană 
pentru dezvoltarea relaţiilor cu Fede-
raţia Rusă în plan social, economic şi 
politic”, a declarat jurnaliştilor preşe-
dintele interimar, dupa întrevederea cu 
Narîşkin. 

Potrivit lui Ghimpu, oficialul rus a 
reconfirmat disponibilitatea Moscovei 
de a acorda creditul promis, de 500 de 
milioane de dolari, Republicii Moldo-
va. ,,Ei rămîn pe poziţia să acorde ba-
nii, dar trebuie să fie semnat un acord 
pentru a pune la punct partea juridică”, 
a precizat Ghimpu. 

Serghei Narîşkin nu a făcut decla-
raţii pentru presă. El a participat la lu-
crările Forumului Intelectualităţii din 
CSI, care a avut loc la  Palatul Repu-
blicii, iar ulterior a avut o întrevedere 
cu premierul desemnat Vlad Filat.

La discuţii a participat şi un reprezentant 
al Ambasadei române. „Deocamdată nu avem 
ambasador, dar, într-o perioadă foarte scurtă de 
timp urmează să  avem şi un ambasador al Ro-
mâniei, acreditat la Chişinău. Cunoaşteţi deja 
că prima decizie a Guvernului va fi abrogarea 
hotărîrii ilegale de introducere a regimului de 
vize cetăţenilor români şi am menţionat şi as-

tăzi acest lucru”, a mai spus Filat. 
Şeful delegaţiei Comisiei Europe-

ne în Republica Moldova, Cesare de 
Montis, a spus că scopul întrevederii 
cu Vlad Filat a fost „clarificarea celor 
mai urgente probleme şi ce aşteaptă 
ţara de la UE”. 

„Cred că este foarte important să 
avem un exerciţiu pedagogic, să ne cu-
noaştem, să vedem ce putem face şi ce 
nu. Noi nu putem oferi soluţii la toate 
problemele voastre, dar putem contri-
bui. Ne-am exprimat primului-min-
stru toată disponibilitatea noastră de 
a sprijini Republica Moldova şi i-am 
amintit premierului că avem o agendă 
de acţiuni care, din diferite motive, nu 
au fost implementate în ultimele luni. 
Premierul a spus clar că prioritatea cu 

numărul unu este sfera economică şi a 
menţionat că are nevoie de întreg suportul UE, 
SUA şi FMI pentru a ajuta ţara să rezolve aces-
te probleme”, a spus Cesare de Montis. 

Reprezentantul Uniunii Europene la Chişi-
nău şi ambasadorul SUA au declarat că discu-
ţiile cu premierul Filat au fost necesare pentru 
a afla „care sînt priorităţile programului de 

Potrivit presei internaţionale, cea mai importantă condiţie im-
pusă celor şase ţări incluse în „Parteneriatul Estic” la semnarea 
noului Acord asociativ este ca fiecare dintre statele vizate să fie 
membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

Oficialul european a menţionat, în context, că Uniunea Euro-
peană va acorda susţinere tehnică şi financiară pentru realizarea 
proiectului „Nabbuco”, deoarece „actualmente asigurarea securi-
tăţii energetice este foarte importantă pentru UE”.

Diplomatul a accentuat, citat de presa azeră, că sînt înregis-
traţi paşi importanţi şi în realizarea programului de simplificare a 
regimului de vize. „Simplificarea regimului de vize nu înseamnă 
anularea acestuia, ci simplificarea procesului de intrare şi ieşire a 
cetăţenilor simpli pe teritoriul ţărilor comunitare. Paralel cu acest 
document, urmează să fie semnat şi Acordul de readmisie”, a men-
ţionat John Kjaer.

Programul „Parteneriatul Estic” este o iniţiativă polonezo-
suedeză, lansată în cadrul politicii de vecinătate, îndreptată spre 
îmbunătăţirea relaţiilor dintre UE şi statele ex-sovietice. „Parte-
neriatul Estic” urmează să cuprindă şase ţări vecine ale Uniunii 
Europene: Moldova, Azerbaidjan, Armenia, Ucraina şi Belarus. În 
cadrul acestui program, UE va acorda ţărilor vecine 600 mln de 
euro în perioada 2009-2013. 

Bine ne pot face numai unii oameni; rau ne pot face toţi. 
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Începe ziua cu DREPTUL!

Vlad Filat a avut o discuţie de o oră 
cu ambasadorii UE şi cu cel al SUA 
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Flashu

ANUNŢ
La 2 octombrie 2009, ora 16.00, în  blocul 7 al 

USM, aula 103 va avea loc şedinţa ordinară a Consiliu-
lui de administraţie  al Uniunii Juriştilor din Republica 
Moldova (UJM).

Ordinea de zi:
1. Concretizări privind organizarea Congresului or-

dinar  de dare de seamă  şi alegeri al  UJM.
2. Diverse.
Prezenţa membrilor Consiliului de administraţie al 

UJM este obligatorie.
Gheorghe AVoRNIC,

preşedintele Consiliului de administraţie al UJM

România va scuti cetăţenii moldoveni 
de impozitul de 500 de euro cerut la 
frontieră
România va uşura trecerea la frontieră pentru cetăţenii Repu-

blicii Moldova prin scutirea, în scurt timp, a impozitului de 500 
de euro. Acest fapt l-a comunicat marţi Titus Corlăţean, preşe-
dintele Comisiei de Politică Externă a Senatului din România.

Titus Corlăţean a menţionat că după vizita de la Chişinău va 
veni cu o solicitare către instituţiile guvernamentale româneşti 
de a redeschide negocierile cu Bruxelles referitor la flexibiliza-
rea regimului de vize pentru cetăţenii din Moldova, care într-o 
perioadă nu atît de lungă va duce şi la eliminarea vizelor. Pînă 
atunci însă, Corlăţean a spus că va cere Guvernului României 
ca intrarea cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul statului 
român să nu fie condiţionată de chitanţa cu impozitul de 500 de 
euro. 

„Din primele discuţii la nivelul preşedinţilor comisiilor de 
politică externă din statele membre ale Uniunii Europene am 
primit, în general, reacţii pozitive referitoare la liberalizarea re-
gimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova. Totuşi nu 
toată lumea este încîntată de acest fapt, dar România se va bate 
pentru acest lucru”, a susţinut Titus Corlăţean. 

Reamintim că din a doua jumătate a anului curent autorităţile 
române au introdus o nouă lege prin care cer tututor solicitan-
ţilor de viză românească să prezinte dovada că deţin un cont 
bancar cu minimum 500 de euro.

Cetăţenii Republicii Moldova 
vor putea obţine vize de scurt sejur 
pentru Finlanda 
De la 1 octombrie 2009, cetăţenii Republicii Moldova vor 

putea obţine vize de scurt sejur pentru Finlanda la Centrul 
Comun de Eliberare a Vizelor din cadrul Ambasadei Repu-
blicii Ungaria la Chişinău. 

Recent, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Euro-
pene a fost informat despre încheierea procedurilor necesare 
privind aderarea Republicii Finlanda la Centrul Comun de 
Eliberare a Vizelor (CCEV) de la Chişinău. 

Aderarea Finlandei la CCEV este un rezultat al acţiunilor 
MAE IE întreprinse în vederea facilitării procedurii de depu-
nere a documentelor de către cetăţenii Republicii Moldova 
pentru obţinerea vizelor în spaţiul UE. 

În prezent, la CCEV pot fi depuse documente pentru per-
fectarea vizelor în Ungaria, Austria, Danemarca, Letonia, 
Slovenia, Estonia, Suedia, Islanda, Marele Ducat de Luxem-
burg. 

În primele luni ale anului 2010, la Centrul Comun de Eli-
berare a Vizelor vor adera Regatul Belgiei, Confederaţia El-
veţiană şi Republica Elenă. De asemenea, se poartă negocieri 
privind aderarea la CCEV a Croaţiei şi Slovaciei.  

Nu vom avea restanţe la salarii şi 
pensii 
Noul Guvern nu va admite restanţe la salarii şi pensii, 

chiar dacă „la ora actuală se înregistrează probleme grave la 
capitolul venituri”, a declarat Vlad Filat, premierul desem-
nat. 

Vlad Filat a purtat  preţ de două ore o discuţie cu repre-
zentanţi ai societăţii civile, mediului de afaceri şi bancar, 
producătorilor şi investitorilor, sindicatelor şi patronatelor, 
precum şi cu reprezentanţii organizaţiilor de tineret, pentru a 
discuta problemele existente în domeniile pe care cei invitaţi 
le reprezintă. 

În contextul în care economia R. Moldova se află într-o 
situaţie dificilă, premierul a considerat necesară această dis-
cuţie cu cei prezenţi la masa rotundă înainte de finalizarea 
programului de activitate al Guvernului. „Este important a 
oferi tuturor posibilitatea de a depăşi problemele ţării. Avem 
consultări în alte domenii şi aşa va fi şi după desemnarea Gu-
vernului pentru ca deciziile adoptate să acopere un interes cît 
mai larg al societăţii”, a explicat Vlad Filat. 

Parlamentul urmează să aprobe programul de activitate al 
Guvernului şi componenţa sa nominală.

Prim-vicepreşedintele Par-
tidului Liberal Democrat din 
Moldova, Alexandru Tănase, 
nu a confirmat la început, dar 
nici nu a infirmat informaţia 
apărută în presă, precum că lui 
îi va reveni fotoliul de ministrul 
al Justiţiei în Guvernul Filat. 

„Ar fi cel mai corect să 
aşteptăm exact momentul 
cînd domnul prim-ministru 
va prezenta echipa sa şi atunci 
se va vedea fiecare exact cine 
şi ce portofoliu va ocupa”, a 
declarat, Alexandru Tănase. 
„Eu la ora actuală sînt deputat, 
membru al comisiei juridice 
şi îmi îndeplinesc exact acel 
mandat pe care îl am. Dacă se 
va întîmpla altă situaţie, sigur 
că vom discuta şi vom anali-
za”, a precizat parlamentarul 
PLDM. 

Cu ocazia finalizării Pro-
gramului „Milenium”, imple-
mentat pe parcursul a 2 ani în 
sustemul justiţiar din Repu-
blica Moldova, Consiliul Su-
perior al Magistraturii a lan-
sat recent cea de a doua ediţie 
a comentariilor la Codul de 
etică al judecătorului. 

Una dintre inovaţiile im-
plementate în sistemul jude-
cătoresc pe parcursul a 2 ani 
şi jumătate cît a durat proiec-
tul este asigurarea în propor-
ţie de 85 la sută a instanţelor 
cu programe informatizate 
de gestionare a dosarelor. 
Pînă la sfîrşitul anului depar-
tamentul de administrare ju-
decătorească promite să asi-
gure toate instanţele cu acest 
program. Cele mai active în 
utilizarea noilor tehnologii 
s-au dovedit a fi judecătoriile 
din Taraclia şi Rezina. Totuşi 

Protocolul 14 privind re-
forma Curţii Europene a Drep-
turilor Omului aduce atingere 
intereselor naţionale ale Ru-
siei, se arată în proiectul unei 
declaraţii a Dumei, care ex-
plică de ce camera inferioară 
a Parlamentului rus refuză să 
ratifice acest document.

După ce evocă articolul 8 
al Protocolului, conform căru-
ia o comisie alcătuită din trei 
judecători ai CEDO este abi-
litată să adopte hotărîri fără a 
include neapărat în rîndul ei 
un judecător din ţara reclama-
tă, proiectul declaraţiei afir-
mă: ,,Această dispoziţie riscă 
să pună în pericol echitatea şi 
fundamentul sentinţelor pro-
nunţate de Curtea Europeană, 
sentinţe care, în lipsa judecă-
torului care reprezintă statul 
reclamat, ar putea fi adoptate 

Moscova refuză să ratifice forma actuală a protocolului privind reforma CEDo
fără a ţine cont de particula-
rităţile sistemului judiciar al 
acelei ţări”.

Deputaţii ruşi contestă şi 
articolul 14 al Protocolului, 
care permite Curţii să lanseze 

o anchetă înainte de a statua 
cu privire la acceptabilitatea 
unei plîngeri.

,,Posibilitatea oferită 
Curţii Europene de a-şi exer-
cita acest drept înainte de a se 

convinge că au fost epuizate 
toate căile de recurs la nivel 
naţional ar putea constitui o 
ingerinţă în procesul de jus-
tiţie derulat la nivel naţional 
şi chiar o substituire a acestui 
proces”, afirmă proiectul de 
declaraţie.

Potrivit parlamentarilor, 
această dispoziţie este inac-
ceptabilă în condiţiile în care 
Curtea Europeană a Drepturi-
lor Omului joacă un rol sub-
sidiar în raport cu jurisdicţiile 
naţionale.

Duma a mai denunţat şi 
articolele 10 şi 16 ale Proto-
colului, care conferă CEDO 
posibilitatea de a arăta statu-
lui condamnat modul de apli-
care a unei sentinţe definiti-
ve, lucru care, de asemenea, 
contravine rolului subsidiar 
al Curţii.

„În domeniul justiţiei este nevoie 
de o reformă cardinală”

Justiţia în RM după 2 ani de investiţii
unii judecători mai rămîn a fi 
conservatori şi preferă stoca-
rea manuală a documentelor.

Prin crearea site-urilor 
pentru fiecare instanţă de ju-
decată în parte s-a reuşit par-
ţial şi asigurarea transparenţei 
sistemului judecătoresc. În 
opinia directorului de proiect, 
Laurence Vetter, acest fapt va 
scuti populaţia RM de dru-
muri obositoare.

În cadrul aceluiaşi proiect, 
o parte din sediile instanţelor 
de judecată au fost reparate. 
Robyn Hewitt, arhitect în ca-
drul Programului pentru buna 
guvernare, susţine că majo-
ritatea instanţelor de judeca-
tă necesită o restructurare a 
spaţiilor pentru delimitarea 
în cadrul sălilor de judecată a 
intrărilor separate pentru pu-
blic, personalul judecătoresc 
şi a unui spaţiu securizat pen-

tru deţinuţi.
Astfel, poate fi creată o 

separare mai bună a spaţiu-
lui pentru sporirea siguranţei 
tuturor părţilor, şi limitarea 
posibilitaţii contactului nea-
decvat între părţi. Este dificil 
să se realizeze asemenea se-
parare în clădirile instanţelor 
din Moldova, dar o soluiţie 
ar fi concentrarea la etajul 
de jos a spaţiilor rezervate 
accesului public, iar la un alt 
etaj să fie amplasate birourile 
personalului judecătoresc, cu 
acces restricţionat. 

Nicolae Clima, preşedin-
tele Consiliului Superior al 
Magistraturii, recunoaşte că, 
deşi starea de lucruri s-a ame-
liorat ca urmare a implemen-
tării proiectului, sistemul de 
justiţie din RM necesită să fie 
reformat în continuare. Clima 
readuce în vizorul publicu-

lui două cazuri supranumite 
„Doga” şi „Nică”, ce au avut 
loc la Judecătoria din Bender. 
În procesul inspectării au fost 
descoperite cca 70 de dosare 
penale şi 450 de cauze civile 
neînregistrate, pe perioada de 
10 ani, aparţinînd primului 
judecător. Cel de al doilea 
om al legii a ignorat alte 756 
de cauze civile. Clima nu a 
putut trece cu vederea şi alte 
derogări de la normele etice 
ale judecătorului depistate în 
ultimii ani.

Ca urmare a sondajului 
de evaluare a proiectului, 
respondenţii au notat cu 3,85 
puncte din 5 calitatea şedinţe-
lor, iar 1,6 % din cei chestio-
naţi au mărturisit că au mituit 
judecătorul. În majoritatea 
cazurilor, au făcut-o chiar la 
cererea omului legii.

Totodată, Tănase ştie care 
vor fi priorităţile şi obiectivele 
ce le va urma dacă va deveni 
ministru. 

„În domeniul justiţiei este 
nevoie de o reformă cardinală, 
atît a instituţiilor procesuale, 
cît şi a legilor care reglemen-
tează funcţionarea justiţiei. 
Este vorba,în primul rînd, de 
sistemul de organizare jude-
catorească, sistemul de execu-
tare a hotărîrilor judecătoreşti, 
responsabilizarea judecăto-
rilor pentru deciziile ilegale 
pronunţate şi multe alte dome-
nii, precum avocatura sau no-
tariatul”, a spus liberal-demo-
cratul, jurist de profesie. 

El consideră că toate aces-
te insituţii necesită a fi refor-
mate, deoarece, la ora actuală, 
ele sînt „construite pe principii 

clientelare şi deservesc anumi-
te grupuri de interese”. 

„Noi trebuie să facem o 
justiţie care ar fi pusă exclu-
siv în slujba cetăţenilor şi nu 
a celor care guvernează ţara, 
indiferent de ce partid se află 
la guvernare”, a menţionat Tă-
nase. 

„Este foarte mult de lu-
cru”, este sigur posibilul mi-
nistru, care spune că reforma 
va începe cu domenii care nu 
necesită cheltuieli. 

„Orice reformă necesită 
alocări financiare şi, în acest 
sens, se va recurge mai întîi de 
toate la reforme care nu pre-
supun costuri financiare. Este 
vorba de modificarea unor 
instituţii procedurale care per-
mit la ora actuală procese ce 
durează ani de zile, folosirea 
ineficientă şi inexactă a apelu-
rilor de recurs – o serie de pro-
bleme care pot fi rezolvate şi 

vor fi rezolvate pentru care nu 
vor fi necesare fonduri financi-
are suplimentare. Mai mult ca 
atît, chiar se vor face anumite 
economii. De exemplu, în ca-
zul modificării sistemului de 
executare a hotărîrilor judecă-
toreşti. Noul model, care, cred 
eu că va fi propus, prevede nu 
doar economisirea, dar chiar 
nealocarea de la bugetul de 
stat a anumitor surse”, a spus 
deputatul PLDM. 

Alexandru Tănase este 
prim-vicepreşedintele PLDM, 
fost preşedinte al fracţiunii 
PLDM din consiliul munici-
pal Chişinău. Avocat de pro-
fesie, Tănase a condus, pînă a 
deveni deputat, Comisia pen-
tru Etică şi Disciplină a Baro-
ului Avocaţilor din Moldova. 
A cîştigat cazuri de rezonanţă 
atît în instanţele naţionale, cît 
şi la Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului.

În R. Moldova vor fi organizate pentru a şasea oara „Zilele 
dreptului de a şti”. Actiunea se va desfăşura între 28 septembrie 
şi 3 octombrie şi va avea genericul „O persoană activă este una 
bine informată, o persoană neinformată este cu uşurinţă mani-
pulată”. 

Tradiţional, organizatorul principal al „Zilelor dreptului de a 
şti” este Centrul „Acces-info”. 

Potrivit preşedintelui Centrului „Acces-info”, Vasile Spinei, 
ediţia din acest an a „Zilelor dreptului de a şti” îşi propune de a 
informa populaţia despre drepturile şi modalităţile de solicitare 
a informaţiilor oficiale, căile de adresare în instanţa de judecată. 

„Prin această acţiune dorim sa-i sensibilizăm pe reprezentanţii au-
torităţilor privind realizarea dreptului la informaţie şi a libertăţii 
de exprimare, depăşirea sindromului de secretomanie, implicarea 
activă a cetăţenilor în procesul decizional”, a precizat Spinei.

Centrul „Acces-info” sugerează autorităţilor publice de toa-
te nivelurile să organizeze, în perioada 28 septembrie-3 octom-
brie, conferinţe de presă, „mese rotunde”, consultări cu societa-
tea civilă, „zile ale uşilor deschise” etc.

Mai bine de 60 de ţări consemnează în fiecare an „Ziua drep-
tului de a şti” la 28 septembrie. Pentru prima dată „Ziua dreptu-
lui de a şti” a fost consemnată acum şapte ani.

În Republica Moldova se vor desfăşura „Zilele dreptului de a şti”
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Guvernul de la Washington 
este disponibil să ofere R. Moldo-
va peste un milion de dolari pentru 
dezvoltarea supremaţiei legii, lupta 
anticorupţie, combaterea crimei or-
ganizate şi prevenirea traficului de 
persoane.

Un amendament la „Scrisoa-
rea de acord cu privire la controlul 
drogurilor şi aplicarea normelor de 
drept” între guvernele ambelor ţări a 
fost semnat recent de către ambasa-
dorul SUA la Chişinău, Asif Chaud-
hry, şi preşedintele în exerciţiu al R. 
Moldova, Mihai Ghimpu.

Finanţarea suplimentară de 
1,450 milioane va fi folosită pentru 
susţinerea mai multor proiecte pen-
tru promovarea supremaţiei legii în 

Peste un milion de dolari pentru 
supremaţia legii

R. Moldova. Din aceşti bani urmea-
ză să fie desfăşurate o serie de ate-
liere de instruire juridică continuă 
pentru procurori şi judecători. Pro-
iectul mai prevede şi desfăşurarea 
unui program de studii în SUA pen-
tru absolvenţii Institutului Naţional 

de Justiţie, dezvoltarea Asociaţiei 
Avocaţilor din Moldova, precum şi 
asistenţa în reforma legislativă me-
nită să aducă sistemul moldovenesc 
de justiţie penală în conformitate cu 
standardele internaţionale. 

„SUA a acordat permanent R. 
Moldova asistenţă continuă în pro-
movarea reformelor democratice, 
edificarea unui stat de drept, bazat 
pe valori democratice, în care insti-
tuţiile statului asigură respectarea, 

în primul rînd, a drepturilor omului 
şi supremaţia legii. 

În realizarea acestor obiective, 
Guvernul SUA a iniţiat în 2001 
Acordul cu privire la controlul dro-
gurilor şi aplicarea normelor de 
drept. Acordul de bază între Guver-

nul SUA şi R. Moldova 
a fost semnat, pentru 
prima dată, la 28 august 
2001. De atunci, în fie-
care an, Guvernul SUA 
şi R. Moldova semnea-
ză amendamente pentru 
susţinerea respectivului 
acord. Prin intermediul 
acestui acord, Moldova 
a beneficiat, pe parcur-
sul a 9 ani, de asistenţă 
financiară în valoare 
totală de circa 8 mili-
oane dolari pentru sus-
ţinerea sistemului de 
justiţie penală, pentru 
a menţine securitatea 
la frontieră, a com-
bate corupţia, crima 
organizată, traficul de 
stupefiante şi cu fiinţe 
umane, a  altor crime 
complexe precum spă-
larea banilor şi crimele 
informaţionale. Asis-

tenţa acordată pînă acum a fost folo-
sită pentru instruirea judecătorilor şi 
procurorilor; au fost procurate vehi-
cule şi echipament pentru instituţiile 
care aplică normele de drept; a fost 
renovat şi reconstruit Centrul pentru 
Combaterea Traficului de Persoane 
etc. Amendamentul este important 
pentru că avem posibilitatea de a 
coopera cu Guvernul R. Moldova 
pentru îmbunătăţirea sistemului ju-
ridic şi legal. Guvernul SUA depune 

efort pentru a asista R. Moldova în 
domeniul combaterii crimei organi-
zate. Noi am fost şi vom fi partene-
rii angajaţi în susţinerea eforturilor 
dumneavoastră în domeniul comba-
terii crimei organizate, a traficului 
de finţe umane”, a declarat ambasa-
dorul SUA, Asif Chaudhry. 

Guvernul R. Moldova urmează 
să ia în considerare şi să adopte pro-
punerile prezentate la amendamente 
de experţii americani sau strategii în 
dreptul penal, drepturile omului şi 
domeniile de anticorupţie şi comba-
tere a traficului de persoane.

   Preşedintele interimar al R. 
Moldova, Mihai Ghimpu, a declarat 
că una din cauzele acestui flagel al 
societăţii este sărăcia. „R. Moldova 
are nevoie, de asemenea, de aju-
tor din afara ţării pentru a combate 
aceste fenomene care macină soci-
etatea noastră. Banii vor fi cheltuiţi 
transparent şi cu o destinaţie concre-
tă. Eu sînt convins că acest amenda-
ment semnat va fi realizat întocmai 
cum prevede scopul său. Multe lu-
cruri rele s-au făcut pînă acum, de 
acum înainte urmează ca totul să fie 
corect şi în conformitate cu legea. 
Dacă noi vom încerca să ascundem, 
să cheltuim aceşti bani pentru alte 
interese, eu cred că data viitoare nu 
vom mai avea un amendament din 
partea Guvernului SUA”, a spus Mi-
hai Ghimpu. 

Primul accord cu privire la con-
trolul şi aplicarea normelor de drept 
între SUA şi R.Moldova a fost sem-
nat la 28 august 2001. De atunci, prin 
intermediul acestui singur program, 
SUA a acordat mai mult de 8 mln 
dolari pentru susţinerea sistemului 
de justiţie penală. 

 S. C.

Pe agenda vizitelor în raionul Soroca, 
efectuate de echipa FNPAIA de monitorizare 
a Codului de conduită pentru patroni privind 
eliminarea celor mai grave forme ale muncii 
copilului în agricultură, s-au aflat întreprin-
derile agricole „Scripta-Prim” din Stoicani 
şi „Prietenia-Agro” din Slobozia-Cremene şi 
gospodăria ţărănească „Cebotari Mihail” din 
Racovăţ.  

Acţiunile care au debutat în această toam-
nă la Soroca vor cuprinde, pînă la sfîrşitul 
anului, alte cîteva regiuni ale ţării, printre 
care Căuşeni, Edineţ, Cahul. Echipa FNPAIA 
urmăreşte modul în care angajatorii agricoli 
respectă Codul de conduită pentru patroni 
privind eliminarea celor mai grave forme 
ale muncii copilului în agricultură şi indus-
tria alimentară, adoptat în decembrie 2007 de 
Consiliul FNPAIA. 

Vizitele de monitorizare la Soroca au in-
clus şi o întîlnire cu adolescenţii gimnaziului 
din satul Slobozia-Cremene, în cadrul căreia 
echipa FNPAIA a discutat cu elevii clasei a 
6-a despre beneficiile educaţiei şi consecinţe-
le muncii copiilor.   

Echipa FNPAIA a constatat că în unităţile 
agricole, vizitate în raionul Soroca, angajatorii 
vorbesc la trecut despre formele grele de mun-
că ale copiilor – „sînt agregate multe şi aici e 
strict”, „înainte era tutun, atunci – da, am folo-

Monitorizarea Codului de conduită privind munca copiilor în agricultură a început la Soroca

sit munca copiilor”, afirmă conducătorii, „dar 
timpurile se schimbă şi se schimbă şi situaţia”. 

În cadrul acestor vizite echipa de monito-
rizare le-a reamintit angajatorilor despre ne-
cesitatea respectării cu stricteţe a prevederilor 
legislaţiei muncii, incluse şi în Cod, în ceea 
ce priveşte angajarea persoanelor minore, vîr-
sta minimă de angajare a copiilor, durata tim-
pului de muncă, obligativitatea examenelor 
medicale şi neimplicarea copiilor în „munci-
le care sînt periculoase sau în muncile care 
împiedică procesul de instruire, ori dăunează 
dezvoltării fizice, intelectuale, spirituale şi 
sociale a copiilor”.    

Membrii Echipei FNPAIA de monitorizare 
au remarcat, totodată, participarea angajatori-
lor agricoli din Soroca la dezvoltarea socială a 
propriilor comunităţi, prin acordarea de spri-
jin pentru grădiniţe, şcoli şi centre comunitare 
ale copiilor şi tinerilor, aceasta constituind o 
contribuţie la traducerea în fapt a mesajului 
pe care l-a formulat FNPAIA: „Locul copilu-
lui este în şcoală, iar munca lui e cartea”.   

Echipa de monitorizare FNPAIA a vizi-
tat anterior, în toamna anului 2008, unităţi 
agricole din Orhei, Hînceşti, Floreşti, Bălţi 
şi Ştefan-Vodă, constatînd „atît exemple de 
înţelegere şi respectare de către patroni a an-
gajamentelor din acest Cod de conduită, cît 
şi lucruri care au trebuit îmbunătăţite”, după 

cum afirmă Eugenia Ganea, coordonatorul 
proiectului FNPAIA „Combaterea muncii 
copilului în sectorul agricol al Moldovei”. 
„Vizita recentă este cea mai încurajatoare!”, 
a adăugat ea.

Date recente la nivel naţio-
nal, oferite de Inspecţia Muncii, 
constată o descreştere a numă-
rului de copii implicaţi în for-
mele grave ale muncii copilu-
lui în agricultura ţării. „Aceste 
rezultate ne fac să credem că 
eforturile noastre de combate-
re a celor mai grave forme ale 
muncii copiilor au impact, dar 
mai este de lucru. Organizaţia 
noastră s-a angajat să continue 
această iniţiativă şi avem pentru 
aceasta susţinerea partenerilor 
sociali”, menţionează Eugenia 
Ganea.  

FNPAIA promovează, în-
cepînd cu anul 2005, proiectul 
„Combaterea muncii copiilor în 
sectorul agricol al Moldovei”, 
realizat cu sprijinul Biroului 
Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii pentru Activităţi cu 
Organizaţiile Patronale (ILO-
ACT/EMP) şi implementat cu 
susţinerea Guvernului Norve-
giei.

Codul de conduită pentru 
patroni privind eliminarea ce-
lor mai grave forme ale muncii 

copilului în agricultură şi industria alimentară 
poate fi citit la adresa:

http://www.fnpaia.org/data/files/libra-
ry/11/CoddeConduita_ROM.pdf

La 18 septembrie 2009, o echipă de monitorizare a Federaţiei Naţionale 
a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară (FNPAIA) a vizitat 
câteva întreprinderi agricole din satele Stoicani, Slobozia-Cremene şi Ra-
covăţ din raionul Soroca. 

Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură

Veniturile 
populaţiei în 

mediul rural – de 
două ori mai mici 

decît la oraş 
În trimestrul II al anului 2009, 

populaţia de la sate a avut venituri în 
medie cu 472 lei sau cu 48,1% mai 
puţin decît populaţia urbană. 

Dacă în mediul urban principala 
sursă de formare a veniturilor este 
activititatea salarială (55,5%), apoi 
la sate salariul constituie doar 29,3% 
din venituri, alte 23% fiind acoperite 
de activitatea agricolă individuală, 
iar 19,6% – din transferurile de pes-
te hotare. 

Cea mai mare parte a veniturilor 
din activitatea agricolă este repre-
zentată de contravaloarea produselor 
din resurse proprii, veniturile băneşti 
de la comercializarea producţiei 
agricole proprii au constituit respec-
tiv 20,7% din veniturile obţinute din 
practicarea acestei activităţi. 

Precum a menţionat Ala Negru-
ţa, şefa Direcţiei statistica socială şi 
a nivelului de trai din cadrul BNS, 
populaţia din mediul rural rămîne 
a fi mai vulnerabilă din punctul de 
vedere al veniturilor disponibile, 
deoarece acestea depind de condi-
ţiile climaterice, precum şi de alţi 
factori care determină rezultatele 
actvităţii agricole. „Populaţia rurală 
în comparaţie cu cea urbană este de-
pendentă într-o proporţie mai mare 
şi de transferurile din afara ţării”, a 
constatat Ala Negruţa. 

Potrivit datelor Biroului Naţio-
nal de Statistică, în trimestrul II al 
anului 2009, veniturile disponibile 
ale populaţiei au constituit în medie 
pe cap de locuitor, pe lună, 1179,6 
lei, fiind în descreştere cu 2,9% faţă 
de aceeaşi perioadă a anului 2008. În 
termeni reali veniturile populaţiei au 
înregistrat o descreştere de 2%.
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În perioada 8 luni ale anu-
lui 2009, în ţară au fost înre-
gistrate 15 795 infracţiuni, 
ceea ce constituie o scădere 
a numărului infracţiunilor în-
registrate, comparativ cu pe-
rioada analogică a anului tre-
cut, cu 921 infracţiuni. Astfel, 
nivelul stării criminalităţii pe 
teritoriul republicii în perioa-
da de referinţă se află în scă-
dere cu 5,5%.

Nivelul scăzut al stării cri-
minalităţii în perioada de re-
ferinţă se atestă în 19 raioane 
ale republicii, fiind înregistra-
tă o majorare în 15 raioane şi 
UTA Gagauzia.

I. Analiza  stării  
criminalităţii  în teritoriu

Numărul infracţiunilor 
înregistrate în perioada de 8 
luni ale anului 2009 se află 
în creştere esenţială compa-
rativ cu perioada analogică 
a anului precedent în raioa-
nele Ceadîr-Lunga (36,6%), 
Comrat (27,0%), Căuşeni 
(13,4%), Ocniţa (13,2%), 
Cantemir (13,1%), Făleşti 
(12,1%), Criuleni (11,4%), 
Leova (6,9%).

Concomitent, se atestă o 
scădere a numărului infracţi-
unilor înregistrate în perioada 
de referinţă în raioanele Că-
lăraşi (42,8), Orhei (31,9%), 
Ialoveni şi Rezina (26,5%), 
Hînceşti (25,6%), Donduşeni 
(24,4 %), Taraclia (17,8%), 
Vulcăneşti (16,8%), Soroca 
(15,3%) .

Un caracter scăzut al stă-
rii criminogene persistă şi în 
mun. Chişinău, unde compa-
rativ cu perioada analogică 
a anului 2008 au fost înre-
gistrate cu 13,7% mai puţine 
infracţiuni. Numărul crimelor 
înregistrate se află în descreş-
tere în toate sectoarele muni-
cipiului, respectiv Botanica 
(24,0%), Buiucani (23,8%), 
Rîşcani (10,7%), Ciocana 
(5,4%), Centru (0,9%).

II. Analiza stării 
criminalităţii  după 

categoriile de infracţiuni
Conform informaţiei 

operative privind rezultatele 
combaterii infracţionalităţii, 
în republică în primele 8 luni 
ale anului 2009 au fost înre-
gistrate 146 omucideri, 2 acte 
de banditism, 468 acte de hu-

Sinteza activităţii desfăşurate 
de organele Procuraturii pe parcursul a 8 luni 2009 

liganism, 163 violuri, 215 
infracţiuni de vătămare in-
tenţionată gravă a integrităţii 
corporale, 7316 crime contra 
patrimoniului, inclusiv 136 
tîlhării, 640 jafuri, 639 escro-
cherii şi 5433 furturi; 1415 
infracţiuni ce ţin de circulaţia 
ilegală a stupefiantelor, 1691 
crime economice, 530 infrac-
ţiuni săvîrşite de persoanele 
cu funcţii de răspundere, 23 
coruperi active, 55 coruperi 
pasive, 81 cazuri de mituire, 
121 abuzuri de putere, 128 
excese de putere şi 52 infrac-
ţiuni de  neglijenţă, 152 cazuri 
de trafic de fiinţe umane şi 31 
cazuri de trafic de copii.

S-a constatat o creştere a 
numărului unor categorii de 
crime cum sînt: cele contra 
vieţii şi sănătăţii cu 1,3%, a 
omorurilor cu 2,8%, a vătă-
mărilor intenţionate medii cu 
4,8%, a tîlhăriilor cu 20,4%, a 
jafurilor cu 3,1%, infracţiuni-
lor în domeniul transporturi-
lor cu 79,8%, trecerea ilegală 
a frontierei  cu 119,6%, a in-
fracţiunilor ecologice 166,7%, 
a infracţiunilor contra justiţiei 
cu 31,3%, a infracţiunilor să-
vîrşite de grupuri criminale 
cu 48,6%. 

Numărul infracţiunilor 
privind viata sexuală se află în 
scădere cu 14,4%, a huliganis-
mului cu 9,7%, a vătămărilor 
intenţionate grave cu 7,7%, a 
celor contra patrimoniului cu 
13,9%, a celor ce ţin de cir-
culaţia ilegală a stupefiantelor 
cu 13,4%, a cazurilor de trafic 
de fiinţe umane cu 18,7% şi a 
traficului de copii cu 11,4%, 
a infracţiunilor economice cu 
21,6%, a infracţiunilor comise 
de persoane cu funcţii de răs-
pundere cu 38,2 la sută (inclu-
siv cele de corupţie şi conexe), 
a celor de contrabandă cu 14,6 
la sută, infracţiunile privind 
organizarea migraţiunii ilega-
le cu 7,7%.

III. Activitatea  organelor 
Procuraturii în domeniul                      
conducerii şi exercitării 
urmăririi penale pentru

8 luni ale anului 2009
În perioada de 8 luni ale 

anului 2009 procurorii au 
condus urmărirea penală pe 
28278 cauze penale şi exerci-
tat urmărirea penală pe 4511 
cauze penale.

La capitolul exercitării şi 
conducerii urmăririi penale în 
perioada indicată, procurorii 
au realizat următorii indici: 

– finisate şi expediate în 
instanţa de judecată 7025 ca-
uze penale; 

– suspendată condiţionat 
urmărirea penală pe 78 cauze 
penale.  

Procurorii au dat indicaţii 
în scris organului de urmărire 
penală pe 7333 cauze penale.

În 8 luni ale anului curent 
de către procurori în cadrul 
urmăririi penale au fost în-
cetate cu liberarea de răs-
pundere penală şi tragerea la 
răspundere administrativă în 
baza art. 55 CP – 901 cauze 
penale.

Drept urmare a controa-
lelor efectuate de către pro-
curorii din teritoriu, au fost 
constatate şi luate la evidenţă 
235 infracţiuni anterior neîn-
registrate şi tăinuite de către 
colaboratorii MAI. 

În perioada de referin-
ţă procurorii au înaintat 694 
sesizări privind încălcarea 
legislaţiei în activitatea orga-
nelor de urmărire penală.

 
IV. Reprezentarea 
învinuirii de stat

În perioada vizată de catre 
instanţele de judecată cu par-
ticiparea procurorilor au fost 
examinate 5237 cauze pena-
le cu deliberarea sentinţei, 
din ele fiind pronunţate 3864 
sentinţe de condamnare în 
privinţa a 4508 persoane; cu 
deliberarea sentinţei de achi-
tare – 92 sentinţe. 

Procedura privind acordul 
de recunoaştere a vinovăţiei 
a fost aplicată pe 2328 cauze 
penale în privinţa a 2610 per-
soane. 

La sfîrşitul perioadei de 
raport restanţa cauzelor pena-
le examinate cu termen mai 
mare de 6 luni a constituit 
328 cauze penale. 

V. Reprezentarea 
intereselor generale ale 

societăţii, apărării ordinii 
de drept, drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor
În  8 luni ale anului curent 

de către procurori în acest do-
meniu au fost efectuate 2361 
controale în cadrul cărora 
cele mai frecvente încălcări 

fiind constatate în domeniul 
combaterii corupţiei şi pro-
tecţionismului, respectării 
drepturilor constituţionale ale 
omului, administrării publice, 
protecţiei proprietăţii publice 
şi derogărilor de la legislaţia 
financiar-bancară, fiscală şi 
vamală.

De către procurori în peri-
oada de referinţă au fost exa-
minate 13 659 petiţii în care 
au fost abordate probleme ce 
ţin de violarea dreptului de 
proprietate, legislaţia funci-
ară şi legislaţia cu privire la 
administraţia publică etc.

Au fost primiţi în audienţă 
19 735 cetăţeni, inclusiv 2866 
la locul de trai şi lucru. 

Ca urmare a controalelor 
efectuate şi a petiţiilor  exa-
minate, procurorii au înaintat 
2002 sesizări, 690 recursuri, 
au pornit urmărirea penală 
pe 318 cazuri de încălcare a 
legislaţiei şi au intentat 2702 
proceduri administrative. 

Pe parcursul perioadei de 
raport, în instanţa de judeca-
tă au fost înaintate 1190 ac-
ţiuni civile în sumă totală de 
746 107 407 lei. În 226 cazuri 
au fost recuperate benevol 
daunele în sumă de 84 815 
145 lei.

Din numărul total al acţi-
unilor intentate, 822 acţiuni 
în sumă de 14 523 939 lei au 
fost înaintate în instanţa de 
drept comun, iar 242 acţiuni 
în sumă de 731 529 089 lei 
în instanţa de judecată eco-
nomică. 

Ca rezultat al activităţii 
procurorilor la capitolul apă-
rării ordinii de drept, dreptu-
rilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
în interesul minorilor, pensi-
onarilor şi altor persoane au 
fost intentate şi remise spre 
examinare în instanţele de 
judecată 495 acţiuni civile în 
sumă de 4 623 407 lei, fiind 
intentate la cererea persoanei 
477 acţiuni civile în sumă 
de 4 351 134. Din categoria 
celor menţionate în baza ac-
ţiunilor au fost protejate 364 
persoane.

De asemenea, în perioa-
da de referinţă procurorii au 
furnizat pentru publicare în 
mass-media 2896 materiale şi 
au înaintat administraţiei pu-
blice 620 informaţii privind 
starea legalităţii în teritoriu.

Procuratura Generală

Fondul Monetar Inter-
naţional (FMI) va delega 
la Chişinău o echipă de ex-
perţi imediat după învestirea 
în funcţie a noului Guvern. 
Despre aceasta a anunţat pre-
mierul Vlad Filat.

„Avem deja un prim 
semnal. Avem scrisoarea de 
răspuns din partea FMI care 
spune că imediat după înves-
tirea noului Guvern Fondul 
urmează să vină la Chişinău 
cu o misiune pentru a demara 
procesul în vederea relansă-
rii relaţiilor în primă instanţă 
cu Guvernul de la Chişinău 
şi ca rezultat creditarea R. 
Moldova în vederea depăşirii 
situaţiei dramatice pe care o 
avem la nivel bugetar, datorii 
şi alte probleme”, a explicat 
Vlad Filat

Noul prim-ministru sus-
ţine că după încheierea unor 
acorduri cu FMI R. Moldo-
va va putea accede şi la alte 
surse, cum ar fi ajutorul fi-
nanciar din partea Comisiei 
Europene, în valoare de 30 
mln de euro.

Totodată, Vlad Filat a 
dezminţit informaţia pre-
cum că FMI ar fi impus drept 
condiţii pentru creditare R. 
Moldova reducerea angaja-
ţilor şi a salariilor. „Cerinţe 
de acest gen din partea FMI 

nu au fost impuse niciodată. 
Noi nu vom accepta ideea cu 
reducerea locurilor de mun-
că, micşorarea salariilor. Noi 
ne asumăm această respon-
sabilitate”, a mai spus Vlad 
Filat.

Potrivit lui Veaceslav Io-
niţă, deputat PLDM, R. Mol-
dova ar putea primi de la FMI 
o sumă cuprinsă între 300-
500 mln dolari, bani necesari 
pentru acoperirea deficitului 
bugetar. Acordul, mai spune 
Ioniţă, umrează să fie semnat 
pînă la sfîrşitul lunii octom-
brie. „Este un lucru foarte rar 
întîlnit la FMI, cînd ei încep 
lucrul nu cu Guvernul înves-
tit, ci cu prima persoană în-
vestită în stat. Exact în ziua în 
care preşedintele Parlamentu-
lui a fost învestit, noi am tri-
mis o scrisoare la FMI, ceea 
ce a permis ca astăzi, după 
două săptămîni, aşa cum este 
şi procedura, să primim răs-
puns”, a mai spus deputatul 
liberal-democrat.

Fondul Monetar Internaţional 
la Chişinău

Imigranţii ar putea primi 
cetăţenia după cinci ani 

de şedere legală
Camera Deputaţilor din Italia a reluat discuţiile pe su-

biectul reformei legii privind cetăţenia. Conform propuneri-
lor prezentate în luna iulie de Andrea Sarubbi (PD) şi Fabio 
Granata (PDL), copiii imigranţilor ar urma să primească au-
tomat la naştere cetăţenia italiană, iar perioada de obţinere a 
cetăţeniei ar putea coborî de la zece la cinci ani. Dezbaterea 
este urmărită cu atenţie şi de moldovenii aflaţi la muncă în 
această ţară. 

O condiţie care nu se discută însă este aceea că toţi imi-
granţii vor trebui să prezinte dovezi de „stabilitate economi-
că” şi să treacă printr-un test de limbă şi cultură italiană. Au-
torii proiectului nu exclud o variantă de consens în ceea ce 
priveşte numărul de ani de rezidenţă necesari, se vehiculează 
şi ideea de şapte ani. „Este corect ca aceşti copii să poată 
urma o educaţie şi o formare ca şi italienii, pentru a se simţi 
pe deplin italieni”, a spus Granata. Odată cu reforma cetăţe-
niei, în Italia se vorbeşte şi despre acordarea dreptului de vot 
pentru imigranţi. „Cine plăteşte taxele, cine vorbeşte italiana, 
cine respectă Constituţia şi steagul trebuie să aibă dreptul la 
reprezentare”, a declarat ministrul italian de Externe Franco 
Frattini. „Dacă sînt oameni care iubesc Italia, de ce trebuie 
să-i considerăm străini? Dacă ne gîndim la toţi italienii care 
nu-şi iubesc ţara…”, a adăugat Frattini. Dreptul de vot pentru 
imigranţi „tinde să-i apropie pe aceştia de lumea politică şi 
să furnizeze noi oportunităţi de integrare lucrătorilor străini 
prin intermediul participării la viaţa democratică”, a declarat, 
la rîndul său, Gianfranco Fini, preşedintele Camerei Depu-
taţilor. 

Proiectul, denumit şi „o integrare modernă şi de calitate 
a imigranţilor”, este criticat însă cu duritate de formaţiunea 
Lega Nord şi de premierul Silvio Berlusconi. „Nu se poate 
să acordăm cetăţenia celui care se naşte din întîmplare pe 
teritoriul nostru. Efectul ar fi acela de a atrage aici ca un mag-
net milioane de imigranţi, pe care noi nu avem posibilitatea 
să-i primim”, a spus Roberto Cota, şeful grupului deputaţilor 
Lega Nord. Şi Berlusconi a sărit „să apere identitatea itali-
ană” de „comuniştii care ar vrea astfel să cîştige alegerile”. 
„Rezultatul ar fi o Italie care ar avea de-a face cu un număr 
crescînd de clandestini. (…) Ei gîndesc că votul noilor imi-
granţi ar fi un vot pentru ei”, a afirmat Berlusconi.  În campa-
nia electorală din 2008 actualul prim-ministru al Italiei a pro-
mis că, în cazul în care va veni la guvernare, vor fi stabilite 
criteriile pentru acordarea dreptului de vot pentru imigranţi.

De la 1 ianuarie 2010, potrivit Codului Fiscal, dobînzile 
la depozitele bancare urmează să fie impozitate conform 
grilei impozitului pe venit – persoanele fizice plătesc acum un 
impozit pe venit de 7 sau 18%, în funcţie de mărimea venitului, 
iar companiile 0 sau 15%, în funcţie de decizia de reinvestire. 
Anterior, perceperea acestui impozit a fost amînată cu 10 ani, 
iar termenul amînării expiră la 1 ianuarie 2010.

Anterior, preşedintele Asociaţiei Băncilor, Dumitru 
Ursu, a atras atenţia în cadrul întrevederii mediului de 
afaceri, patronatelor, sindicatelor cu premierul desemnat 
că volumul depozitelor în economie ar putea scădea drastic 
de la începutul anului viitor, cînd se prevede introducerea 
impozitului pe veniturile obţinute din depozitele bancare.

Oricum, în luna august soldul depozitelor pe economie s-a 
redus cu 2,4 mlrd lei faţă de luna precedentă, constituind 26,9 
mlrd lei, faţă de 29,3 mlrd lei în iulie 2009. Potrivit datelor 

BNM în luna august au fost atrase depozite în valoare de 3,16 
mlrd lei sau cu 0,7% mai puţin faţă de luna precedentă.

Din datele prezentate de Banca Naţională reiese că 
majoritatea celor care au depus bani la bancă în luna august 
sînt persoane fizice şi că acestea preferă să-şi ţină depozitele 
în valută. Astfel, ponderea depozitelor atrase în valută a 
constituit 53,65% din total depozite (1,7 mlrd lei), cele mai 
multe depozite fiind depuse de către persoanele fizice (93,7% 
din depozitele în valută).

În ce priveşte ratele la depozite, se observă o scădere a ratei 
medii la depozitele în lei de la 14,86% în iulie pînă la 12,99% în 
august. Pentru persoanele fizice rata a constituit 15,36% faţă de 
17,51% în iulie, iar pentru cele juridice – 8,85% (9,15% în iulie).

La depozitele în valută rata medie a fost de 5,62%. Rata 
pentru persoanele fizice a constituit 5,57% (6,76% în iulie), 
iar pentru cele juridice – 6,37% (6,27% în iulie).

Noi depozite, noi impozite 
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Angajat al IPFS reţinut 
pentru luare de mită

Un angajat al Inspectoratului Principal 
Fiscal de Stat (IPFS) a fost prins în flagrant în 
moment ce lua mită. Este vorba despre inspec-
torul principal al IPFS Corneliu Prisăcaru, în 

vîrstă de 30 de 
ani, domiciliat 
în oraşul Chişi-
nău.

Potrivit Mi-
nisterului Afa-
cerilor Interne 
(MAI), acesta a 
fost reţinut, în 

flagrant, lîngă Judecătoria raionului Criuleni, 
în momentul în care a estorcat 4000 de euro de 
la un director al unei societăţi cu răspundere 
limitată. Pentru aceşti bani, inspectorul supe-
rior urma să protejeze activitatea financiară a 
întreprinderii, deblocarea conturilor bancare 
şi facilitarea activităţii economice.

Pe numele lui Prisăcaru a fost iniţiată o 
cauză penală în baza art.324 alin.(2) Cod pe-
nal al Republicii Moldova „Corupere pasivă”. 
Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeap-
să sub formă de amendă în mărime de pînă la 
100 000 de lei sau închisoare pe un termen de 
la 5 la 10 ani, cu privarea de dreptul de a ocu-
pa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Droguri chiar la domiciliu 
   În urma unor operaţiuni de specialitate, 

angajaţii Ministerului Afacerilor Interne au re-
uşit să depisteze două cazuri legate de creşte-
rea şi comercializarea substanţelor narcotice.

Astfel, ca rezultat al unei informaţii opera-

tive, ofiţerii Direcţiei poliţiei transporturi MAI 
au depistat la domiciliul unui locuitor al satu-
lui Ţînţăreni, raionul Anenii Noi, în vîrstă de 
32 de ani, substanţă narcotică. Marijuana era 
păstrată într-un borcan cu volumul de 3 litri, 
iar în grădina suspectului au mai fost depistate 
45 tufe de cînepă. Tot în gospodăria acestuia, 
forţele de ordine au depistat  o armă de foc cu 
gloanţe, păstrată ilegal. Bărbatul a fost reţinut 
de forţele de ordine în momentul în care inten-
ţiona să comercializeze un pahar de marijuana 
la un preţ de 700 de lei.

Cercetările poliţieneşti au stabilit că dro-
gurile au fost crescute şi fabricate de stăpînul 
gospodăriei. 

Un alt caz de creştere şi fabricare a mari-
juanei a fost depistat 
de poliţie în satul 
Chiţcanii Vechi, ra-
ionul Teleneşti. De 
această dată oamenii 
legii au ridicat 1 kg 
de marijuana, pro-
prietarul acesteia, în 
vîrstă de 41 de ani, a fost reţinut în flagrant, 
în momentul în care intenţiona să comerciali-
zeze unui consumator un pahar de marijuana 
per 700 de lei. 

Pe numele celor doi suspecţi a fost iniţiată 
cîte o cauză penală, fiind suspectaţi de  „Cir-
culaţia ilegală a substanţelor narcotice, psiho-
trope sau a analoagelor lor în scop de înstrăi-
nare în proporţii deosebit de mari”. Conform 
legislaţiei în vigoare, persoanele culpabile de 
comiterea unor asemenea fărădelegi riscă pri-
vaţiune de libertate de la 7 la 15 ani.

Potrivit MAI, de la începutul anului curent 
poliţia a înregistrat 1817 de infracţiuni legate 
de traficul de droguri.

Grav accident de circulaţie pe 
drumul Dubăsarii 

Vechi-Mereni
   Două persoane au decedat şi altele două 

s-au ales cu leziuni corporale în urma unui 
grav accident de circulaţie. Tragedia a avut loc 
luni seara, în jurul orei 21.45, pe traseul Dubă-
sarii Vechi-Bălăbăneşti-Cimişeni-Mereni.

Un tînăr în vîrstă de 21 de ani, aflîndu-se la 
volanul unei motociclete de model „URAL” şi 
conducînd unitatea de transport fără lumină de 
noapte, din motive necunoscute, a ieşit pe con-
trasens şi s-a tamponat cu o maşină de model 
„Ford Siera”, condusă de un tînăr de 23 de ani, 
care nu dispunea de permis de conducere. În 
urma impactului, la faţa locului au decedat două 
persoane – şoferul motocicletei  şi un pasager 
al acestuia, alţi doi pasageri ai motocicletei fi-
ind internaţi în spital cu diverse traumatisme.

Potrivit MAI, de la începutul anului curent 
au fost înregistrate circa 2165 de accidente ru-
tiere.

Turcii munceau ilegal în 
R. Moldova 

Un grup de cetăţeni ai Turciei, care desfă-
şurau lucrări de construcţie la un şantier din 
sectorul Rîşcani al capitalei, au ajuns pe mîna 
forţelor de ordine fiind suspectaţi că ar fi des-
făşurat activitate ilegală de muncă în dome-
niul construcţiei.

Potrivit MAI,  oamenii legii au depistat 7 
persoane, cetăţeni ai Turciei, care desfăşurau 
activitate ilegală de muncă în domeniul con-
strucţiei, 3 dintre aceştia aflîndu-se pe terito-
riul Republicii Moldova cu încălcarea terme-
nului de şedere. Cercetările de specialitate ale 
oamenilor legii au stabilit că persoanele străi-

ne se află pe teritoriul ţării noastre la invitaţia 
conducerii ÎCS „TTL Construct” SRL, direc-
torul căreia este cetăţeanul Turciei Isa Gerali, 
în vîrstă de 38 de ani. Potrivit forţelor de or-
dine, străinul desfăşura activitate de muncă în 
domeniul construcţiei fără autorizaţie de înca-
drare în cîmpul muncii.

În privinţa celor 7 turci au fost întocmite 
procese-verbale administrative în baza art.334 
alin.(2) Cod contravenţional RM „Desfăşu-
rarea activităţii de muncă de către cetăţenii 
străini sau apatrizi, aflaţi provizoriu în RM, 
fără permis de şedere în scop de muncă elibe-
rat în modul stabilit de legislaţie”, instanţa de 
judecată aplicîndu-le amendă administrativă 
în sumă de 1500 de lei pentru fiecare, iar în 
privinţa angajatorului se acumulează probele 
necesare în vederea întocmirii unor procese-
verbale, de asemenea în baza art. 334 alin.(1) 
CC RM, conform căruia dacă va fi găsit vino-
vat, acesta va achita o amendă de la 4000 pînă 
la 5000 de lei pentru fiecare angajat ilegal.

Totodată, pe numele a trei cetăţeni turci, 
care aveau termenul de şedere expirat pe teri-
toriul R. Moldova, au fost întocmite procese-
verbale în baza art.333 CC „Încălcarea de către 
cetăţeni străini şi apatrizi a regulilor de şedere 
în R. Moldova, manifestată prin şedere fără 
acte de identitate, cu documente neautentice 
sau al căror termen de valabilitate a expirat, 
prin eschivare de la părăsirea teritoriului ţării 
după expirarea termenului de şedere acordat”. 
Conform legislaţiei, aceştia au achitat amen-
dă în sumă de 1000 de lei pentru fiecare şi au 
fost plasaţi în custodie publică pe un termen 
de 3 luni la Centrul de plasament temporar al 
străinilor al BMA MAI, urmînd a fi ulterior 
expulzaţi de pe teritoriul R. Moldova.

S. C.

Cronica poliţistă

Cheltuielile medii lunare de con-
sum ale populaţiei în trimestrul II 2009 
au constituit în medie pe o persoană lu-
nar 1230,5 lei, fiind în descreştere faţă 
de aceeaşi perioadă a anului precedent 
cu 0,4%. În termeni reali însă, potrivit 
BNS, cheltuielile totale de consum s-au 
majorat cu 0,5%. 

Cea mai mare parte a cheltuielilor a 
fost destinată acoperirii necesarului de 
consum alimentar – 42,8% (cu 0,9 punc-
te procentuale mai mult faţă de trimes-
trul II 2008). Pentru întreţinerea locuin-
ţei o persoană în medie a alocat 16,7% 
din cheltuielile totale de consum (+ 1,2 

p.p), iar 
p e n t r u 
î m b r ă -
căminte 
şi încăl-
ţăminte 
– 11,7% 

(- 1,2 p.p). Celelalte cheltuieli au reve-
nit pentru sănătate (5,5% faţă de 5,2% 
în trimestrul II 2008), comunicaţii 
(4,9%), transport (4,2% faţă de 5,1%), 
dotarea locuinţei (3,7% faţă de 4,0%), 
învăţămînt (0,3%), etc. 

În mediul urban, pentru asigurarea 
consumului de produse alimentare, 
populaţia a alocat în medie 39,9% din 
cheltuielile lunare de consum (40,2% 
în trimestrul II 2008), iar în cel rural – 
45,9% (43,6%). 

Populaţia urbană cheltuie mai mult 
pentru servicii de comunicaţii (5,5% 
faţă de 4,3% în mediul rural), servi-
cii de recreere şi cultură (2,8% faţă 
de 0,5%) şi pentru hoteluri, cafenele 
şi restaurante (3,9% faţă de 1,4%). În 
medie, cheltuielile de consum ale po-
pulaţiei din mediul urban în total au 
constituit 1484,2 lei pe o persoană lu-
nar, respectiv cu 440,1 lei sau de 1,4 ori 
mai mult faţă de mediul rural.

42% din cheltuielile 
unui moldovean sînt 
pentru alimentaţie

Romii din Republica Moldova se pîng că au fost ignoraţi timp de 8 
ani de către guvernarea comunistă şi cer noului Guvern sprijin în îmbu-
nătăţirea imaginii etniei rome. 

„Nimeni nu doreşte să aibă un vecin rom. De ce? Pentru că elementul 
negativ este cel mai des arătat. Eu însă spun că avem romi foarte deştepţi, 
care au promovat cultura şi au contribuit la dezvoltarea statului Repu-
blica Moldova, iar pînă la urmă, noi cu toţii sîntem cetăţeni ai acestui 
stat”, a declarat Marin Alla, preşedintele Asociaţiei Tinerilor Romi ,,Tar-
na Rom”, în cadrul unor consultări publice dintre reprezentanţii societăţii 
civile şi premierul desemnat Vlad Filat. 

Potrivit lui Alla, fostul Guvern a adoptat încă în 2006 un Plan de sus-
ţinere a romilor, însă acesta a rămas doar pe hîrtie”.

,,Biroul Relaţii Interetnice trebuie revigorat ca să funcţioneze cu ade-
vărat şi să rezolve problemele minorităţilor”, este de părere tînărul. 

Preşedintele asociaţiei spune că una din cele mai mari probleme ale 
etnicilor romi este rata înaltă de analfabetism, dar şi zidul de prejudecăţi 
care îi izolează de restul societăţii. 

,,Din numărul total de 7 mii de copii romi, 2500 sînt neşcolarizaţi. În 

total, rata analfabetismului romilor se ridică la 70 la sută, şi asta pentru că 
după 1989 majoritatea dintre ei nu au învăţat grafia latină”, afirmă Marin 
Alla. Un singur exemplu spune mai mult decît toate cifrele: în satul Schi-
noasa, raionul Călăraşi, niciun copil nu a reuşit să termine gimnaziul în cei 
18 ani de independenţă a Republicii Moldova. 

,,În cazul în care nu vom interveni, problema se va agrava. Biluţe negre 
la capitolul intergrarea europeană putem primi pentru minoritatea romă”, 
subliniază Marin Alla. 

Potrivit datelor Asociaţiei ,,Tarna Rom”, în prezent, în Republica Mol-
dova locuiesc peste 250 de mii de romi, deşi oficial sînt înregistraţi doar 
12 570. 

Un studiu realizat de PNUD arată că cinci romi din zece trăiesc la limita 
sărăciei. Veniturile gospodăriilor rome nu acoperă nici jumătate din nivelul 
minim de existenţă, iar rata şomajului este în cazul romilor de 2 ori mai 
înaltă decît la restul populaţiei. 

Condiţiile de trai ale romilor sînt în mare parte inacceptabile. O treime 
din gospodăriile romilor prezintă locuinţe nesigure. Peste 80 la sută dintre 
gospodării nu au apeduct, WC, baie şi reţea de canalizare

Biluţe negre europene pentru Moldova 

Locuitorii capitalei aveau toate şansele să aibă apă conform unui grafic şi să nu 
mai poată beneficia de serviciile troleibuzelor şi autobuzelor. Majorările tarifelor la 
apă şi canalizare, dar şi la transportul public urban sînt absolut justificate în condiţiile 
în care întreprinderile Apă-Canal, Regia Transport Electric şi Parcul Urban de Auto-
buze ar putea falimenta, a explicat consilierul municipal Oleg Cernei pentru „Vocea 
Basarabiei”.

Cît priveşte decizia recentă a CMC, Cernei susţine că înainte de a fi votată au fost 
efectuate analize minuţioase ale situaţiei din serviciile vizate. ,,Astfel, a cincea parte 
din populaţia municipiului – 120 de mii de angajaţi ai Procuraturii, Serviciului Infor-
maţii şi Securitate, poliţiei, veterani ai Armatei Sovietice cu pensii de peste 3 mii de 
lei, precum şi invalizi, pensionari şi alte categorii de persoane-beneficiază de transport 
urban gratuit. Municipalitatea achită din buzunarele locuitorilor capitalei 145 mln lei 
pentru transportul gratuit al tuturor acestor categorii de persoane”.

Ultima scumpire în transportul public a fost operată de CMC încă în 2006, dar de 
atunci tariful la curentul electric a crescut cu 40 la sută, s-au scumpit de mai multe ori 
piesele de schimb etc. Preţul de cost al unei călătorii în autobuze este de 4,75 lei, pasa-
gerii achită 2 lei, iar bugetul municipal acoperă diferenţa, care ajunge la 75 mln lei. 

Cît priveşte Regia Apă-Canal, la momentul adoptării deciziei de majorare a tari-
felor aceasta risca să fie deconectată de la energia electrică din cauza datoriei de 10 
mln de lei, iar angajaţii ei activau doar 4 din 7 zile pentru a face economii pe baza 
salariilor. 

„Faptul că oamenii nu pot achita facturile este generat de politica nocivă a gu-
vernării comuniste care a oferit salarii şi pensii foarte mici. În mod normal, salariile 
trebuie să fie atît de mari ca facturile să fie achitate din 20 la sută din salariu”, a mai 
spus consilierul municipal.

Amintim că săptămîna trecută, aleşii locali au adoptat decizia de mărire a tarifului 
la apă şi canalizare cu 80% şi dublarea preţului pentru călătoriile în transportul pu-
blic.

Apă pe grafic şi plimbări pe jos „Săptămîna sănătăţii mintale” 
se va desfăşura în premieră 

în R. Moldova
Pentru prima oară în Republica Moldova se va 

desfăşura „Săptămîna sănătăţii mintale”, aceas-
ta fiind o iniţiativă a Asociaţiei SOMATO din 
Bălţi şi a Asociaţiei ARMONIE din Chişinău.  
„Săptămîna sănătăţii mintale” se va desfăşura între 5 şi 
10 octombrie, evenimentul fiind organizat în contextul 
Zilei mondiale a sănătăţii mintale, care este consemnat, 
în toată lumea, în fiecare an, la 10 octombrie. 

Organizatorii acestei acţiuni vor derula o campanie 
media antistigma cu genericul „Să oferim o şansă fie-
căruia”, startul căreia va fi dat la 5 octombrie. 

Pe durata „Săptămînii sănătăţii mintale” vor fi or-
ganizate şi desfăşurate un şir de acţiuni şi evenimente 
media cu mesaje ce vor promova toleranţa faţă de per-
soanele cu probleme de sănătate mintală. În acest sens, 
vor fi difuzate spoturi radio şi tv, emisiuni şi reportaje 
la cele mai importante instituţii audiovizuale din R. 
Moldova, vor fi organizate spectacole pentru persoane-
le cu probleme de sănătate mintală, precum şi expoziţii 
cu lucrări ale acestora. 

„Săptămîna sănătăţii mintale în R. Moldova” este 
organizată cu sprijinul financiar al Agenţiei Elveţiene 
pentru Dezvoltare şi Cooperare.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Vreau să ştiu dacă poate fi   împărţit după 
lege concediul în mai multe părţi pentru satis-
facerea  unor interese personale (de exemplu, 
jumătate din concediu – 10 zile să fie folosit  o 
dată, iar celelalte  zile să fie  împărţite  în alte 
două jumătăţi)?

Marin Dulgieru, 
Orhei 

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MoDRÎNGĂ

Conform articolului 112 
din Codul muncii, dreptul 
la  concediu de odihnă anual 
plătit este garantat pentru toţi 
salariaţii. Dreptul la conce-
diu de odihnă anual nu poate 
fi obiectul vreunei cesiuni,  
renunţări sau limitări. Orice 
înţelegere prin care se renun-
ţă, total sau parţial, la acest 
drept este nulă. Orice salari-
at care lucrează în baza unui 
contract individual de muncă 
beneficiază de dreptul la con-
cediu de odihnă anual.

Potrivit articolului 115 
alineatul  (5) din acelaşi cod, 
concediul de odihnă anual 
poate fi acordat integral sau, 
în baza unei  cereri scrise a 
salariatului, divizat în două 
părţi,  una dintre care va avea 
o durată de cel puţin 14 zile 
calendaristice.

În baza articolului 116,  
programarea  concediilor de 
odihnă anuale pentru anul 
următor se face de angajator, 
de comun acord cu reprezen-
tanţii salariaţilor, cu cel puţin 
2 săptămîni înainte de sfîrşi-
tul fiecărui an calendaristic. 
La programarea concediilor 
de odihnă anuale se ţine cont 
atît de dorinţa salariaţilor, cît 
şi de necesitatea asigurării 
bunei funcţionări a unităţii. 
Programarea  concediilor de 
odihnă anuale este obligato-
rie  atît pentru  angajator,  cît  
şi pentru salariat. Salariatul 
trebuie  să  fie prevenit  de-
spre  data  începerii conce-
diului cu cel puţin  2  săptă-
mîni înainte.

Articolul 118 prevede 
că concediul   de  odihnă  
se  acordă  anual  conform   
programării prevăzute  la  
art.116.  Angajatorul  are 
obligaţia de  a  lua  măsurile 
necesare  pentru  ca  salariaţii 
să folosească concediile de  
odihnă  în fiecare an calen-
daristic. Concediul de odih-
nă anual poate fi amînat sau 
prelungit în cazul aflării sala-
riatului în concediu medical, 
îndeplinirii de către acesta a 
unei îndatoriri de stat sau în 
alte cazuri prevăzute de lege. 
În cazuri  excepţionale,  cînd 
acordarea concediului  de  
odihnă anual salariatului în 
anul de muncă curent poate 
să se răsfrîngă negativ asupra  
bunei  funcţionări  a  unităţii,  
concediul,  cu  consimţămîn-
tul salariatului  şi  cu  acordul 
reprezentanţilor  salariaţilor,  
poate  fi amînat  pe  anul  de  
muncă  următor. În  acest  
caz,  în  anul  următor salari-

atul va beneficia de 2 conce-
dii, care pot fi cumulate sau 
divizate în baza cererii scri-
se. Este interzisă neacordarea 
concediului de odihnă anual 
timp de 2 ani  consecutivi,  
precum şi neacordarea anu-
ală a concediului de  odihnă 
salariaţilor în vîrstă de pînă 
la 18 ani şi salariaţilor care 
au dreptul la concediu supli-
mentar în legătură cu munca 
în condiţii vătămătoare. Nu 
se admite  înlocuirea  conce-
diului de odihnă anual  nefo-
losit printr-o  compensaţie  în  
bani,  cu excepţia cazurilor  
de  încetare  a contractului  
individual  de muncă al sa-
lariatului care nu şi-a  folosit 
concediul.

Reieşind din aceste pre-
vederi, concediul nu poate 
fi divizat în mai multe părţi 
decît în modul prevăzut de 
norma menţionată mai sus, 
deoarece legiuitorul prin 
normele expuse mai sus ga-
rantează pentru salariat o 
perioadă mai îndelungată de 
odihnă pentru ca acesta să 
aibă posibilitate să-şi refa-
că forţele şi capacitatea de 
muncă care a fost epuizată în 
timpul activităţii de muncă. 
Pe de alte parte, legiuitorul, 
prin stabilirea unor prevederi 
exprese referitoare la durata 
concediului de odihnă pro-
tejează şi angajatorul pentru 
ca şi acesta să poată organi-
za  funcţionarea normală  a 
unităţii. 

Totodată, vă aducem la 
cunoştinţă că, potrivit artico-
lului 120 din Codul muncii, 
din motive familiale şi din 
alte motive întemeiate, în 
baza unei cereri  scrise,  sa-
lariatului  i  se  poate  acorda,  
cu  consimţămîntul angajato-
rului,  un  concediu neplătit 
cu o durată de pînă la 60 de  
zile calendaristice,  în  care 
scop se emite un ordin  (dis-
poziţie,  decizie, hotărîre). 
Femeilor  care  au 2 şi mai 
mulţi copii în vîrstă de pînă 
la  14 ani  (sau  un  copil in-
valid în vîrstă de pînă la  16  
ani),  părinţilor singuri  ne-
căsătoriţi  care au un copil de 
aceeaşi vîrstă li  se  acordă 
anual,  în baza unei cereri 
scrise, un concediu neplă-
tit cu o durată  de cel  puţin  
14  zile calendaristice. Acest 
concediu poate fi  alipit  la 
concediul  de odihnă anual 
sau poate fi folosit aparte (în 
întregime sau divizat) în pe-
rioadele stabilite de comun 
acord cu angajatorul.

I. PĂRŢILE CoNTRACTANTE 
1.1. S.A. _______________________, cu sediul  în (loca-

litatea) ______________________, str. ________________ 
nr. _____,  înregistrată la Oficiul ____________, sub nr. 
________ din _________, cod fiscal nr. ________ din 
________, reprezentată de ______________, cu funcţia de 
______________________, în calitate de locator, pe de o par-
te, şi 

1.2. S.A.________________________, cu sediul în (locali-
tatea) ______________, str. _____________ nr. ______, înre-
gistrată la Oficiul ________________, sub nr. _____________, 
din ________________, cod fiscal nr. ______________ din 
_____________, reprezentată de _________________, cu 
funcţia de ______________________________,  în calitate 
de locatar, pe de altă parte,  au convenit să încheie prezentul 
contract de locaţiune cu respectarea următoarelor

II. oBIECTUL CoNTRACTULUI 
2.1. Locatorul dă în locaţiune/folosinţă locatarului ______

____________________________ în următoarele condiţii: 
a) durata locaţiunii ______________________________; 
b) chiria calculată astfel __________________________

_________________________ plătită anticipat, în momentul 
preluării bunurilor ce constituie obiectul prezentului contract, 
pe bază de proces-verbal. 

2.2. Bunurile ce constituie prezentul contract sînt _______
_________________________________________________. 

III. oBLIGAŢIILE PĂRŢILoR 
3.1. Obligaţiile locatorului sînt următoarele: 
a) să predea bunul în locaţiune la termenul convenit de părţi 

şi la locul unde se găsea în momentul contractării; 
b) să se abţină de la orice fapt personal, care ar avea drept 

consecinţă tulburarea locatarului în folosinţa bunului; 
d) să răspundă pentru evicţiune şi viciile ascunse ale bunu-

lui care îi împiedică întrebuinţarea; 
3.2. Obligaţiile locatarului sînt următoarele: 
a) să plătească chiria de _____________ lei/lună/an în con-

diţiile stabilite; 
b) să folosească în perioada locaţiunii bunurile care consti-

tuie obiectul prezentului contract, ca un posesor de bună-cre-
dinţă, purtînd răspunderea pentru toate pagubele produse din 
culpa sa; 

c) să restituie la sfîrşitul locaţiunii bunurile care fac obiec-
tul prezentului contract în starea în care le-a preluat consemna-
tă în procesul-verbal de predare-primire; 

d) să acorde asistenţă tehnică pentru exploatarea normală a 
________________________________________________; 

e) să garanteze restituirea bunurilor în starea în care s-au 
preluat printr-un contract de garanţie accesoriu contractului de 
locaţiune. 

IV. DURATA CoNTRACTULUI 
4.1. Durata locaţiunii este de ______________ începînd cu 

data de ____________pînă la data de __________________ . 

V. SUBLoCAŢIUNEA CoNTRACTULUI 
5.1. Locatarul are dreptul de a transmite, în tot sau în parte, 

cu acordul scris al proprietarului, dreptul de folosinţă asupra 
unui terţ, în baza unui contract de sublocaţiune (subînchirie-
re). 

5.2. Sublocaţiunea să nu fie convenită în condiţii care să 
contravină condiţiilor din contractul de locaţiune. 

Model

CONTRACT  DE  LOCAŢIUNE
VII. CESIUNEA CoNTRACTULUI 

7.1. Cesiunea contractului trebuie să fie notificată locatorului 
sau acceptată de acesta printr-un act adiţional la prezentul con-
tract. 

VIII. ÎNCETAREA CoNTRACTULUI 
8.1. Contractul de locaţiune încetează la: 
a) expirarea termenului contractului; 
b) în cazul pieirii bunului închiriat; 
c) desfiinţarea titlului locatorului. 

IX. FoRŢA MAJoRĂ 
9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de ne-

executarea la termen şi/sau executarea în mod necorespunzător 
– totală sau parţială – a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea neco-
respunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa 
majoră aşa cum este definită de lege. 

9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice 
celeilalte părţi în termen de _______________zile/ore produ-
cerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea 
limitării consecinţelor lui. 

9.3. Dacă în termen de ____________zile/ore de la pro-
ducere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul 
să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

X. NoTIFICĂRI 
10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare 

adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită 
dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea intro-
ductivă a prezentului contract. 

10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea 
va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de 
primire  şi se consideră primită de destinatar la data menţionată 
pe confirmare de oficiul poştal primitor. 

10.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea 
se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a 
fost expediată. 

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici 
una dintre părţi, dacă nu sînt confirmate, prin intermediul uneia 
dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

XI. LITIGII 
11.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este 

posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare 
instanţei de judecată. 

XII. CLAUZE FINALE 
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin 

act adiţional încheiat între părţile contractante. 
12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac 

parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi 
înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară 
sau ulterioară încheierii lui 

12.3. Dacă, după încetarea raporturilor contractuale, loca-
tarul nu restituie bunul închiriat, locatorul are dreptul să ceară 
plata chiriei pentru toată durata întîrzierii. 

12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 
_______ exemplare.

  
LoCAToR                                                  LoCATAR 
PRoPRIETAR                                            CHIRIAŞ 

Comandantul Armatei Naţionale, general de divi-
zie Ion Coropcean, efectuează o vizită oficială în Republi-
ca Populară Chineză (RPC), în perioada 21 - 28 septembrie.  
Potrivit locotenent-colonelului Sergiu Casapciuc, şef secţie coo-
perare militară în cadrul Direcţiei planificare strategică, în cadrul 
vizitei în RPC generalul de divizie Ion Coropcean va avea între-
vederi cu ministrul Apărării Naţionale, generalul Liang Guanglie 
şi şeful Statului Major-General, general Chen Bingde. 

Casapciuc a menţionat că în cursul vizitei vor fi abordate, 
subiecte privind instruirea militară,  dezvoltarea capacităţilor 
de participare la operaţiuni internaţionale de menţinere a pă-
cii, dezvoltarea sistemului informaţional etc. Totodată, dele-
gaţia moldovenească va vizita Colegiul de Studii de Apărare 
din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare din Beijing, 
unde va lua cunoştinţă de programul şi sistemul de pregătire 
a cadrelor militare. Programul vizitei prevede familiarizarea 
militarilor moldoveni cu procesul de instruire, cu condiţiile 
de viaţă şi activitate ale militarilor chinezi din garnizoanele 
Nanjing şi Shanghai.

Vizita comandantului Armatei Naţionale în RPC se 
desfăşoară în conformitate cu Planul de cooperare mi-
litară bilaterală între Ministerul Apărării al Republicii 
Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii Populare 
Chineze pentru anul 2009. De remarcat că colaborarea 
moldo-chineză se desfăşoară în baza Acordului dintre 
Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul 
Apărării Naţionale al RPC, semnat la Beijing în 2002. În 
perioada 2002-2004, RPC a transmis Ministerului Apă-
rării două loturi de asistenţă în sumă totală de 10 mln 
yuan, echipamentul donat fiind alcătuit din tehnică de 
calcul, utilaj şi echipament medical. Totodată, în 2009,  
Armata Naţională a primit un ajutor nerambursabil din 
partea RPC în valoare de 3 000 000 yuan, în formă de 
tehnică de calcul.

Maior Alexandru JoSAN,
şef Serviciul Relaţii Publice

Ministerul Apărării

Comandantul Armatei Naţionale efectuează o vizită 
oficială în China
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Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Golban 
Iulia cu dom. în Chişinău, str. Independenţei nr. 18/1, apt. 92, 
pentru data de 22 octombrie 2009, ora 10.30, la şedinţa de 
judecată (Chişinău, str. Teilor nr. 4) în calitate de apelant pe 
cauza civilă nr. 2a-3331/09, intentată de BC „Moldinconbank” 
SA privind vînzarea forţată a bunului gajat.

Prezenţa este obligatorie. 
Judecător                                      Grigore Zubati

www
Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-

tarea reprezentantului SRL „Luxtubinstal”, pentru data de 15 
octombrie 2009, ora 9.50, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît la examinarea ca-
uzei civile intentată de SRL „Lukoil-Moldova” 

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

Judecător                                                       Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Florafarm”, pentru data de 15 oc-
tombrie 2009, ora 9.50, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît la examinarea cauzei 
civile intentată de SRL „Lukoil-Moldova”. 

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

Judecător                                                       Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului ÎI „Emil Oglindă”, pentru data de 12 
noiembrie 2009, ora 11.10, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît la examinarea ca-
uzei civile intentată de ICS „Varda” SRL. 

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

Judecător                                                        Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a  reprezentanţilor ÎI „Cristea Sifora” mun. 
Bălţi,  pentru data de 19 octombrie 2009, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de 
pîrît la examinarea cauzei civile a SRL „Octopus Prof” privind 
încasarea datoriei. 

Prezenţa părţilor este obligatorie. 
Judecător                                                        I. Gancear

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 

cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SC „Giliax Lux” SRL, pentru data de 30 setpembrie 2009, ora 
12.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL „Da-
natol-Trans” către SC„Giliax Lux”  SRL.

Judecător                                                     N. Plugari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL„Iard-Com”, pentru data de 16 octombrie 2009, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL „Anruad” 
privind încasarea datoriei.

Judecător                                                          Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a  reprezentanţilor SRL „Iucond Prim” mun. 
Chişinău,  pentru data de 19 octombrie 2009, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în 
calitate de pîrît la examinarea cauzei civile a SRL „Octopus 
Prof” privind încasarea datoriei. 

Prezenţa părţilor este obligatorie. 
Judecător                                                          I. Gancear

www
Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-

tarea   reprezentantului ICS „Impex Park”  Chişinău,  pentru 
data de 27 octombrie 2009, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă intentată de  Ersoy Mehmet. 

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

Judecător                                             S. Namaşco
www

Judecătoria Economică de Circumscripţie, în conformitate 
cu prevederile art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea repre-
zentantului „ Casalim”,  pentru data de 11 noiembrie 2009, ora 
13.00, la şedinţa de judecată (bdul  Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de  „Rumitox” 
SRL privind încasarea datoriei. 

Judecător                                              V. orîndaş

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

Socolov Ana, Socolov Eugen, Socolov Liubovi, pentru data 
de 13 octombrie 2009, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară nr. 43, bir. 62) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă la 
acţiunea lui Socolov Vasilii privind pierderea dreptului la spa-
ţiul locativ.

Judecător                                                         Garri Bivol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Criucicov Vsevolod, pentru data de 13 octombrie 2009, ora 
14.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 62) în ca-
litate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea Nadejdei Degteariova 
privind pierderea dreptului la spaţiul locativ.

Judecător                                                      Garri Bivol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bezede Raisa Simion, a.n. 03.02.1977, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: Chişinău, str. M. Eminescu nr. 17, apt. 2A ,  pentru 
data de 5 noiembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de Bezede Ion privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                   V. Braşoveanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezenta-
rea  cetăţenilor: Parasciuc Eudochia a.n.19.07 1940, dom. în 
or. Durleşti, str. Ion Soltîs nr.44 „A”, Parasciuc Angela a.n. 
17.02.1970, dom. în or. Durleşti, str. Ion Soltîs nr.44, Parasciuc 
Andrei a.n. 17.02. 1975, dom. în raionul Hînceşti sat.Chetro-
şeni, Parasciuc Marina a.n.03.04.1988, dom.în raionul Hînceşti 
sat. Cetroşeni, Beleaev Natalia a.n. 01.10.1982, dom. în Hîn-
ceşti, str.31 August 1989, nr.41, Umaneţ Raisa a.n.08.03.1958, 
dom. în Chişinău, str.Ialoveni, nr.96 „B”, apt.19, Creţu Andri-
an a.n.13.12.1980, dom. în raionul Glodeni sat.Camenca, Bog-
dan-Cebotaru Sorin a.n. 04.04.1982, dom. în Rezina, str. 1 Mai 
10„B”, apt.27, pentru data de 19 octombrie 2009, ora 14.00, la 
şedinţa de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 613) în calitate 
de pîrîţi la examinarea cauzei Rusu Nina, Ciobanu Radu către 
Ciobanu Ion şi persoanele sus-numite privind partajarea averii 
comune, a casei, terenurilor agricole, anularea contractelor de 
donaţie, a duplicatului şi contractelor de vînzare-cumpărare.

Judecător                                                         Ana Panov
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Pilipovschi Valeriu, 
pentru data de  16 octombrie 2009, ora 8.40, la şedinţa  de  
judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă intentată de Pilipovscaia Maria privind desfacerea căsă-
toriei.

Judecător                                                  Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Oleinic Liudmila, pentru data de  27 octombrie 2009, ora 
13.00, la şedinţa de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă privind încasarea datoriei.

Judecător                                                       E. Cobzac
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Nicolae Bîtca, pentru data de  22 octombrie 2009, ora 9.30, 
la şedinţa de  judecată  (str. Zelinski nr. 13, bir. 17) unde va 
avea loc examinarea cauzei  civile intentată de  Hartina Bîtca 
privind  desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului  copi-
lului minor.

Judecător                                                 Viorica Mihaila
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Cazacu Alexandru 
a. n. 22.08.1974, domiciliat în Chişinău, str. Iazului nr.3, apt. 
45, pentru data de  5 octombrie 2009, ora 9.00, la şedinţa  de  
judecată  (str. M. Sadoveanu nr.24/1, bir. 309) în calitate de pî-
rît pe cauza civilă intentată de Cazacu Ana privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător                                                      Ion Bulhac
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Râbac Ana 
pentru data de 12 octombrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (Soroca, str. Independenţei nr.62, bir.1) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.                                                                                                                    

Judecător                                          Alexandru Negru
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Comovschi 
Aurel pentru data de 9 octombrie 2009 ora 9.00 la şedinţa de 
judecată (Soroca, str. Independenţei nr.62, bir.7) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă  privind desfacerea căsătoriei.                                                                                                                    

Judecător                                          Ludmila Ciuhrii
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet.Ţurac Ivan pen-
tru data de 12 octombrie 2009 ora 9.30 la şedinţa de judecată 
(Soroca, str. Independenţei nr.62, bir.1) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă, privind desfacerea căsătoriei.                                                                                                                    

Judecător                                            Alexandru Negru

www
Judecătoria Economică de Circumscripţie solicită prezen-

tarea  obligatorie a  reprezentantului SRL „Cigîrleneni” cu se-
diul în Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr.47,  pentru data de 
15 octombrie 2009, ora 12.00, la şedinţa de judecată (bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată la cererea SRL „Teva Av” privind încasarea datoriei. 

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

Judecător                                       Z. Talpalaru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Draga Andrei Ghe-
orghe, a. n. 29.04.1981 şi Draga Dina Simion a. n. 06.09.1982, 
pentru data de 19  octombrie 2009, ora 14.00, la şedinţa  de  
judecată  (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 316) în calitate de 
intervenienţi accesorii  pe cauza civilă la acţiunea lui  Rusu 
Tudor şi Rusu Ala privind declararea parţial nulă a hotărîrilor 
Comisiei de Privatizare şi efectuarea modificărilor în Registrul 
bunurilor imobile.

Judecător                                                 Victor Burduh
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Nasirov Denis Asa-
dulla, a. n. 25.06.1982, pentru data de 12  octombrie 2009, ora 
9.20, la şedinţa  de  judecată  (str. M. Sadoveanu nr.24/1, bir. 
316) în calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea Elenei Na-
sirova privind desfacerea căsătoriei, determinarea domiciliului 
copilului minor şi încasarea pensiei alimentare.

Judecător                                                 Victor Burduh
www

Judecătoria  Cimişlia solicită prezentarea cet. Vicol Viorica 
Vasile a.n. 23.09.1982 cu domiciliul în Hînceşti, str. I. Creangă 
nr. 24, apt. 16, pentru data de 16 octombrie 2009, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (Cimişlia, str. Constantin Stamati nr. 1) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea lui Vicol Viorel 
privind decăderea din drepturile părinteşti.                                                                                                                    

Judecător                                                       S. Papuha

ÎN  ATENŢIA  CITIToRILoR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

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

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

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

Сopii care au cerşit şi furat 
în stradă şi-au găsit 

a doua casă 
Treisprezece copii care s-au aflat în stradă cerşind, 

furînd, înnoptînd pe străzi au fost aduşi la un cămin 
pentru copiii străzii din cadrul Centrului de Plasament 
al Copilului, susţinut de Fundaţia „Regina Pacis”, unde 
beneficiază de hrană, asistenţă medicală, locuri de dor-
mit şi instruire, a comunicat un asistent social din cadrul 
centrului. 

Potrivit asistentului, copiii care se află în acest centru 
provin din familii defavorizate şi au ales strada din varii 
motive: fie că părinţii lor sînt decedaţi, sau sînt în închi-
soare, divorţaţi, sau plecaţi la muncă peste hotarele ţării, 
sau pur şi simplu i-au alungat de acasă pentru că viaţa 
fără ei este mai comodă şi mai simplă. Deseori copii sînt 
maltrataţi şi supuşi violenţei de către cei de-ai casei. 

Unii copii au fost aduşi la acest cămin după ce au 
fugit de la alte centre. Cînd aceştia au fost găsiţi, starea 
lor de sănătate era foarte gravă. 

„Misiunea noastră este de a participa la integrarea 
copilului în comunitate, la dezvoltarea, formarea perce-
perilor şi deprinderilor de viaţă, consilierea copilului şi 
a membrilor de familie. Aceşti copii au şanse reale de 
integrare în societate”, a afirmat asistentul social. 

Astăzi în cadrul acestui centru activează mai multe 
ateliere, unde copiii pot deprinde mai multe meserii, pre-
cum atelierul de prelucrare artistică a lemnului, atelierul 
origami, în cadrul căruia fetele creează felicitări, invita-
ţii, atelierul de muzică, atelierul de informatică, atelierul 
de artă plastică şi ore de studiere a limbii italiene. 

Copiii urmează să stea la acest cămin pînă vor împli-
ni 18 ani, apoi îşi vor continua studiile în baza unor burse 
şi indemnizaţii oferite de stat la şcoli profesionale, unde 
îşi pot obţine o profesie.  
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 
Gaitaz Svetlana, judecător, vicepreşedintele CSJ; 
Grigore Druguş, vicepreşedintele CA Bender; Iurie 
Moldovan, vicepreşedintele judecătoriei Anenii Noi; 
Grigori Colev, judecător Comrat; Serghei Bodiu, 
judecător Ocniţa; Dumitru Chebac, preşedintele 
CA Cahul; Vasile Selevestru, judecător Orhei; Ilie 
Guriţanu, preşedintele judecătoriei Drochia; Isai 
Sîrcu, procuror, şef al Secţiei personal a Procuratu-
rii Generale; Vitalii Cebotari, procuror al raionului 
Cantemir.

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi 
să vă adresăm  sincere şi calde urări de sănătate. 
Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, res-
ponsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile.

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi Revista naţională de drept

Simţi că nu mai suporţi 
nimic din jurul tău? Ai nevoie 
cît mai des de pauze? Simţi 
că toate persoanele din jurul 
tău au ceva  cu tine? Există o 
şansă foarte mare să suferi de 
depresie. În fiecare an, 30 de 
milioane de persoane sînt di-
agnosticate cu o formă uşoară 
de depresie şi 18,8 milioane 
suferă de o formă mai gravă. 
În loc să îţi petreci timpul 
pe la cabinete medicale şi să 
îţi cheltui banii pe tot felul 
de medicamente, de ce nu 
încerci să scapi de depresie 
într-un mod mai uşor chiar la 
tine acasă? Sfaturi practice ţi 
le oferă How Stuff Works. 

Bineînţeles, trebuie să te 
asiguri de ce fel de formă de 
depresie suferi. Dacă starea 
negativă persistă foarte mul-
te săptămîni, atunci ai nevoie 
de ajutor de specialitate, însă 
pentru formele uşoare află în 
continuare ce trebuie să faci.

Următoarele remedii te pot 
ajuta şi vor face 

ca zîmbetul să-ţi revină 
pe chip

Seleniul este un mineral 
care se găseşte din abundenţă 
în alunele de Brazilia şi poate 
fi folosit împotriva depresiei. 
Anumite studii au demonstrat 
că persoanele care au un nivel 
scăzut de seleniu prezintă un 
risc mărit de a suferi de an-

xietate, depresie şi să fie tot 
timpul obosite. Alte alimente 
bogate în seleniu sînt tonul, 
peştele-spadă, stridiile şi se-
minţele de floarea-soarelui.

Dacă faci parte dintre per-
soanele care beau cafea în fi-
ecare dimineaţă, probabil că 
ştii momentele dificile în care 
ceaşca magică lipseşte.

Cercetătorii au descoperit 
că dacă consumi cofeina, starea 
ta de spirit se va schimba, vei 
fi mai puţin irascibil şi te vei 
simţi mai bine. Experţii spun că 
o ceaşcă sau două de cafea pe 
zi te vor ajuta în cazul unei de-

presii uşoare. Însă nu exagera, 
dacă vei consuma prea multă 
cafea, vei deveni nervos.

În timpul unor studii, cer-
cetătorii germani au descope-

rit că pacienţii care au consu-
mat usturoi au stare de spirit 
mai bună. Încearcă o cură cu 
usturoi pentru a te simţi mai 
bine.

Nivelul scăzut de vitami-
na B6 duce la depresie, mai 
ales în cazul femeilor care iau 
anticoncepţionale. Înainte de 
vîrsta de 50 de ani, bărbaţii şi 
femeile trebuie să asimileze 
zilnic aproximativ 1,3 mg de 

B6, după vîrsta de 50 de ani 
cantitatea recomandată este 
de 1,7 mg. Carnea de pui este 
recomandată persoanelor care 
au probleme cu vitamina B6.

Anumite studii au desco-
perit că deficienţa de acid folic 
este o cauză majoră a depre-
siei. Deficienţa de acid folic 
determină nivelul serotoninei 
să scadă, ceea ce poate duce 
la depresie. O cană de spanac 
fiert te poate ajuta să asimilezi 
doza zilnică recomandată de 
200 micrograme de acid folic.

Alimentele bogate în omega 
3 te vor ajuta foarte mult în 
„lupta” împotriva depresiei

Nu uita! Odihna este foar-
te importantă. Asigură-te că 
dormi suficient. În drumul 
spre locul de muncă opreşte-
te cîteva minute şi miroase 
florile din drum, te vei simţi 
mult  mai bine.

Evită produsele fast-food 
Petrece cît mai mult cu 

prietenii şi familia, singură-
tatea îţi va agrava forma de 
depresie. Sprijinul acestora te 
va ajuta foarte mult cînd treci 
printr-o perioadă dificilă.

Rîzi cît mai mult. Gîn-
deşte-te la lucruri plăcute 
din cînd în cînd sau uită-te la 
imagini distractive. Rîsul te 
ajută foarte mult ca să scapi 
de depresie.

Discuţiile cu femeile drăguţe îi transformă pe bărbaţi în 
persoane ciudate şi bîlbîite. Este concluzia oameniilor de şti-
inţă, care confirmă că creierul bărbaţilor este grav afectat de 
prezenţa unei femei atrăgătoare.

Un studiu recent arată că bărbaţii care petrec numai cî-
teva minute în prezenţa unei femei care arată bine obţin re-
zultate mai slabe la testele ce măsoară activitatea cerebrală. 
Motivul? Bărbaţii folosesc la maxim puterea cognitivă în 
încercarea de a le impresiona pe femeile frumoase, astfel 
încît orice altă activitate efectuată simultan sau ulterior 
este grav afectată. 

Studiul a fost realizat de cercetătorii de la Universita-
tea Radbound din Olanda. Rezultatele studiului, publicate în     
„Journal of Experimental and Social Psychology”, arată că 
bărbaţii sînt mai înceţi şi mai puţin precişi după ce au încercat 
să impresioneze o femeie. Cu cît atracţia a fost mai mare, cu 
atît scorul obţinut la teste a fost mai mic. 

Şi femeile au fost supuse la aceleaşi teste, însă nu s-a obser-
vat nicio diferenţă înainte şi după discuţia cu bărbaţii.

Psihologii explică: bărbaţii sînt programaţi să gîndească în 
termeni de transmitere a genelor, astfel încît sînt „concentraţi 
pe procesul de reproducere”. 

Discuţiile cu femeile atrăgătoare dăunează grav 
creierului bărbaţilor

CoPiL  NăSCut  Cu  oPt  MEMBRE
Uneori, tragediile sînt privite drept miracole divine. Aşa 

este şi cazul unui băieţel din Nepal, care s-a născut, în urmă 
cu şase luni, cu patru mîini şi patru picioare. 

Nu e nici un miracol, ci o problemă explicată scurt şi 
simplu de medicină. Risab a avut un geamăn care nu s-a 
dezvoltat şi care a rămas, parazit, lipit de trupul celui care 
s-a născut. Astfel, membrele în plus nu sînt altceva decît 
mîinile şi picioarele acestuia.

Părinţii micuţului, Januk şi Rikhi Ghimire, cred că bă-
ieţelul lor este trimis de zei, el fiind o reîncarnare a lui Ga-
nush, zeitate cu cap de elefant şi multe mîini. Mai mult, 
nebunia e alimentată şi de vecinii familiei, care îi aduc 
ofrande băieţelului şi i se închină. 

Pentru a putea să supravieţuiască şi să se dezvolte nor-
mal, Risab are nevoie de o operaţie. Din păcate, părinţii 
săi sînt atît de săraci încît nu îşi permit nici să iasă din ţară 
pentru a-l duce pe copil la analize.

În 2005, o fetiţă cu patru mîini şi patru picioare s-a năs-
cut în India. Ea a fost operată cînd avea doi ani şi acum 
duce o viaţă normală.

uN  CuPLu  DE  ChiNEzi  S-A  CăSătoRit  
îN hAiNE  REALizAtE  DiN  ALBiNE  Vii

Un cuplu de chinezi s-a căsătorit într-o costumaţie mai 
puţin obişnuită – haine făcute din albine vii. Li Wenhua şi 
Yan Hongxia sînt crescători de albine şi lucrează la comisia 
forestieră din regiunea Nanhu, în oraşul Ning’an, în nordul 
Chinei. 

Cei doi au hotărît să poarte o costumaţie din albine vii 
la nunta lor. Iar mirii au părut foarte încîntaţi, deşi invitaţii 
lor au păstrat distanţa. 

Soţul Li a spus: „Mă ocup cu creşterea albinelor de do-
uăzeci de ani, aşa că este firească această alegere pentru 
ziua nunţii noastre”. 

„Am vrut să stabilesc un record mondial purtînd un cos-
tum din cel mai mare număr de albine – aşa că am pus cîte 
o regină pe fiecare dintre noi, dar problema este că nu am 
putut număra toate albinele apoi“. 

Soţia lui a adăugat: „Am avut un sentiment deosebit 
simţind toate albinele mişcîndu-se pe corpul meu. Întot-
deauna mi-au plăcut albinele la nebunie, dar de data asta a 
fost o experienţă extraordinară”. 

Trei călugăriţe, oprite de poliţie în Italia, după 
ce au rulat cu 180 de km/h pe austostradă
Nici călugăriţele nu mai ţin cont de regulile de circulaţie! 

În Italia, trei măicuţe mergeau cu 180 de kilometri la oră pe 
autostradă. Ele au fost oprite de 
poliţişti, care nu au ţinut cont de 
explicaţia lor: se grăbeaau spre 
reşedinţa de vară a Papei, pen-
tru că doreau să afle veşti despre 
starea de sănătate a suveranului 
pontif.

Călugăriţa aflată la volan, în 
vîrstă de 56 de ani, a fost amenda-
tă cu 375 de euro şi a rămas fără 
carnet pentru o lună.

o femeie a fost înjunghiată de soţul gelos 
pe un personaj dintr-un joc video

Un soţ gelos, Vladimar Glebov, şi-a înjunghiat soţia după 
ce aceasta i-a mărturisit că s-a îndrăgostit de un personaj din-
tr-un joc video. Soţia lui, Nadja, de 37 de ani, devenise fan 
al jocului on-line cu tematică medievală Rappelz şi s-a îndră-
gostit de profilul unui alt jucător.

Dar cînd i-a spus soţului 
ei că s-a îndrăgostit de acesta, 
Glebov a înjunghiat-o de 17 
ori, în inimă şi în zona feţei, 
arată cazul prezentat tribuna-
lului din Bonn, Germania.

„Totul a mers bine între 
noi pînă în ianuarie, cînd so-
ţia mea a început să petreacă 
şi 16 ore pe zi în faţa calcula-
torului”.

„Nu ştiu ce joc juca – era 
cu împuşcături, iar apoi unele personaje erau răpite”. 

„Noaptea, îşi punea ceasul să sune la ora 2 şi mergea să 
se joace pe calculatorul din camera copiilor. I-am spus că nu 
poate să facă asta,” a declarat Glebov în faţa judecătorilor.

Soţia sa i-a povestit apoi de iubitul ei din jocul video.
„Nadja mi-a spus: «Nu te mai iubbesc. Lipseşte ceva între 

noi». Aceste cuvinte m-au terminat”, a relatat Glebov.
„Băusem vodka, aveam un cuţit în mînă, iar ea a căzut 

la pămînt. Nu pot să spun în ce stare eram”, le-a mai spus el 
judecătorilor.
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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

Lupta împotriva depresiei

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


