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Învăţămîntul 
de stat este 
gratuit!

Cooperare 
transfrontalieră între 
sindicatele poliţiştilor 
din Moldova 
şi România

Cooperarea regională în 
domeniul protecţiei 
martorilor – factor 
esenţial în combaterea 
criminalităţii

V iceministrul Aface-
rilor Externe şi Inte-

grării Europene,        Natalia 
Gherman, împreună cu gru-
pul de lucru privind libera-
lizarea regimului de vize, 
al Republicii Moldova, s-a 
aflat, recent, într-o vizită de 
lucru la Bruxelles, potrivit 
Serviciului de informare şi 
comunicare cu mass-media 
al MAEIE. 

În cadrul întrevederii cu 
Franҫois-Xavier de Donnea, 
preşedintele Comisiei pentru 
Politică Externă a Camerei 
Reprezentanţilor Regatului 
Belgiei, au fost prezentate ul-
timele evoluţii, precum şi pri-
orităţile pe perioada imediat 
următoare în cadrul dialogu-
lui RM-UE, implementării 
condiţionalităţilor dialogului 
privind liberalizarea regimu-
lui de vize, precum şi lansării 
negocierilor privind crearea 
Zonei de Comerţ Liber Apro-
fundat şi Cuprinzător. 

În acest context, pre-
şedintele Comisiei pentru 
Politică Externă a Camerei 
Reprezentanţilor a asigurat 
pe deplin susţinerea efortu-
rilor de integrare europeană 
a RM, angajîndu-se să exa-
mineze oportunitatea promo-
vării unei rezoluţii privind 
Republica Moldova. 

Prima întîlnire în forma-
tul ,,5+2”, după o întrerupere 
de 5 ani, va avea loc la Vil-
nius, în perioada 30 noiem-
brie - 1 decembrie. Potrivit 
site-ului administraţiei de la 
Tiraspol, o declaraţie în acest 
sens a făcut reprezentantul 
special al preşedintelui în 
exerciţiu al OSCE, Giedrius 
Мekuolis.

Anterior, Guvernul a 
anunţat despre relansarea ne-
gocierilor oficiale în formatul 

,,5+2” privind problema trans-
nistreană, în urma discuţiilor 
de la Moscova. Astfel, în no-
iembrie urmează să se revină 
la consultaţii oficiale în acest 
format, după o pauză de 5 
ani, în care au avut loc doar 
întîlniri neoficiale.

Procesul de negocieri 
oficiale în formatul ,,5+2” a 
fost suspendat în februarie 
2006. Atunci, Tiraspolul s-a 
arătat nemulţumit de noile 
reguli privind tranzitarea 
mărfurilor pe teritoriul trans-
nistrean, asupra cărora au că-
zut de comun acord Moldova 
şi Ucraina.

După o pauză de 
5 ani, negocierile 

oficiale în formatul 
,,5+2” vor avea 

loc la Vilnius
În cadrul întrevederii cu 

directorii Departamentelor 
pentru Afaceri Europene, 
Afaceri Consulare, Europa 

şi Cooperare pentru Dez-
voltare al Regatului Belgiei 
a fost apreciat dinamismul 
demonstrat de R. Moldova 

de Est şi Parteneriatul Estic 
ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Comerţ Exterior 

în implementarea primei 
faze a Planului de Acţiuni 
RM-UE privind liberaliza-

rea regimului de vize. Aceş-
tia au susţinut aplicabilitatea 
în practică a principiului 

,,mai mult pentru mai mult”, 

reconfirmat în cadrul recen-
tului Summit al Parteneria-
tului Estic. De asemenea, a 

fost examinată posibilitatea 
participării Belgiei în cadrul 
Parteneriatului de Mobilita-
te RM-UE prin lansarea unor 
iniţiative în domeniul con-
solidării pieţei muncii RM şi 
promovării reîntoarcerii mi-
granţilor, precum şi susţine-
rii implementării acordurilor 
de facilitare a regimului de 
vize şi readmisie cu UE. 

Totodată, delegaţia Re-
publicii Moldova a partici-
pat la reuniunea de experţi 
dedicată evaluării dialogului 
RM-UE privind liberaliza-
rea regimului de vize. Reu-
niunea a oferit oportunitatea 
realizării unui schimb de 
opinii cu experţi ai statelor 
membre ale UE, reprezen-
tanţi ai think-tank-urilor şi 
societăţii civile în dome-
niul justiţiei şi afacerilor 
interne. La reuniune au fost 
prezentate principalele re-
comandări şi bunele practici 
în procesul de liberalizare a 
regimului de vize în cazul 
Balcanilor Occidentali care 
pot fi preluate de Republica 
Moldova.

Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
din Republica Moldova, Andrei Popov, a avut o întrevedere 
cu Mario Nobilo, secretarul de Stat pentru Afaceri Politice al 
MAEIE din Republica Croaţia, potrivit Serviciului de infor-
mare şi comunicare cu mass-media al MAEIE. 

În cadrul acestei întrevederi, cei doi oficiali au discutat de-
spre relaţiile bilaterale moldo-croate şi au făcut un schimb de 
opinii pe subiecte legate de integrarea europeană, relaţiile cu 
statele vecine, soluţionarea conflictului transnistrean. 

După cum a menţionat viceministrul moldovean de ex-
terne, pentru Republica Moldova este relevantă experienţa 
Croaţiei în ceea ce ţine de procesul de negocieri privind adera-
rea la UE, Croaţia aflîndu-se la etapa de formalizare cu succes 
a acestora. 

În context, Andrei Popov a subliniat interesul Republi-
cii Moldova pentru schimbul de experienţă şi valorificarea 
oportunităţilor de preluare a celor mai bune practici aplicate 
de Croaţia în domenii precum: liberalizarea regimului de vize, 
promovarea reformei instituţionale şi dezvoltarea unor relaţii 
bune cu ţările vecine. La rîndul său, Mario Nobilo a asigurat 
partea moldovenească despre faptul că, Croaţia este dispusă să 
acorde sprijin deplin Republicii Moldova şi să împărtăşească 
experienţa sa recentă, în special în reformarea justiţiei, atrage-
rea investiţiilor străine, promovarea turismului şi dezvoltarea 
infrastructurii drumurilor. 

De asemenea, cei doi diplomaţi au convenit asupra 
oportunităţii organizării, pe parcursul anului viitor, a unor 
consultări politice interministeriale.

Respectul pentru adevăr reprezintă începutul înţelepciunii.
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Începe ziua cu DREPTUL!

La Bruxelles a avut loc a treia 
reuniune a înalţilor oficiali în cadrul 

dialogului RM-UE în domeniul vizelor

Croaţia va sprijini Republica Moldova în reformarea 
justiţiei și atragerea investiţiilor
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Chişinăul a acceptat recomandările 
Consiliului pentru drepturile omului
Consiliul pentru drepturile omului, a încheiat prima etapă 

de cercetare a situaţiei privind drepturile omului, efectuată în 
toate ţările lumii fără excepţie.

La această procedură a fost supus chiar şi cel mai tînăr stat 
din lume – Sudanul de Sud.

Reprezentantul Moldovei pe aceste probleme, Carolina 
Popovici a comunicat, că Guvernul a acceptat recomandările 
Consiliului: „Ţin să menţionez, că unele reforme cu privire la 
drepturile omului în cadrul Planului naţional de acţiuni, deja, 
au fost implementate. Este un pas pozitiv, pas, care în următo-
rii ani va influenţa viaţa cotidiană a oamenilor şi va consolida 
stabilitatea socială”.

Săptămîna trecută, la Chişinău s-a desfăşurat conferinţa 
consacrată realizării recomandărilor cu privire la analiza uni-
versală periodică.

Agenţii de circulaţie vor fi dotaţi cu 
bastoane şi cătuşe
Agenţii de circulaţie vor fi dotaţi cu cîte o pereche de cătu-

şe şi un baston. Cel puţin aşa a propus primarul general Dorin 
Chirtoacă. Acesta crede că poliţistul trebuie să poată să reţină 
un infractor în orice moment.

Dorin Chirtoacă a solicitat şefului poliţiei municipale exa-
minarea posibilităţii ca poliţiştii să aibă cătuşe şi un baston. 
Dacă nu toţi, atunci măcar o parte din aceştia. Astfel, urmează 
să fie evaluat costul total al obiectelor necesare. 

O pereche de cătuşe costă în jur de 300 de lei, iar un bas-
ton - 150 de lei. 

Propunerea primarului Capitalei vine după ce, săptămîna 
trecută, un agent rutier ce-şi îndeplinea serviciul a fost bătut 
şi călcat pe picior cu maşina de către un şofer. Poliţistul a avut 
la îndemînă doar telefonul mobil cu care a reuşit să filmeze 
incidentul.

Raport: Uniunea Europeană 
subminează drepturile cetăţenilor 
din ţările în curs de dezvoltare prin 
politicile sale
Confederaţia europeană a ONG-urilor pentru ajutor umani-

tar şi dezvoltare consideră că politicile Uniunii Europene sub-
minează drepturile cetăţenilor din ţările în curs de dezvoltare. 
Această concluzie se regăseşte în ultimul raport al organizaţiei.

Raportul ,,Spotlight on EU Policy Coherence for Develop-
ment” arată incoerenţele existente între obiectivele UE privind 
dezvoltarea şi alte politici, în domeniul agriculturii, comerţului, 
migraţiei, fapt care afectează populaţia ţărilor în curs de dezvol-
tare şi îngreunează procesul de reducere a sărăciei globale. Ast-
fel, subvenţiile agricole acordate fermierilor europeni reprezintă 
obstacole importante pentru micii fermieri din Africa, aceştia 
neputînd concura cu cei europeni care beneficiază de subvenţii.

De asemenea, în raport se menţionează că Uniunea Euro-
peană ratează îndeplinirea obligaţiilor Tratatului de la Lisabo-
na de a-şi coordona politicile, astfel încît să îşi atingă obiecti-
vele în domeniul dezvoltării. 925 milioane de oameni au fost 
afectaţi de foamete anul trecut (1 din 7 oameni de pe planetă), 
dar în acelaşi timp o treime dintre produsele alimentare desti-
nate consumului au fost irosite. Nu numai produsele alimenta-
re sînt irosite, ci şi sume importante de bani.

Potrivit raportului, evaziunea fiscală a multinaţionalelor 
cu afaceri în ţările în curs de dezvoltare depăseşte 115 mili-
arde de euro anual, în timp ce Comisia Europeană alocă pen-
tru politica de dezvoltare în jur de opt miliarde de euro anual. 
Aceleaşi companii se fac vinovate de practici iresponsabile 
atunci cînd vine vorba de explorarea resurselor din ţările re-
spective, se mai arată în raport. 

În acest context, se solicită ca UE să demonstreze voinţă, 
astfel încît coerenţa politicii de cooperare pentru dezvoltare 
să devină o realitate pentru beneficiul tuturor cetăţenilor din 
ţările sărace şi pentru beneficiul Uniunii Europene.

Pe 25 noiembrie vom avea deja un pom 
de Crăciun în PMAN
Capitala îşi va aprinde luminile decorative de sărbătoare 

începînd cu 1 decembrie. Cel puţin aşa promite şeful Între-
prinderii Municipale „Lumteh”, Nicolae Vereşco. Bradul de 
Crăciun, însă, va fi instalat în piaţă şi mai devreme –  pînă la 
sfîrşitul lunii noiembrie. Şi asta pentru că serviciile de resort 
au nevoie de cîteva zile pentru a-l împodobi.

Vereşco a mai solicitat Asociaţiei de Gospodărire a Spa-
ţiilor Verzi să identifice şi să instaleze un brad în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale pînă pe  25 noiembrie. Astfel,  să se reu-
şească efectuarea lucrărilor de împodobire.

Totodată, edilul Capitalei a sugerat direcţiilor de resort să 
pregătească organizarea unui tîrg de Crăciun cu tradiţii euro-
pene. În opinia lui Dorin Chirtoacă, ceea ce s-a reuşit de a 
organiza în anii trecuţi a avut mai mult caracter comercial.

A fost o personalitate de 
excepţie. În toţi anii 

de activitate în spaţiul româ-
nesc nu a uitat nici pentru o 
clipă de alegătorii soroceni. 
De 15 ori a fost ales deputat 
al Parlamentului  României şi 
de fiecare dată, sosind în Ba-
sarabia,  vizita Soroca, se înt-
îlnea cu băştinaşii. Era mereu 
aşteptat, însă perioada grea 
de restrişte, prin care a trecut 
ţara, a făcut să fie dat uitării 
pentru zeci şi zeci de ani. Şi 
iată  că evenimentele  de la 
finele şi începutul anilor ʼ89 

-ʼ90 ne aduse şi nouă un pic 
de lumină, în razele căreia se 
contură niţel chinuita imagi-
ne a lui Constantin Stere, acel  
Om şi  cetăţean care  şi-a con-
sacrat viaţa întreagă ţărănimii, 
îmbunătăţirii traiului oame-
nilor legaţi de pămînt. Anume  
evenimentele semnalate  au 
servit drept imbold şi  pentru 
intelectualitatea soroceană, 
de a reveni la numele Stere, 
de a înfiinţa Liceul teoretic                                                  

„Constantin Stere” –  un fapt 
plin de curaj, care pe 28 octom-
brie, a sărbătorit 20 de ani de                                                                    
la întemeiere.

Sîntem fericiţi şi noi chi-
şinăuenii – elaboratorii  volu-
mului „Constantin Stere scrii-
torul, publicistul, politicianul, 
juristul, Omul, Bibliografie-
invitaţie la lecturi şi inves-
tigaţii.- Ch.,2011”, Hara-
lambie Corbu şi bibliograful 
Ion Şpac, precum şi rectorul 
interimar al Universităţii 
de Studii Politice şi Econo-
mice Europene „Constantin       
Stere”, doctor habilitat în 
drept, profesor universitar 
şi sponsor al ediţiei nomina-
lizate –  Gheorghe Avornic 
şi  Raisa Grecu, decan  al 
Facultăţii de drept a aceleiaşi 
universităţi, doctor habilitat 
în drept, autoare a două mo-
nografii despre protagonistul 
Constantin Stere: „Stere - ju-
ristul” şi „Stere în luptă pentru 
drepturile omului”, prezenţi 
la  sărbătoarea jubiliară a li-
ceului, cu intenţia de a lansa  
bibliografia-invitaţie, despre 
care am menţionat anterior.

Lansarea a avut loc într-o 
sală special amenajată, care a 
fost arhiplină de elevi şi pro-
fesori.

Prin urmare, organizato-
rii au dat start evenimentului, 
atenţia celor prezenţi la săr-
bătoarea în cauză fiind capta-
tă de subiectul privind viaţa 
şi activitatea lui Constantin 
Stere. Rolul de moderator 

Revenirea lui  
Constantin Stere la Soroca

i-a revenit profesorului Gh. 
Avornic. Inspirat de atmosfe-
ra de sărbătoare, domnia sa 
a informat auditoriul despre 
cine este C. Stere şi cum i-a 
cunoscut lucrările. De aseme-
nea, Gh. Avornic a remarcat 
bunele relaţii pe care le are 
cu colectivul  Liceului teore-
tic ,,Constantin Stere”, cu ad-
ministraţia raionului Soroca, 
concomitent, vorbind şi des-
pre cîteva  proiecte preconiza-
te a fi desfăşurate în viitorul 
apropiat.  

În calitate de preşedin-
te al Uniunii Juriştilor din 
Republica Moldova, Gh.            
Avornic a mărturisit că este 
dispus să amplifice colabo-
rarea  cu instituţiile sorocene 
din domeniul respectiv în ve-
derea  conturării şi promovă-
rii imaginii stereiene.

Ulterior,  cuvînt de salut 
i s-a acordat lui Ion Şpac, au-
torul lucrării vizate, care a po-
vestit, în linii generale, despre 
istoria  elaborării ei. El a măr-
turisit, că iniţiativa  întocmirii 
unei bibliografii ştiinţifice 
consacrate  lui  Constantin 
Stere  aparţine  scriitorilor 
academicieni  Ion Druţă şi 
Haralambie Corbu. Astfel, ca 
rezultat al coordonărilor cu 
directoarea Bibliotecii Ştiinţi-
fice  Centrale (B.Ş.C.) a Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei 
(A.Ş.M.), Elena Corotenco,  
Ion Şpac a fost ales pentru a 
întocmi schiţa de proiect pri-
vind elaborarea bibliografiei 
solicitate, iar ulterior – reali-
zarea lucrării.

Un moment aparte asupra 
căruia a atras atenţia autorul 
bibliografiei l-a constituit 
structura ei, caracterizînd 
amănunţit cuprinsul acesteia. 
Trebuie de menţionat că pre-
faţa lucrării este scrisă de în-
suşi Ion Druţă – „Radiografia  
furtunii”, după care urmează  
un studiu profund despre via-
ţa şi activitatea protagonistu-
lui C. Stere, în care autorul 
Haralambie Corbu acordă o 
atenţie deosebită caracteriză-
rii  lucrărilor acestuia (studii, 
articole, recenzii etc.), publi-
cate în presa din  Moldova.

„Tabelul cronologic al pro-
tagonistului Constantin Ste-
re” – este un alt compartiment 
la care s-a referit vorbitorul. 
Acesta are menirea de a ajuta 
cititorul interesat, să  studie-
ze mai uşor biografia, viaţa şi 
opera lui C. Stere.  

Făcînd referire la scrieri-
le lui C. Stere şi  la lucrările 
despre el, vorbitorul a pus ac-
centul pe aparatul auxiliar şi 
anume:  Indexul de titluri, In-
dexul de nume, Indexul etno-
geografic, Indexul de pseudo-
nime şi criptonime etc., care, 
au scopul de a uşura munca 
cititorului în a depista docu-
mentele cele mai relevante. 
Doritorii de a pătrunde în 
esenţa  operei protagonistului 
C. Stere, vor găsi aceste inde-
xuri, mai concret şi mult mai 
amplu, în volumul propus.

La rîndul său, academi-
cianul Haralambie Corbu, a 

menţionat, în linii genera-
le, despre viaţa şi opera lui      
Constantin Stere, ca mai apoi,  
să dezvăluie mai detaliat des-
pre  triumful şi calvarul prota-
gonistului, trecînd totodată în 
revistă evenimentele de  la Est 
de Prut, din Moldova. Aici el, 
cu durere în suflet, dezvăluie 
amănunte despre articolul lui 
Ion Vasilenco (ian. 1963)  în 
care autorul propune să reve-
nim la  C. Stere, să-i promo-
văm şi să-i moştenim opera. 
Însă această primă tentativă, 
la noi în Basarabia, a fost un 
eşec, deoarece răspunsul-lo-
vitură, care a venit peste cî-
teva luni,  a făcut astfel încît 
numele Stere a devenit  un 
tabu nu doar pentru Moldova.  
Mai apoi, academicianul H. 
Corbu a vorbit şi despre mo-
mentul reînvierii  numelui C. 
Stere, povestind cu amănunte 
despre intercalarea lui Vasile  
Badiu  în procesul de editare 
a  operei lui C. Stere printre 
care şi romanul  „În preajma 
revoluţiei” (1990-1991).  În 
aceeaşi albie  el menţionează 
şi despre contribuţia,  la cu-
noaşterea numelui Stere şi   a 
altor oameni de cultură, pre-
cum: Alina Ciobanu, Maria 
Teodorovici,  Iurie Colesnic 
ş.a., ca în final să aducă cîte-
va date despre manifestările 
culturale din anul  2005, care  
au constituit, de fapt, doar un 
început al programului   de 
readucere a lui C. Stere  aca-
să, în Basarabia, pe meleagu-
rile Sorocii, Chişinăului etc. 

Spre finalul evenimentu-
lui şi profesorul Raisa Grecu 
a ţinut un discurs plin de sens. 
Ca un adevărat specialist în 
probleme de drept, R. Grecu 
a vorbit despre  Constantin 
Stere  juristul, menţionînd, în 
mod special, despre lupta  lui 
pentru drepturile omului, des-
pre contribuţia ce a     avut-o 
în acest domeniu. 

Odată cu descrierea isto-
riei Liceului teoretic ,,Con-
stantin Stere”, în cadrul eveni-
mentului, zeci de personalităţi 
au fost remarcate şi apreciate 
pe bună dreptate, printre care 
se înscrie şi prima directoare 
a liceului – Ana Bejan.  

Sărbătoarea a culminat cu 
un şir de manifestări artistice 
prezentate de elevii instituţiei 
vizate.

 Dragi manageri şi reali-
zatori,  ţinem să vă mulţumim 
pentru curaj şi munca depusă  
în vederea educaţiei tinerei 
generaţii, căci   manifestări-
le patriotice, la care am avut 
onoarea să participăm şi noi, 
cu modesta noastră lansare 
de carte, constituie un adevă-
rat patrimoniu, care ne poate 
salva, ne poate scoate din mo-
cirla în care s-a pomenit Mol-
dova noastră. Ideile stereiene 
în asemenea împrejurări sînt 
anume acele  catalizatoare, 
de care are nevoie ţara noas-
tră la moment.  

Urări de bine şi noi reali-
zări.       

Un participant 
la eveniment 

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

Procuratură şi a Regulamentului privind modul de pro-
movare în serviciu al procurorilor, Consiliul Superior al 
Procurorilor a anunţat la şedinţa din 01.11.2011 (Hotă-
rîrea nr.12-3d-256/11) concurs privind suplinirea funcţi-
ei vacante de procuror în Procuratura sect. Rîşcani mun.
Chişinău (1 funcţie). Eligibili sînt doar absolvenţii Insti-
tutului Naţional al  Justiţiei. Termenul pentru aplicare – 
14 noiembrie 2011.

Pentru candidaţii care întrunesc condiţiile art.37     
alin.(2) din  Legea cu privire la Procuratură se anunţă 
concurs pentru suplinirea următoarelor posturi vacante:

-  procuror în Procuratura de nivelul Curţii de Apel Ca-
hul  - 1 funcţie;

-   procuror în  procuratura Anticorupţie, Serviciul Sud 
(Cahul)   - 1 funcţie;

-  procuror în Procuratura UTA Găgăuzia - 1 funcţie;
-  procuror în Procuratura r-lui Floreşti - 2 funcţii;
Pentru promovarea procurorilor în funcţia de procu-

ror secţie în Procuratura Generală se anunţă concurs pen-
tru următoarele posturi vacante:

-  procuror al Secţiei  exercitare a urmăririi penale pe 
cauze excepţionale - 1 funcţie;

-  procuror al Secţiei conducere a u/p în organele cen-
trale ale MAI şi SV - 1 funcţie;                 

-  procuror al Secţiei control al urmăririi penale - 3 
funcţii;  

-  procuror al Secţiei  analiză şi implementare CEDO 
- 1 funcţie;

-  procuror al Secţiei  investigaţii financiar-economice 
- 1 funcţie;

-  procuror al Secţiei  combatere tortură - 1 funcţie;
-  procuror al Secţiei  securitate internă - 1 funcţie;
- procuror în Secţia judiciar-penală - 1 funcţie.
Termenul de aplicare pentru candidaţii la funcţia de 

procuror, enumerate în alin.(2) şi alin.(3) – 02 decembrie 
2011. 

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

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64
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Conferinţa internaţi-
onală s-a desfăşurat 

în oraşul  Braşov, România, 
cu sprijinul Fundaţiei Hanns 

Seidel, şi a întrunit condu-
cerea Ministerului Admi-
nistraţiei şi Internelor din 
România, a Inspectoratului 
General al Poliţiei Române 

Cooperarea regională în domeniul protecţiei martorilor – 
factor esenţial în combaterea criminalităţii

„Cooperarea regională în domeniul protec-
ţiei martorilor – factor esenţial în combaterea 
criminalităţii”. Acesta este subiectul discutat 
recent de  angajaţii Direcţiei protecţia marto-
rilor a MAI împreună cu colegii lor din peste 
zece state ale lumii.

şi Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminali-
tate Organizată şi Terorism, 
reprezentanţi ai structurilor 

de profil din România, Re-
publica Moldova, Austria, 
Marea Britanie, Israel, Ce-
hia, Spania, Turcia, Bulgaria, 
Ungaria şi Serbia, precum şi 

ataşaţii Afacerilor Interne ai 
Italiei, Germaniei şi Franţei, 
acreditaţi la Bucureşti.

Din partea Ministerului 
Afacerilor Interne al Repu-
blicii Moldova la eveniment 
a participat colonelul de po-
liţie Veaceslav Bînzari, şeful 
Direcţiei protecţia martori-
lor a MAI, inspectorul Sec-
ţiei asigurare a măsurilor 
de protecţie a DPM a MAI,   
Dumitru Lazăr, şi Viorel 
Ţentiu, specialist principal 
al Direcţiei cooperare inter-
naţională şi integrare euro-
peană. 

Conferinţa a fost orga-
nizată în scopul îmbunătă-
ţirii cooperării regionale şi 
internaţionale în domeniul 
protecţiei martorilor, ce se 
impune ca un obiectiv ex-
trem de important. Asta în 
contextul în care măsurile 
de protecţie trebuie adaptate 
în permanenţă, astfel încît 
activitatea structurilor cu 
atribuţii în domeniu să fie 
cu un pas înaintea grupărilor 
infracţionale ce pot pune în 
pericol viaţa şi integritatea 

martorilor.
Secretarul de stat, ches-

tor de poliţie Ioan Dascălu, 
şeful Departamentului or-
dine şi siguranţă publică a 
Ministerului Administraţiei 
şi Internelor din România, a 
subliniat că această reuniu-
ne este un bun prilej pentru 
iniţierea şi dezvoltarea rela-
ţiilor de cooperare, pentru 
schimbul de opinii şi bune 

gislaţia în vigoare ce regle-
mentează protecţia martori-
lor în Republica Moldova, 
structura organului abilitat, 
istoricul fondării, datele 
statistice privind activitatea 
Direcţiei protecţia marto-
rilor a MAI, precum şi co-
laborarea pe plan intern şi 
internaţional.

Lilia DUMINICA

practici, şi, totodată, pentru 
stabilirea unor strategii co-
mune de acţiune.

În cadrul reuniunii, par-
ticipanţii au prezentat legis-
laţia naţională şi modul de 
desfăşurare a activităţilor 
de protecţie a martorilor în 
cadrul statelor pe care le 
reprezintă. Astfel, delega-
ţia ţării noastre a prezentat 
informaţia cu privire la le-

D eputaţii Ana Guţu şi Valeriu 
Munteanu propun, printr-o 

iniţiativă legislativă, modificarea Co-
dului contravenţional prin introduce-
rea unei sancţiuni pentru nerespectarea 
legislaţiei lingvistice în materialele 
publicitare. Prezentarea, producerea 
sau difuzarea publicităţii care nu întru-
neşte condiţiile prevăzute de legislaţia 
lingvistică urmează a fi sancţionată cu 
amendă de la 20 la 150 de unităţi con-
venţionale aplicată persoanei fizice sau 
cu amendă de la 300 la 500 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei juri-
dice.

Legislaţia din domeniul publicităţii 
şi legislaţia lingvistică stabilesc cadrul 
legal pentru prezentarea, producerea şi 
difuzarea publicităţii. Legea cu privire 
la publicitate prevede ca publicitatea 
să fie difuzată în limba de stat, iar la 
dorinţa furnizorului de publicitate, şi 
în alte limbi în conformitate cu Con-
stituţia Republicii Moldova, cu Legea 
cu privire la funcţionarea limbilor vor-
bite pe teritoriul Republicii Moldova, 
precum şi cu tratatele internaţionale 
la care Republica Moldova este par-
te. În acelaşi timp, Legea cu privire la 
funcţionarea limbilor vorbite pe terito-
riul Republicii Moldova stipulează că 

„textele afişelor, anunţurilor publice, 
textele de publicitate şi alte texte de 
informare vizuală se scriu în limba de 
stat şi, în caz de necesitate, se traduc în 
limba rusă, iar în localităţile respecti-
ve – în limba de stat, precum şi în lim-

ba găgăuză sau în cea rusă”, iar „corpul 
caracterelor din textele scrise în limba 
de stat nu trebuie să fie mai mic decît 
cel al caracterelor din textele scrise în 
alte limbi”.

Potrivit autorilor, aceste norme sînt 
deseori ignorate în lipsa unor sancţiuni 
legale, iar localităţile din Republica 
Moldova sînt împînzite de mii de pa-
nouri publicitare, anunţuri, avize, afişa-
je, denumiri de firme, magazine, baruri, 
cafenele, restaurante, etichete, meniuri 
etc., scrise doar în limba rusă, astfel 
încălcîndu-se în mod grosolan dreptul 
la informare a majorităţii, vorbitori de 
limbă română. „Trebuie să constatăm, 
cu regret, că deşi majoritari, vorbitorii 
de limbă română sînt deseori supuşi 
discriminării prin afişajul informaţio-
nal necorespunzător, care încalcă, prin-
tre altele, şi dreptul la informare a aces-
tor cetăţeni. Or, dominarea limbii ruse 
în detrimentul limbii de stat creează un 
dezechilibru lingvistic, acesta fiind de-
terminat inclusiv de lipsa de consecin-
ţe defavorabile prevăzute de legislaţie 
pentru cei care nu respectă dispoziţiile 
legale”, se precizează în nota informa-
tivă a iniţiativei legislative.

Deputaţii Ana Guţu şi Valeriu 
Munteanu consideră că respectivul 
proiect de lege va asigura limbii de 
stat funcţiile pe care aceasta le merită 
conform statutului său şi va contribui 
la coeziunea şi integrarea socială a tu-
turor concetăţenilor noştri, informează 
Serviciul de presă al Legislativului.

,,Mă tem că această strategie să nu rămînă o 
bună intenţie pe hîrtie”, este părerea expertului în 
drept, Nicolae Andronic, referitoare la Strategia 
de reformare a justiţiei, adoptată în primă lectu-
ră de majoritatea parlamentară, în lipsa opoziției 
comuniste. 

În cadrul unei emisiuni radiofonice, Nicolae 
Andronic s-a expus asupra Strategiei de reforma-
re a justiţiei. La emisiune a participat şi ministrul 
Justiţiei, Oleg Efrim. 

Potrivit lui Nicolae Andronic, Ministerul Jus-
tiţiei ,,a desfiinţat instituţiile specializate judecă-
toreşti, dar ele au rămas în Constituţie”.  ,,Vă sînt 
legate mîinile”, a spus N. Andronic. 

,,Această strategie trebuie să obţină o susţi-
nere a majorităţii parlamentare, care va permite 
modificarea Constituţiei, ea trebuie să fie înţelea-
să de toţi. Trebuia să fie descris că vrem să dăm 
Procuratura în Consiliul Magistraturii, toţi să fie 
magistraţi. Bun, atunci am discuta ce facem cu 
procurorii care au un an şi nu poţi să-i egalezi cu 
judecătorii care au 10 ani de experienţă, dar astea 
sînt detalii.

Mai este o problemă, în fiecare parte dreaptă a 
executorilor este Ministerul Justiţiei şi instituţiile 
cointeresate. Nu cred că Procuratura vrea o modi-
ficare de lege revoluţionară. Concepţia noastră în 
privinţa Ministerului de Interne era să-l debara-
săm de funcţiile improprii. Guvernul, anul acesta, 
nu a scos de acolo, de exemplu, pompierii, care 
nu au nimic cu lupta împotriva criminalităţii, dar 
primesc bani din buget şi oamenii nu pot înţele-
ge – 25 de mii de oameni în MAI care nu luptă cu 
crima.

Eu mă tem că această strategie să nu rămînă 
o bună intenţie pe hîrtie. Or, trebuie mărit sta-
tutul funcţiei de ministru al Justiţiei, să devină 
viceprim-ministru, ca el să poată coordona toate 

aceastea, şi în Parlament trebuie formată o comi-
sie specială, or, acest document va rămîne unul 
care se va prezenta posibililor donatori externi, 
ca să ne finanţeze această campanie. Altceva nu 
văd”, a  subliniat sursa citată.

În replică, Oleg Efrim s-a arătat, totuşi, opti-
mist. ,,Ce mă face pe mine optimist este că toa-
tă lumea din această ţară doreşte rezultate sau 
schimbări în justiţie, atît cei care au votat pentru 
actuala guvernare, cît şi cei care au votat pentru 
opoziţie. Chiar dacă avem opinii diferite despre 
cum vrem să fie dezvoltată ţara, toată lumea este 
de acord că starea de lucruri din justiţie nu poate 
fi tolerată în continuare. Sînt încrezut că reforme-
le vor continua, cu mai mult sau mai puţin sprijin, 
dar schimbările vor fi”.

Referitor la atragerea a 60 de milioane de euro 
din partea UE, care vor permite implementarea 
reformei începînd cu anul 2013, ministrul Justiţi-
ei a fost întrebat cum vor fi cheltuiţi aceşti bani.

„Acum sîntem pe ultima sută de metri cu Pla-
nul de acţiuni, unde va fi stabilit concret ce măsuri 
vom întreprinde în următorii 5 ani, ceea la ce se 
referea domnul Andronic, că lipseşte în strate-
gie. În acel plan va fi scris foarte clar ce acţiuni 
trebuie întreprinse, costurile lor şi de unde vor fi 
finanţate.

Banii care vor veni de la UE, şi vreau să vă 
asigur că aceştia nu vor fi sprijin doar din par-
tea UE, dar vom atrage şi alte fonduri care vor 
fi îndreptate spre realizarea acestei strategii, nu 
vor fi bani cheltuiţi pe conferinţe şi expertiză. Vor 
fi îndreptaţi spre realizarea strategiei, inclusiv 
pentru proiecte de infrastructură, pentru dotarea 
instanţelor, majorarea salariilor judecătorilor şi 
ale celorlalți implicaţi în domeniul justiţiei şi aşa 
mai departe”, a răspuns ministrul Justiţiei, Oleg 
Efrim.

Iniţiativă legislativă de 
sancţionare pentru 

nerespectarea legislaţiei  
lingvistice în materialele 

publicitare

Strategia de reformare 
a justiţiei  ar putea rămîne 

doar un document 
necesar pentru donatori?
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Î n acest scop, o delegaţie a 
sindicatului poliţiştilor din 

România s-au aflat, la sfîrşitul săp-
tămînii trecute, într-o vizită oficială 
în ţara noastră, unde au avut o serie 
de întîlniri cu conducerea Confede-
raţiei Naţionale a Sindicatelor din 
Moldova (CNSM), a Sindicatului 

„Demnitate” şi a Ministerului Afa-
cerilor Interne. Părţile au discutat 
despre necesitatea implementării 
proiectului comun şi şi-au prezentat 
poziţia asupra problemelor specifi-
ce de cooperare. 

Acordul de parteneriat privind 
elaborarea şi punerea în aplicare a 
proiectelor individuale de coope-
rare transfrontalieră a fost semnat 
de către părţi în luna septembrie 
a acestui an, în cadrul unei vizite 
a conducerii Sindicatului „Dem-
nitate” în oraşul Bîrlad, România. 
Membrii delegaţiei au aprobat pro-
iectul propus şi au expus o serie de 
recomandări şi sugestii privind im-
plementarea acestui proiect în viaţa 
cotidiană. 

Potrivit preşedintelui Sindica-
tului „Demnitate”, Mihail Laşcu, 
proiectul este o iniţiativă a sindi-
caliştilor din România şi face parte 
dintr-un program comun de acţiuni 
ce include Republica Moldova, Ro-
mânia şi Ucraina, privind îmbunătă-
ţirea relaţiilor de cooperare a poliţi-

Cooperare transfrontalieră între sindicatele poliţiştilor 
din Moldova şi România

Poliţiştii din Moldova şi colegii lor din România îşi 
intensifică relaţiile de colaborare. Sindicatul naţional-
ramural al poliţiştilor din Republica Moldova „Demni-
tate” şi Sindicatul Naţional al poliţiştilor şi a personalu-
lui contractual din România au anunţat despre lansarea 
unui proiect comun de cooperare sindicală transfron-
talieră. 

ei în zonele adiacente la frontierele 
comune ale ţărilor vizate. 

Acesta prevede organizarea unui 
şir de acţiuni comune culturale şi 
sportive, fiind incluse  următoarele 
regiuni: din partea României - ju-
deţele Botoşani, Galaţi, Iaşi, Tulcea, 
Vaslui, Suceava; din partea Ucrainei 

- regiunile Odesa şi Cernăuţi, iar din 
partea Republicii Moldova s-a con-
venit includerea tuturor centrelor 
administrative teritoriale. Proiectul 
se va desfăşura pe o perioadă de 
1,5 ani şi va fi finanţat din fondurile 
nerambursabile alocate de Uniunea 
Europeană în limitele programului 
de vecinătate şi parteneriat în Euro-
pa de Est. 

„Prin demararea proiectului de 
cooperare transfrontalieră în do-
meniul culturii şi sportului vrem să 
contribuim la schimbarea imaginii 
poliţistului în societate nu doar pe 
plan profesional, dar şi din punct de 
vedere al abilităţilor. Oamenii tre-
buie să înţeleagă că pe lîngă obliga-
ţiuni şi responsabilităţi profesionale, 
colaboratorii de poliţie mai au şi 
abilităţi, cum ar fi cele sportive şi 
artistice, au aceleaşi preocupări ca 
toţi cetăţenii”, a menţionat Mihail 
Laşcu. 

Conform declaraţiilor făcute 
de Vasile Chelaru, şef de poliţie al 
municipiului Bîrlad, membru al sin-

dicatului poliţiştilor, obiectivul prin-
cipal al proiectului este de a reuşi o 
armonizare a relaţiilor între poliţiş-
tii români şi cei moldoveni, pentru 
a elimina barierele de socializare 
şi de a face schimb de bune prac-
tici. „Trăsăturile comune esenţiale 
care ne caracterizează sînt istoria, 
valorile culturale, dar şi problemele 

sociale”, a punctat Chelaru. 
Acesta a ţinut să precizeze că 

cele două sindicate partenere îşi 
propun să colaboreze şi pe plan 
profesional, prin realizarea unor 
grupuri comune de lucru, elabora-
rea unor studii, materiale informati-
ve preventive pentru cetăţeni. 

În acest context, reprezentanţii 
sindicali din ambele ţări au preci-

zat că în perspectivă vor fi iniţiate 
şi alte proiecte, precum ar fi cel de 
cooperare în vederea combaterii 
criminalităţii transfrontaliere. Po-
trivit reprezentanţilor Sindicatului 

„Demnitate”, în viitorul apropiat se 
preconizează o întîlnire similară 
a delegaţiilor în oraşul Cernăuţi, 
Ucraina. 

Menţionăm că Sindicatul „Dem-
nitate”, membru al Confederaţiei 
Naţionale a Sindicatelor din Moldo-
va (CNSM), a fost creat la sfîrşitul 
anului 2009 şi include personalul 
corpului de comandă şi efectivul de 
trupă al organelor Afacerilor Interne, 
instituţiilor penitenciare, colaborato-
rilor de poliţie şi a Centrului pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi 

Corupţiei, angajaţii Serviciilor Situ-
aţiilor Excepţionale şi a trupelor de 
carabinieri din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne. Din aprilie 2011, 
Sindicatul „Demnitate” a devenit 
membru cu drepturi depline al Uniu-
nii Europene a Poliţiştilor (EPU).

Confederaţia Naţională a Sin-
dicatelor din Moldova întruneşte 

peste 500 mii de membri din 29 de 
organizaţii sindicale ramurale naţio-
nale. Din februarie 2010, CNSM a 
devenit membru al Confederaţiei In-
ternaţionale a Sindicatelor (ITUC), 
care întruneşte 311 centre sindicale 
naţionale din 155 de ţări şi regiuni 
cu numărul total de 175 milioane de 
membri.

Lilia DUMINICA

A stfel, un grup de 36 de orga-
nizaţii neguvernamentale la 

nivel local din întreaga ţară au fost 
instruite în elaborarea de proiecte, 
colectarea de fonduri, organiza-
rea dezbaterilor, pentru ca ulterior 
acestea, în colaborare cu adminis-
traţia publică locală şi cu membrii 
comunităţii, să poată realiza proiec-
te prin care vor soluţiona probleme-
le stringente identificate în cadrul 
consultărilor publice la nivel local. 
Aceste activităţi implică tineri din 
toate raioanele Republicii Moldova, 
inclusiv din Găgăuzia şi regiunea 
transnistreană.

Pentru a analiza situaţia tinerei 
generaţii în ţara noastră, Fundaţia 
Est-Europeană a realizat, în perioa-
da decembrie 2010 - ianuarie 2011, 
un studiu al activităţii, percepţiilor 
şi atitudinilor tinerilor din Republi-
ca Moldova. Conform acestei cerce-
tări, doar 61,7% dintre respondenţi 

Tinerii din Republica Moldova se 
implică activ în identificarea şi 

soluţionarea problemelor la nivel local

au declarat că sînt implicaţi în viaţa 
politică, participarea la vot fiind 
unul dintre puţinele instrumente de 
implicare. 

Discriminarea este considera-
tă o problemă serioasă a societăţii 
moldoveneşti: 87% dintre tineri 
s-au simţit discriminaţi pe motive 
de vîrstă. Acest lucru se observă 
îndeosebi la angajarea în cîmpul 
muncii. Totodată, respondenţii con-
sideră că cele mai discriminate sînt 
persoanele cu dizabilităţi, cele care 
trăiesc cu HIV/SIDA şi cele cu an-
tecedente penale.

Potrivit sondajului, implicarea 
tinerilor în viaţa economică este 
redusă, din cauza accesului limitat 
la resurse financiare şi un mediu de 
afaceri instabil. Majoritatea respon-
denţilor (circa 76%) nu cred că au 
şanse la un loc de muncă bine plătit 
sau la un viitor sigur în ţară. Printre 
soluţiile identificate de către tineri 

se numără: îmbunătăţirea sistemului 
de educaţie, crearea noilor locuri de 
muncă, susţinerea familiilor tinere, 
dezvoltarea serviciilor de susţinere 
pentru tinerii antreprenori, diversi-
ficarea serviciilor pentru tineri. 

În urma acestui studiu, pe do-
meniile prioritare identificate se 
preconizează organizarea dezbate-
rilor publice la nivel de comunităţi 
şi raioane, cu implicarea adminis-
traţiei publice locale şi  a peste 2000 
de tineri.

Totodată, a fost organizat 
un concurs de granturi şi s-a 
decis susţinerea financiară a 14      
ONG-uri care au propus idei no-
vatoare şi mecanisme reale de im-
plicare a tinerilor în soluţionarea 
problemelor comunităţii. Aceste 
proiecte se referă la dezvoltarea 
abilităţilor de antreprenoriat ale 
tinerilor, crearea de centre comu-
nitare şi de voluntariat, constitui-
rea de parteneriate public-private, 
prin intermediul cărora adminis-
traţia publică locală, membrii co-

munităţii şi oamenii de afaceri vor 
lucra împreună pentru a soluţiona 
problemele locale.

Iată doar cîteva exemple de 
proiecte care vor fi finanţate şi im-
plementate în cadrul programului  

„Participarea Tinerilor în Moldova”:

– la Liceul „Mihai Eminescu” 
din Comrat îşi fac studiile 164 de 
elevi din localităţile din regiune. În 
cadrul unui proiect care va fi reali-
zat de Asociaţia Neguvernamentală 

„Inimi Mărinimoase” în colaborare 
cu administraţia liceului, elevii vor 
înfiinţa un post de radio şcolar care 
va aborda subiecte de interes pentru 
tineri şi pentru comunitate; 

– Asociaţia Obştească „Adoles-
centul”, din satul Chişcăreni, raio-
nul Sîngerei, va înfiinţa o şcoală de 
business în cadrul căreia, tinerii din 
localitate vor fi instruiţi şi susţinuţi 
în primii paşi pentru demararea 
propriei afaceri; 

– Organizaţia de Tineret „Certi-
tudine” din Bălţi va demara un pro-
iect amplu de instruire şi abilitare a 
tinerilor din trei sate (Mărăndeni, 
r-nul Făleşti, Biruinţa, r-nul Sîn-
gerei şi Elizaveta, mun. Bălţi). La 
finalul unui curs de instruire de 2 
luni, aceştia vor fi susţinuţi, inclu-
siv financiar, pentru a implementa 
iniţiative ce vor soluţiona cele mai 
stringente probleme din comunităţi-
le lor.

Programul „Participarea Tine-
rilor în Moldova” se desfăşoară în 
perioada august 2010 - iulie 2012 
şi va susţine 14 iniţiative locale ale 
tinerilor. Astfel, graţie susţinerii 
Departamentului de Stat al Statelor 
Unite ale Americii, Biroului pentru 
Democraţie, Drepturile Omului şi 
Muncă, tinerii din 13 raioane ale re-
publicii, inclusiv din regiunea trans-
nistreană şi Găgăuzia, vor avea oca-
zia de a-şi implementa iniţiativele 
locale.

Lilia DUMINICA

Implicarea tinerilor în identificarea, dar mai ales în so-
luţionarea problemelor la nivel local oferă întregii societăţi 
oportunitatea de a valorifica viziunea, forţa şi entuziasmul 
acestora întru binele comunităţii. În acest context, progra-
mul „Participarea Tinerilor în Moldova”, finanţat de Depar-
tamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Biroul pen-
tru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă şi implementat 
de Fundaţia Est-Europeană în colaborare cu Ministerul Ti-
neretului şi Sportului vine să susţină implicarea tinerilor în 
viaţa socială, economică şi politică a comunităţilor. 



Dreptul 5VINerI, 11 NoIembrIe 2011Repere

Dreptul la studii este ga-
rantat pentru toţi cetăţenii 

Republicii Moldova. Astfel, în 
conformitate cu Legea învăţămîn-
tului, sursa principală de finanţare 
a sistemului de învăţămînt de stat o 
constituie mijloacele bugetare. 

Instituţiile din sistemul învăţă-
mîntului de stat pot beneficia şi de 
alte surse legate de finanţare, cum 
ar fi: 

mijloacele provenite din pre-- 
gătirea, perfecţionarea şi recalifica-
rea cadrelor, din lucrările de cerce-
tare ştiinţifică realizate pe bază de 
contract; 

veniturile provenite din co-- 
mercializarea articolelor confec-
ţionate în procesul de învăţămînt 
(în gospodării didactice, ateliere 
experimentale etc.), precum şi din 
arendarea localurilor, construcţii-
lor, echipamentelor; 

donaţiile şi veniturile prove-- 
nite din colaborarea internaţională, 
precum şi donaţiile de la persoane 
fizice şi juridice; 

venituri din plata pentru chi-- 
rie în căminele instituţiilor de învă-
ţămînt. 

Așadar, Legiuitorul, stabilind 
prin această normă lista exhausti-
vă a surselor de finanţare a institu-
ţiilor de învăţămînt, nu identifică 
printre aceste surse – donaţiile 
părinţilor (asociaţiilor de părinţi), 
acest fapt încadrîndu-se perfect în 
dezideratul din art.35 al Constituţi-
ei, potrivit căruia, învăţămîntul de 
stat este gratuit. 

Cu toate acestea, în majoritatea 
instituţiilor de învăţămînt preuni-
versitar din ţara noastră se practică 
colectarea mijloacelor băneşti de 
la părinţi, ceea ce a devenit deja o 

,,normă”, iar exemple în acest sens 
avem destule. De altfel, trezeşte 
nedumerire şi modul de utilizare 
a acestor bani atît în ce priveşte 
cuantumul, cît şi domeniile de in-
vestire.

Spre exemplu, la Liceul teore-

Învăţămîntul de stat este gratuit!
tic ,,V. Alecsandri”, din banii adu-
naţi prin intermediul Asociaţiei pă-
rinteşti, 19 mii lei au fost cheltuiţi 
pentru reparaţia şcolii. Nu a putut 
fi, însă, prezentată nici o dovadă 
a necesităţii reparaţiei, precum şi 
măcar vreo adresare a manageru-
lui acestei instituţii către Direcţia 
municipală, administraţia locală 

sau direct către Ministerul Educa-
ţiei sau Ministerul Finanţelor de 
solicitare a mijloacelor financiare, 
în baza unui deviz de cheltuieli 
necesare pentru reparaţie. Această 
situaţie  este caracteristică pentru 
toate instituţiile de învăţămînt.

Organizaţia Obştească a pă-
rinţilor şi elevilor Liceului ,,L. 
Rebreanu” a investit în reparaţie 

- 126 256 lei; a procurat aparat xe-
rox - 15 250 lei; printer laser - 1800 
lei; mărfuri de cancelarie - 6285 
lei etc.

Asociaţia de părinţi „Traian” - 
pentru remunerarea profesorilor a 
alocat 35 450 lei. 

Prin intermediul asociaţiilor 
părinteşti înregistrate, constituite 

pe lîngă instituţiile de învăţămînt, 
sînt colectate sume impunătoare, 
o parte din acestea fiind utiliza-
te „pentru amenajarea bunei aflări 
sau cu comodităţi” a administraţi-
ei, inclusiv mobilier, covoare etc. 
Mulţi părinţi nici nu bănuiesc că 
sînt membri ai asociaţiei părinteşti, 
însă toţi ştiu că trebuie să plăteas-
că: în fundaţie, pentru reparaţie, 

pentru zilele de naştere ale directo-
rului şi profesorilor etc. 

Situaţia creată necesită implica-
rea neîntîrziată şi eficientă a Minis-
terului Educaţiei în contracararea 
acestui flagel în instituţiile de învă-
ţămînt. Or, eventuale justificări de 
felul că profesorii nu au nimic în 
comun cu astfel de colectări „be-

nevole” sînt irelevante. 
În raionul Călăraşi,  s-a iden-

tificat că nu se respectă caracterul 
benevol al donaţiilor băneşti efec-
tuate de către părinţi, iar aceştia sînt 
condiţionaţi de către administraţia 
instituţiei de învăţămînt, direct sau 
prin intermediul corpului didactic 
şi reprezentanţilor comitetului pă-
rintesc, de a achita sumele fixate, în 

caz contrar, copiii sînt presaţi prin 
diferite metode de către profesori 
şi administraţia şcolii. 

Astfel, în Liceul „M. Sadovenu” 
din Călăraşi, nivelul acumulărilor 
nominalizate direct influenţează 
salarizarea suplimentară a cadrului 
didactic. Procurorul a stabilit, că, 
de fapt şi la alte licee din raionul 
Călăraşi, directorii dirijează acti-
vitatea asociaţiei, mai mult ca atît, 
mijloacele financiare se păstrează 
în safeurile din birourile lor de 
serviciu. Faptul că administraţia 
şi cadrul didactic al şcolilor sînt 
implicați în procesul de colectare 
şi gestionare a  banilor, contravine 
nu doar legislaţiei în vigoare, ci şi 
normelor etico-morale. Or, întru 
atingerea obiectivului educaţional 
major, statuat în Legea învăţămîn-
tului, cadrele didactice sînt obli-
gate să respecte normele de etică, 
să cultive elevilor, prin propriul 
exemplu, principiile morale de 
dreptate, echitate, umanism, gene-
rozitate, hărnicie şi alte virtuţi.

La fel, procurorii atenţionează 
Ministerul Educaţiei şi asupra mo-
dului şi condiţiilor de asigurare cu 
manuale a elevilor. Procuratura a 
stabilit că ani la rînd, aceleaşi se-
turi de manuale sînt închiriate la 
acelaşi preţ, fără a se ţine cont de 
gradul de uzură a lor. Mai mult ca 
atît, la colectarea plăţilor pentru 
chiria manualelor multe instituţiii 
de învăţămănt nu eliberează bon 
de plată sau alt act confirmator.

Asupra acestor fapte Procura-
tura Generală a sesizat Ministerul 
Educaţiei de la care s-a solicitat 
implicarea promptă întru exclude-
rea practicii de colectare şi utiliza-
re a mijloacelor băneşti prin inter-
mediul asociaţiilor/comitetelor de 
părinţi şi neadmiterea implicării 
sub orice formă în acest proces a 
instituţiilor de învăţămînt.  

Cor. DREPTUL

O fițerii Direcției investigare a fraudelor, din 
cadrul Departamentului de poliție al Minis-

terului Afacerilor Interne, au continuat verificările, 
pe cazul unei întreprinderi din Capitală, specializa-
tă în producerea, importul şi distribuţia conservelor 
(sucuri, fructe și legume). Astfel, recent, au fost ve-
rificate 7 reţele mari de magazine din Chişinău, care 
aveau încheiate contracte cu SRL ,,Octopus-Prof”, la 
care au fost depistate produse alimentare cu terme-
nul valabilităţii modificat, în valoare de peste 35 000 
lei. Mai tîrziu, în urma percheziţionării depozitelor 
SRL ,,Octopus-Prof” din Cahul şi Bălţi, au mai fost 
depistate produse alimentare cu termenul valabilită-
ţii modificat, în valoare de 70 000 lei şi, respectiv 
480 000 lei.

Potrivit MAI, deşi încă pe 3 noiembrie cazul dat 
a fost pe larg mediatizat, administratorii magazinelor 
respective nu au extras din vînzare produsele alimen-
tare cu termenul de valabilitate modificat, recepţiona-
te de la SRL ,,Octopus-Prof”.

Angajaţii DIF au ridicat marfă cu termenul de va-
labilitate expirat, în valoare de circa 3 milioane lei, 
în urma unei serii de verificări de specialitate la SRL 

,,Octopus-Prof”. Muncitorii întreprinderii au fost 
surprinși, de forțele de ordine, în momentul în care 
răzuiau data de fabricare, de pe borcanele de conser-
ve, pentru a imprima alte date noi, pentru ca ulterior 

produsele să fie expuse, din nou, spre comercializare 
în piețile și magazinele de pe întreg teritoriul țării.

Printre produsele expirate au fost identifica-
te conserve, ce aveau termen de valabilitate pînă 
în anul 2007. La fel, printre aceste produse au 
fost depistate şi ridicate cadouri de Revelion, care 
erau împachetate în cutii speciale pentru copii. 
În cazul în care vina factorilor de decizie ai SRL 

,,Octopus-Prof” va fi demonstrată, aceştia riscă o pe-
deapsă cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi 
convenţionale, sau cu muncă neremunerată în folosul 
comunităţii, de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoa-
re de pînă la 5 ani.

Măsurile de constatare şi documentare al acestui 
caz au fost organizate şi desfăşurate sub controlul ne-
mijlocit al ministrului Afacerilor Interne, Alexei Roibu. 
Astfel, în prezent, în procesul de instrumentare a cazu-
lui dat se acumulează probe, pentru pornirea unei cauze 
penale pe semnele componenţei de infracţiune prevăzu-
te de art.255 Cod penal (înşelarea clienţilor). Totodată, 
acţiunile de supraveghere şi monitorizare a pieţei in-
terne continuă, pentru neadmiterea plasării produselor 
necalitative, expirate şi contrafăcute, care pot pune în 
pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor ţării.

Poliţia cercetează acest caz, în vederea stabilirii 
tuturor circumstanțelor și atragerii la răspundere a 
persoanelor care se fac vinovate. 

Poliţia a depistat produse alimentare cu termen 
de valabilitate modificat, comercializate în cele 

mai importante reţele de magazine din ţară

Familiile cu venituri 
mici pot solicita compensaţii 

la căldură 
Familiile cu venituri mici, de pînă la 1450 de lei lunar de persoană, 

beneficiari de compensaţii la plata pentru căldură în sezonul rece an-
terior, trebuie să-şi reînnoiască cererile în acest sens pentru actualul 
sezon termic 2011-2012. 

Solicitări pentru compensaţii din partea municipalităţii pot face şi 
alte familii cu venituri mai mici decît minimul de existenţă. 

Valoarea compensaţiei este de 40% din costul facturii pentru 
încălzire şi de 250 de lei de gospodărie pentru cei care dispun de 
încălzire autonomă pe bază de gaze naturale, care folosesc lemne şi 
cărbune pentru încălzire.

Pînă în prezent, 20 mii 367 de solicitanţi şi-au reconfirmat cererile 
pentru ajutorul social menţionat, iar 1952 de familii au depus dosare 
noi pentru a beneficia de compensaţii la încălzire pentru actualul se-
zon.

În sezonul de încălzire 2010-2011, de compensaţii din partea 
Primăriei au beneficiat peste 37 de mii de familii. În acest sens, din 
bugetul municipal s-au transferat peste 66 de milioane de lei.

Cetăţenii care au beneficiat de ajutoare sociale anterior, depun 
doar cereri de confirmare, prin care informează că situaţia materială 
a familiei nu s-a îmbunătăţit. Cererile pentru compensaţii la achitarea 
serviciilor comunale şi consumului de gaze naturale, lemne şi cărbune 
vor fi depuse la următoarele subdiviziuni:

- Întreprinderile Municipale de gestionare a fondului locativ (ÎMG-
FL) nr. 1 - 23, pentru cetăţenii care locuiesc în sectoarele Botanica, 
Centru, Rîşcani şi Buiucani;

- Pretura sectorului Ciocana, prin intermediul gestionarilor fondului 
locativ, de la cetăţenii care locuiesc în sectorul respectiv;

- primăriile oraşelor, satelor (comunelor) din componenţa munici-
piului Chişinău - de la cetăţenii din suburbii.
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

Articolul 25 din Codul 
funciar prevede că în cazul 
cînd deţinătorul cu titlu de 
posesiune sau de folosinţă nu 
utilizează terenul în scopul în 
care i s-a atribuit, autoritatea 
administraţiei publice locale 
respectivă, la cererea propri-
etarului, va dispune aplica-
rea sancţiunilor contraven-
ţionale prevăzute de lege şi 
îl va soma în scris, stabilind 
termenul, să-şi îndeplinească 
obligaţiile. În cazul în care 
deţinătorul nu-şi îndeplineş-
te obligaţiile în termenul sta-
bilit (nu mai mare de doi ani) 
el va pierde dreptul de pose-
siune sau de folosinţă a tere-
nului prin decizia instanţei 
judecătoreşti la cererea pro-
prietarului funciar. Hotărîrea 
privind stingerea dreptului 
de folosinţă a terenului  în 
cazurile prevăzute de alinea-
tul întîi al articolului 18 din 

acelaşi Cod (art.18 alin.(1) 
prevede că loturile auxiliare 
se distribuie persoanei pentru 
perioada de muncă în unitatea 
dată. În cazul în care raportul 
de muncă dintre persoană şi 
unitate încetează, dreptul de 
folosinţă a lotului auxiliar, 
dacă acesta este semănat, se 
stinge după recoltare) o ad-
optă administraţia întreprin-
derii, instituţiei, organizaţiei 
respective.

În cazul stingerii dreptu-
lui de posesiune sau de fo-
losinţă funciară, autoritatea 
administraţiei publice locale 
respectivă, cu participarea 
părţilor interesate, adoptă o 
hotărîre privitoare la elibera-
rea de compensaţie deţinăto-
rilor pentru cheltuielile legate 
de ameliorarea terenurilor sau 
de repararea de către aceştia a 
daunelor pricinuite de ei prin 
folosirea lor neraţională.

Educaţie juridică

? Dispun de teren într-o localitate sătească 
pe care uneori nu-l utilizez conform destinaţi-
ei. Vreau să ştiu dacă statul poate, potrivit legii,       
să-mi retragă acest teren pentru neutilizarea lui.

Victor Bîtcă,
r-n Criuleni 

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
Întrebarea trebuie formulată clar şi cît 

mai concis, pe o foaie aparte.
Decupaţi cuponul şi, împreună cu între-

barea Dvs, trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009, str. A. Mateevici nr. 60, bir. 222.

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(noiembrie 2011,  nr. 42(397)

&

Conform prevederilor  
Legii cu privire la libertatea 
de exprimare, orice persoană 
are dreptul la libera expri-
mare. Acest drept cuprinde 
libertatea de a căuta, de a pri-
mi şi de a comunica fapte şi 
idei. Libertatea de exprimare 
protejează atît conţinutul, cît 
şi forma informaţiei expri-
mate, inclusiv a informaţiei 
care ofensează, şochează sau 
deranjează. Exercitarea liber-
tăţii de exprimare poate fi su-
pusă unor restrîngeri prevă-
zute de lege, necesare într-o 
societate democratică pentru 

securitatea naţională, integri-
tatea teritorială sau siguranţa 
publică, pentru a apăra ordi-
nea şi a preveni infracţiunile, 
pentru a proteja sănătatea şi 
morala, reputaţia sau drep-
turile altora, pentru a împie-
dica divulgarea de informaţii 
confidenţiale sau pentru a 
garanta autoritatea şi impar-
ţialitatea puterii judecătoreşti. 
Restrîngerea libertăţii de ex-
primare se admite doar pen-
tru protejarea unui interes le-
gitim prevăzut de lege şi doar 
în cazul în care restrîngerea 
este proporţională cu situaţia 
care a determinat-o, respect-
îndu-se echilibrul just dintre 
interesul protejat şi liberta-
tea de exprimare, precum şi 
libertatea publicului de a fi 
informat.  Garanţiile privind 

Aspecte legale referitoare la realizarea 
dreptului la exprimare

libertatea de exprimare nu se 
extind asupra discursurilor 
care incită la ură sau la vio-
lenţă.  

Orice persoană are drep-
tul la respectul vieţii priva-
te şi de familie. Dreptul la 
respectul vieţii private şi de 
familie nu se extinde asupra 
informaţiilor despre viaţa 
privată şi de familie răspîn-
dite cu acordul expres sau 
tacit al persoanei sau obţi-
nute în locurile publice cînd 
persoana nu poate conta, în 
mod rezonabil, pe intimitate.  
Nimeni nu poate fi tras la răs-

pundere pentru că a făcut pu-
blice informaţii despre viaţa 
privată şi de familie a per-
soanei dacă interesul public 
de a le cunoaşte depăşeşte 
interesul persoanei vizate de 
a nu răspîndi informaţia.  În 
cazul răspîndirii informaţiei 
despre viaţa privată şi de fa-
milie cu încălcarea cerinţelor 
menţionate, persoana poate 
solicita exprimarea scuzelor 
şi compensarea prejudiciului 
moral şi material cauzat. 

Orice persoană are liber-
tatea de a primi informaţii 
de interes public prin inter-
mediul mass-media.  Apăra-
rea onoarei, demnităţii sau 
reputaţiei profesionale nu 
poate prevala asupra liber-
tăţii publicului de a primi 
informaţii de interes public. 

Confiscarea tirajului sau li-
chidarea mass-media scrise 
poate avea loc printr-o hotă-
rîre judecătorească irevoca-
bilă doar în cazurile în care 
aceasta este necesară într-o 
societate democratică pentru 
securitatea naţională, integri-
tatea teritorială sau siguranţa 
publică, ori pentru a împiedi-
ca divulgarea informaţiilor ce 
constituie secret de stat.

Orice persoană are 
dreptul la apărarea onoarei, 
demnităţii şi reputaţiei sale 
profesionale lezate prin răs-
pîndirea relatărilor false cu 

privire la fapte, a judecăţi-
lor de valoare fără substrat 
factologic suficient sau prin 
injurie. Persoana lezată prin 
răspîndirea unor relatări cu 
privire la fapte poate fi resta-
bilită în drepturi dacă infor-
maţia cumulează următoarele 
condiţii:

a) este falsă;
b) este defăimătoare;
c) permite identificarea 

persoanei vizate de informa-
ţie. 

Persoana care se consi-
deră lezată în modul stabilit  
poate solicita rectificarea 
sau dezminţirea informaţiei, 
precum şi repararea preju-
diciului moral şi material 
cauzat. Persoana lezată prin 
răspîndirea unor judecăţi de 
valoare poate fi restabilită în 

drepturi dacă judecăţile de 
valoare cumulează următoa-
rele condiţii:

a) nu se bazează pe un 
substrat factologic suficient; 
    b) au un caracter defăimător; 
    c) permit identificarea per-
soanei vizate de informaţie.

Persoana care se conside-
ră lezată în acest mod poate 
solicita rectificarea sau dez-
minţirea informaţiei, sau pu-
blicarea unei replici, precum 
şi repararea prejudiciului 
moral şi material cauzat.

Se consideră injurie ex-
primarea care cumulează ur-
mătoarele condiţii:

a) exprimarea intenţiona-
tă verbală, scrisă sau nonver-
bală nu corespunde normelor 
de conduită general acceptate 
într-o societate democratică;

b) permite identificarea 
persoanei vizate.

Persoana care se conside-
ră lezată în modul stabilit poa-
te solicita exprimarea scuzelor 
şi repararea prejudiciului mo-
ral şi material cauzat.  Nimeni 
nu poate fi tras la răspundere 
pentru stilul umoristic şi sati-
ric dacă prin folosirea acestuia 
nu se induce în eroare publi-
cul în privinţa faptelor. 

Orice persoană are drep-
tul de a critica statul şi auto-
rităţile publice. Statul şi auto-
rităţile publice nu pot intenta 
acţiuni cu privire la defăima-
re. Statul şi autorităţile exe-
cutive şi legislative nu sînt 
protejate de legea penală sau 
contravenţională împotriva 
declaraţiilor defăimătoare. 
Persoanele care exercită 
funcţii publice pot fi supuse 
criticii, iar acţiunile lor – ve-
rificării din partea  mass-me-
dia, în ceea ce priveşte modul 
în care şi-au exercitat sau îşi 
exercită atribuţiile, în măsura 
în care acest lucru este nece-
sar pentru a asigura transpa-
renţa şi exercitarea responsa-
bilă a atribuţiilor lor.

Legea prevede că nu poa-
te fi intentată o acţiune cu 
privire la defăimare pentru 
declaraţia făcută:

a) de către Preşedintele 
Republicii Moldova şi depu-
taţii în Parlament în exercita-
rea mandatului;

b) de către participanţii 
la proces, inclusiv martorii, 
organul de urmărire penală 
sau instanţa de judecată, în 
cadrul urmăririi penale sau al 
unui proces judiciar;

c) în cererile, scrisorile 
sau plîngerile cu privire la 
încălcarea drepturilor şi a in-
tereselor legitime, expediate 
autorităţilor publice pentru 
examinare.

În clasamentul ţărilor cu cele mai bune maternităţi, Moldo-
va se află pe locul 24.

Pentru efectuarea acestor investigaţii, s-a ţinut cont de ur-
mătorii factori: mortalitatea mamelor în timpul naşterii, utili-
zarea de către femei a remediilor contemporane de contracep-
ţie şi nivelul de informare a femeilor mature.

Potrivit rezultatelor, cel mai înalt nivel de siguranţă îl au 
mamele din țările scandinave. Cea mai favorabilă situaţie în 

acest sens este în Suedia (primul loc în clasament), urmată 
de Danemarca şi Finlanda (ambele pe locul doi), după care 
urmează Austria, Germania şi Norvegia.

Cea mai bună situaţie din spaţiul ţărilor ex-sovietice este 
în Belarus - locul 16. Urmează Ucraina (locul 21), Moldova 
(locul 24), Rusia şi Uzbekistan (locul 27), Kazahstan (locul 
32), Armenia (locul 37), Turkmenistan (locul 44), Azerbaidjan 
şi Kîrgîzstan (locul 52), şi Tadjikistan (locul 69).

În ţările scandinave sînt cele mai bune maternităţi. Moldova se află pe locul 24

Încă 50 de zile pentru 
conectarea obligatorie la 

Serviciul 
,,Declaraţie electronică” 

Potrivit situaţiei din 8 noiembrie, la Serviciul ,,Declaraţie 
electronică” sînt conectate 9418 companii sau 62,4% din 
numărul total. Subiecţii impunerii cu TVA mai au la dispoziţie 
încă 50 de zile pentru a semna Acordul de conectare la acest 
serviciu şi a-şi ridica semnăturile de autentificare.

Pentru semnarea acordului şi ridicarea semnăturilor gra-
tuite electronice de autentificare, trebuie să se prezinte perso-
anele responsabile ale contribuabililor vizaţi (conducătorul, 
contabilul-şef, altă persoană împuternicită cu drept de semna-
re a dărilor de seamă). 

Pentru informaţii suplimentare puteţi apela Centrul de 
asistenţă şi contact al Î.S. „Fiscservinform” la tel. 82-22-22, 
comunică Serviciul de presă al Inspectoratului Fiscal Principal 
de Stat.  

Menţionăm că, începînd cu 1 ianuarie 2012, subiecţii 
impunerii cu TVA vor prezenta, în mod obligatoriu, dările 
de seamă fiscale utilizînd metode automatizate de raportare 
electronică.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
obligatorie a reprezentanţilor: SRL „Larga-Vin”, SRL „Transi-
mex-Prim”, SRL „Art-Vin”, SRL „Vinăria Purcari”, SRL „Vinăria 
Bostavan”, SRL „Basavin Grup”, SRL „First Hotel”, pentru data 
de 11 noiembrie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, bir. 215), în calitate de pîrîţi, unde va avea loc 
examinarea cauzei civile a SA „Hotel Chişinău” privind încasarea 
datoriilor.

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

Judecător I. gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
obligatorie a reprezentantului SRL „Atirus Group”, cu sediul în 
mun. Chişinău, str. Valea Crucii nr. 10/2, apt. 24, pentru data de 24 
noiembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît în cauza civiă intentată la 
cererea „Ghenven Service” SRL. 

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

Judecător Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎM „Fi-
vils” SRL, pentru data de 28 noiembrie 2011, ora 13.00, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată la cererea ÎCS ,,Petru Zalek” SRL.

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

Judecător Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Proirisal”, pentru data de 
30 noiembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 215), în calitate de pîrît, unde va avea loc 
examinarea cauzei civile a SRL „Vladalina” privind încasarea a             
16 743,71 lei.

Judecător I. gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Econs IF”, pentru data de 1 decembrie 2011, ora 8.30, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în calitate de 
pîrît în cauza civilă: SRL ,,Orfonox” către SRL „Econs IF”.

Judecător V. Orîndaş 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. Gu-
meniţă Sergiu, cu ultimul domiciliu cunoscut: str. Costiujeni nr. 
15/2, apt. 26, Chişinău, pentru data de 9 decembrie 2011, ora 8.40, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de cet. Hijazi            Mohammad 
privind încasarea sumei.

Judecător D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gîrbu Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. Is-
mail nr. 27, apt. 7, pentru data de 13 decembrie 2011, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea: Fundaţia Filantropică Interna-
ţională a Invalizilor privind recunoaşterea nulă a contractului de 
vînzare-cumpărare.

Judecător D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Dragancea Andrei, pentru data de 16 decembrie 2011, ora 9.25, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Dragancea Corina privind desface-
rea căsătoriei.

Judecător Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet.  
Bodiu Vitalie, pentru data de 19 ianuarie 2012, ora 10.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Suhanova Svetlana privind încasarea 
datoriei.

Judecător   A. Catană
www

În procedura Judecătoriei s. Centru, mun. Chişinău, judecător 
Ecaterina Palanciuc (str. Bulgară nr. 43, bir. 38), se află pe rol 
cererea de chemare în judecată a cet. Ostapenco Ludmila privind 
declararea lui Ostapenco Iuri Vitali, a.n. 10.06.1970, cu ultimul 
domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr. 67, 
apt. 1A, ca fiind decedat. 

Solicităm tuturor persoanelor care deţin informaţii despre lo-
cul aflării cetăţeanului Ostapenco Iuri să comunice instanţei pînă 
la data de 13 decembrie 2011, ora 9.30.

Judecător Ecaterina Palanciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bazic Lidia, pentru 
data de 25 noiembrie 2011, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît in cauza civilă nr. 
2-3098/2011, intentată de Bazic Iurie privind desfacerea căsăto-
riei. 

Judecător galina Moscalciuc 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Melnic Ion, pentru data de 28 noiembrie 2011, ora 10.30, la şedin-
ţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în calitate de pîrît 
in cauza civilă la acţiunea SA „Moldcargo” SRL privind încasarea 
sumei. 

Judecător S. Lazari 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Anastasov             Constantin, 
domiciliat în mun. Chişinău, str. I. Pelivan nr. 11, apt. 47, pentru 
data de 16 decembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 509) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 
2-3583/2011, intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasa-
rea datoriei. 

Judecător Aliona Danilov 

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

Crivceanschi Ina Vladimir, a.n. 17.10.1969, pentru data de 9 de-
cembrie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
3) în calitate de intervenient accesoriu în cauza civilă la acţiunea lui 
Cutacov Anatolii către Buga Victor privind atribuirea dreptului de 
cumpărător al apartamentului. 

Judecător Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet.   
Gorgan Valeriu, pentru data de 12 decembrie 2011, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea cet. Gorgan Natalia privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Oleinic Laurenţiu, pentru data 
de 29 noiembrie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. N. Ze-
linski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea lui 
Leahu Serghei privind ridicarea sechestrului.

Judecător Stelian Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului ÎI „Pîslaru Anatolie”, pentru data de 1 decembrie 2011, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SRL „Haruz-Grup” 
privind încasarea datoriei.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea cet:  
Garabadji Maria, Garabadji S., Dîsciuc Vladimir, domiciliaţi în 
mun. Chişinău, str. Voluntarilor nr. 12/1, apt. 69, pentru data de 18 
noiembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu 
nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de 
APLP 54/255 privind încasarea datoriei.

Judecător Ina Dutca 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Dănilă Lidia, născută la 
07.07.1969, pentru data de 28 noiembrie 2011, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de in-
tervenient accesoriu în cauza civilă la cererea depusă de Solonari 
Ghenadie către Solonari Svetlana privind partajul averii.

Judecător Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea cet-lor: 
Bacilo Nina şi Cernenco Vladimir, domiciliaţi în mun. Chişinău, str. 
M. Sadoveanu nr. 30, apt. 95, pentru data de 1 decembrie 2011, ora 
15.45, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) 
în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de APLP 54/219 privind 
încasarea datoriei.

Judecător Ina Dutca 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vasilieva Tatiana, născută la 
22.08.1975, pentru data de 5 decembrie 2011, ora 15.45, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 308) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Isacov D. privind desfacerea căsătoriei.

Judecător S. Daguţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-
licită prezentarea cet. Detişin Veaceslav Dumitru, a.n. 06.10.1973, 
cu ultimul domiciliu: or. Orhei, str. Unirii nr. 45 şi or. Rezina, str. 
B. Glavan nr. 14, pentru data de 16 noiembrie 2011, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135, et. 1) în calitate 
de copîrît în cauza civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL pri-
vind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, soli-
cită prezentarea cet. Prozorov Serghei Mihail, a.n. 25.04.1973, cu 
ultimul domiciliu: or. Orhei, str. S. Lazo nr. 4 «B» apt. 7, pentru 
data de 25 noiembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. Vasile Mahu nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de Prozorov Rodica privind încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Hangan Diana, domi-
ciliată în or. Orhei, str. Mîndru nr. 24, pentru data de 28 noiembrie 
2011, ora 10.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 
135, bir. 4, et.2) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL 
„Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător Veronica Cupcea
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, soli-
cită prezentarea cet. Mereuţă Serghei, pentru data de 23 noiembrie 
2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 
135, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Mereuţă 
Viorica privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului co-
piilor minori.

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

Judecător Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, soli-
cită prezentarea cet. Semenişceva Anna Grigore, pentru data de 30 
noiembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Semenişcev Mihail Ghenadie privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezentarea 
obligatorie a reprezentantului SRL „Azzuro Him Sped”; pentru 
data de 23 noiembrie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215), în calitate de pîrît, unde va avea 
loc examinarea cauzei civile a SRL „Valerom” privind încasarea 
a 288 810,56 lei.

Judecător   I. gancear

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bulgaru Sofia, a.n. 
13.02.1950, domiciliată în mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn 
nr. 5/3, apt. 160, pentru data de 21nioembrie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă intentată de APLP 54/369 privind 
încasarea datoriei.

Judecător   I. Mânăscurtă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎI „Panas”, pentru data de 1 decembrie 2011, ora 
9.40, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 42) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea ÎCS „Wurth” SRL 
privind încasarea datoriei

Judecător     M. Pitic
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Afciuc Nicolae, domiciliat în mun. Chişinău, str. Voluntarilor 
nr. 14/2, apt. 59, pentru data de 1 decembrie 2011, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de APLP 54/369 privind 
încasarea datoriei.

Judecător   Ina Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Plotnicov Anatolii 
Efim, pentru data de 6 decembrie 2011, ora 14.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de APLP 54/369 privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător   Alexandru Spoială
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Popescu Ecaterina, pentru data de 1 de-
cembrie 2011, ora 10.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Costin Zinovia privind perceperea datoriei.

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

Judecător Tatiana Troianovschi
www

Arbitrajul Internaţional de pe lîngă Asociaţia Lichidatorilor 
şi Administratorilor din Republica Moldova solicită prezentarea 
SRL „ITROMBAS”, (cu sediul: MD-2005, mun. Chişinău, str. 
Romană nr. 11, IDNO 1002600054448) în calitate de pîrît, la 
şedinţele arbitrale numite, pentru data de 23 noiembrie 2011, 
ora 18.00 şi pentru data de 25 noiembrie 2011, ora 18.00, care 
vor avea loc pe str. Ivan Zaikin nr. 60, oficiul nr. 1, mun. Chişi-
nău, unde, tribunalul arbitral, constituit din arbitrii: Balan Vladi-
mir, Ciobanu Dorin şi Şeinman Oleg, va judeca cauza civilă nr. 
AI-34/2011intentată la acţiunea arbitrală a reclamantului SRL 
„MOBILĂ-MARKET”, (cu sediul: MD-2012, mun. Chişinău, 
str. Columna nr. 88) privind încasarea datoriei restante la plata 
chiriei în sumă de 17 935,21 lei, a penalităţii aferente, a dobînzii 
de întîrziere, a cheltuielilor arbitrale în sumă de 3000 lei şi eva-
cuarea pîrîtului din încăperile amplasate pe str. Calea Ieşilor nr. 
3, mun. Chişinău cu instalarea reclamantului în proprietatea sa.

SECRETARUL AI ALARM                 O. MEREUţĂ

ANUNţ
Executorul judecătoresc, Nelea Sărătură, anunţă pentru data 

de 29 noiembrie 2011, ora 15.00 licitaţia publică de vînzare a : ½ 
din imobilul amplasat pe adresa: mun. Chişinău, bdul Dacia nr. 
51, apt. 89, ce aparţine cu drept de proprietate cet. Izbaş Elvira, 
coproprietar cet. Izbaş Alexandru şi anume: ½ din apartamentul 
cu suprafaţa totală de 45,3 m2 cu 1 (una) odaie. Apartamentul este 
amplasat la etajul 15 în bloc locativ cu 24 de etaje, asigurat cu 
apeduct, canalizare, telefon. Apartamentul este amplasat în zona 
„Porţile oraşului”. Geamurile au privire spre curte şi stradă, două 
balcoane. Nu departe de blocul locativ se află staţia de transport 
urban. Preţul iniţial de vînzare a bunului este de 144 800 lei.

Doritorii de a participa la licitaţia publică vor depune preven-
tiv la contul executorului judecătoresc: c/f 43280015, cont nr. 
2224520266, c/b VICBMD2X463 la BC „VICTORIABANK” 
SA, filiala nr.20, str. Ion Creangă nr. 76 cu 1 (una) zi înainte de 
data desfăşurării licitaţiei pînă la data de 28 noiembrie 2011, 
acontul în mărime de 5% din preţul iniţial – 7240 lei şi taxa de 
participare de 60 lei. Înregistrarea prezenţei şi primirea biletului 
de participare va începe la ora 14.00 şi se va încheia la ora 14.50. 
Licitaţia va avea loc în incinta biroului executorului judecăto-
resc, Nelea Sărătură pe adresa: mun. Chişinău, str. I. Creangă nr. 
39 pe data de 29 noiembrie 2011, ora 15.00.

Relaţii la tel: 74-07-55; 068401067
Executor judecătoresc                               Nelea Sărătură

   
 ANUNţ

Crudu Vitalie, domiciliat: str. 1 Mai nr. 55, or. Nisporeni, 
anunţă pierderea certificatului de căsătorie nr. 73 din 04.11.2000, 
înregistrat la OSC Nisporeni, între Crudu Vitalie şi Crudu Ma-
riana.

Consiliul Superior al Magistraturii exprimă sincere 
condoleanţe doamnei Ioana Chironeţ, inspector-judecător în 
cadrul Inspecţiei judiciare de pe lîngă Consiliul Superior al 
Magistraturii, în legătură cu decesul mamei sale.
Dumnezeu să o odihnească în pace alături de aleșii săi.
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F ierul este esenţial 
pentru regenerarea 

celulară şi pentru longevita-
te, motiv pentru care multe 
persoane au consumat supli-
mente cu acest metal „ca pe 
bomboane”. Dar oamenii de 
ştiinţă atrag atenţia că fierul 
obţinut adiţional şi în canti-
tăţi prea mari poate favoriza 
probleme severe de sănătate. 

Un studiu publicat în 
,,Archives of Internal Medi-
cine”, la care au participat 
peste 2000 de persoane, ara-
tă că suplimentele cu fier pot 
creşte riscul de apariţie a bo-
lilor de inimă, a afecţiunilor 
arteriale. Totodată, ele pot 
mări nivelul colesterolului 
din sînge.

Pe de altă parte, femeile 
care au ciclul regulat prezin-
tă riscuri mai mici de a dez-
volta astfel de probleme de 
sănătate pentru că acesta re-
glează, în fiecare lună, nive-
lul fierului din corp. Feriţi de 
diverse afecţiuni sînt şi băr-
baţii care donează periodic 
sînge, incidenţa atacurilor de 
cord fiind mai mică în rîndul 
lor decît în rîndul celor care 
nu practică această formă de 
ajutor medical.

Nivelul crescut de fier în 
organism, obţinut din supli-
mente alimentare, este asoci-
at şi cu alte probleme de să-
nătate, nu numai cu infarctul 

miocardic, informează ,,Na-
tural News”.

Un studiu arată că apor-
tul adiţional de fier creează 
un dezechilibru în flora intes-
tinală a copiilor. Micuţii care 
iau astfel de suplimente au 
prezentat mai multe bacterii 
dăunătoare în floră, faţă de 

cei care-şi limitează aportul 
de fier doar la ce obţin din 
alimentaţie.

Fierul a fost asociat şi cu 
eliberarea crescută a radica-
lilor liberi care accelerează 
procesul de îmbătrînire a ce-
lulelor.

Totodată, oamenii de şti-
inţă au descoperit că mai pu-
ţin fier poate proteja împotri-
va unor boli infecţioase, dar 
şi a leucemiei sau a tipurilor 
de cancer limfatic.

Problemele legate de 
cantităţile prea mari de fier 
în organism sînt des întîlnite 

la omul contemporan. Con-
sumul de carne, alte alimente 
cu fier adăugat şi suplimen-
tele sînt surse bune de obţi-
nere a acestui metal esenţial 
pentru organism, dar - toate 
laolaltă - vulnerabilizează 
organismul.

O chestiune aparte ţine 
de anemie, care este deseori 
asociată cu deficienţa de fier. 
Însă afecţiunea poate apărea 
şi pe fondul cantităţii prea 
mici de vitamina B12, dar şi 
din cauza unor disfuncţii ale 
glandei tiroide.

Înainte de administrarea 

suplimentelor cu fier, speci-
aliştii recomandă efectuarea 
unor teste care să indice dacă 
există sau nu o deficienţă în 
organism care trebuie aco-
perită. La fel, alimentaţia tre-
buie ajustată cînd persoana 
primeşte fier şi din alte surse.

Pentru a ţine minte lucruri importante din viaţa ta actuală, 
trebuie să poţi uita informaţiile care nu îţi mai sînt folositoare, 
spune Benjamin Storm de la Universitatea din Illinois. Specia-
liştii susțin că fenomenul este similar cu înlocuirea obiectelor 
nefolositoare de pe birou, cu unele noi, care ne satisfac nevoile. 

Pentru a demonstra acest lucru, Storm a elaborat cîteva ex-
perimente originale. Într-unul dintre ele, voluntarii au primit o 
listă de 6 cuvinte înrudite, desemnînd obiecte care aparţineau 
aceleiaşi categorii: o listă de fructe, de exemplu. Apoi, su-
biecţii au primit un alt test, unde alături de categorie erau date 
iniţialele denumirilor a trei obiecte din categoria respectivă, 
urmînd ca voluntarii să completeze denumirile respective (de 
pildă: în categoria fructe erau date literele „p” de la portocală 
sau „m” de la măr.) 

Ulterior, voluntarii au primit acelaşi test, cu deosebirea că 

Uită, ca să îţi aminteşti mai bine
acum aveau, drept indicii, iniţiale pentru denumirile tuturor 
celor şase obiecte. 

Rezultatele au arătat că voluntarii şi-au amintit uşor cele 
trei cuvinte din testul iniţial. Celelalte trei, în schimb, nu au 
fost deloc uşor de reamintit.

Experimentul explică modul în care, atunci cînd primim 
un nou număr de telefon, îl uităm pe cel vechi care nu ne mai 
este util. Specialiştii spun că fenomenul este cît se poate de 
logic, căci ar fi foarte neproductiv să reţinem toate numerele 
de telefon pe care le-am avut vreodată.

Conform statisticilor lui Storm, oamenii care reuşesc să 
,,uite mai eficient” informaţiile nefolositoare s-au dovedit mai 

buni în rezolvarea problemelor, decît ceilalţi care nu pot re-
nunţa la informaţiile din trecut, pentru simplul motiv că sînt 
obişnuiţi să organizeze altfel informaţiile.

S-a inventat pastila care îţi şterge 
amintirile neplăcute

Pastila care şterge amintirile urîte ar putea deveni rea-
litate. Cercetătorii susţin că, în maximum 10 ani, oamenii 
chinuiţi de traume din trecut se vor putea trata printr-o me-
todă revoluţionară. 

Potrivit doctorului Robert Pawlak, creierul produce o pro-
teină – lipocalina-2, ca răspuns la activităţile stresante. Creş-
terea nivelului proteinei ajută persoana să blocheze stocarea 
amintirilor neplăcute şi să-şi controleze stările de nelinişte. 

Cercetătorii susţin că tulburările psihologice şi mintale 
sînt prezente la peste 30% din populaţie. Din acest motiv, 
evenimentele foarte stresante sau traumatizante ar trebui 
uitate repede. Cele mai afectate de aceste tulburări sînt per-
soanele emotive sau care intră rapid în panică. 

În filmul ,,Strălucirea eternă a minţii neprihănite”, cuplul 
jucat de Kate Winslet şi Jim Carrey apelează la o procedu-
ră pentru a-şi şterge amintirile legate de relaţia lor. Pe viitor, 
acest lucru va fi posibil şi în realitate, nu doar în filme şi în 
literatura de gen fantastic. Prin stimularea producţiei de lipo-

calina-2, conexiunile din creier cauzate de traumă vor putea 
fi slăbite şi astfel amintirea propriu-zisă va fi ştearsă.

Fenomenul a fost testat pe şoareci care, în funcţie de 
cantitatea de lipocalină-2, au reacţionat diferit la frică. Cei 
care au produs o cantitate mai mare de proteină nu au retră-
it momentele traumatizante pentru ei, reuşind astfel să-şi 
blocheze amintirile neplăcute.

Un studiu francez dovedeşte că îmbătrînirea 
este reversibilă

Cercetătorii au reuşit să redea tinereţea unor celule 
prelevate de la donatori cu vîrste de peste 100 de ani, 
reprogramîndu-le la stadiul unor celule-suşă şi demon-
strînd astfel că procesul îmbătrînirii este reversibil, scrie 
cotidianul ,,Le Soir”. 

Aceste studii asupra posibilităţii ştergerii semnelor îmbă-
trînirii celulare, publicate în revista de specialitate ,,Genes & 
Development”  marchează o nouă etapă pe calea spre medi-
cina regenerativă, pentru corijarea unei patologii, spune coor-
donatorul acestui proiect, de la Universitatea Montpellier.

Mult stimată doamnă 
Maria JOSANU, 

O zi din această superbă toam-
nă este cu totul şi cu totul specială 
pentru dumneavoastră – o doamnă 
pe cît de admirabilă, pe atît de ge-
neroasă.

Cu ocazia zilei dumneavoastră 
de naştere vă adresăm sincere feli-
citări şi urări de bine. Acest popas 

aniversar semnifică vîrsta la care se împletesc, în cel 
mai fericit mod, realizările obţinute şi înţelepciunea 
vieţii, imprimînd sens existenţei.

Aveţi un stil aparte de a munci, ce presupune te-
nacitate, eforturi excepţionale, elan şi crez, însă şi 
mai deosebite sînt calităţile dumneavoastră morale, 
datorită cărora cîştigaţi respectul celor din jur, plas-
îndu-vă în rîndul oamenilor merituoşi.

Primiţi cele mai sincere urări de sănătate, ferici-
re, însoţite de succese, iar toate acestea să vă aducă 
satisfacție sufletească deplină.

La mulţi ani!

Maria VIERU, 
procuror, şef serviciu, 
Procuratura generală

Mult stimată Maria Vieru,
În acest magnific spectacol de 

toamnă, în care frunzele-şi dansea-
ză minunatul vals, iar florile vi se 
oferă ca nişte ofrande, spectacol ce 
se dă, parcă, în cinstea aniversă-

rii dumneavoastră, ne alăturăm şi noi celor care vă 
spun în această zi tradiţionalul, dar şi semnificativul 
La mulţi ani!

Pentru răbdarea de care daţi dovadă în tot ceea ce 
faceţi, dăruirea de sine, profesionalismul, tenacita-
tea, pentru nesecatul izvor al creativităţii  ce îl deţi-
neţi, fie ca tot ce e mai bun  să vă vină de acum înco-
lo. Trandafirii pe care i-aţi adunat în buchetul vieţii 
vrem să se împletească într-o cunună a împlinirii, a 
dragostei şi a binemeritatei fericiri, iar bucuria celor 
dragi să vă întregească fiecare clipă din viaţă.

* * * 
Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:     

Tatiana Ignatiuc, magistru în drept, lector universi-
tar, Facultatea de drept, USM; Natalia Bacalu, ma-
gistru în drept, Facultatea de drept, USM; Svetlana 
Novac, judecător, CSJ; Steliana Lazari, judecător, 
Teleneşti; Tatiana Vieru, judecător, CSJ; Mihai     
gavriliţa, preşedintele Judecătoriei Străşeni; Mihail 
Diaconu, judecător, Buiucani; Dumitru Mardari, 
judecător, Ciocana; gheorghe gorun, judecător, 
Rîşcani mun. Chişinău; Victor Pruteanu, judecător, 
CA, Chişinău; Victor Cîlcic, procuror Vulcăneşti; 
Vladislav Căruceru, procuror, şef-adjunct, Procura-
tura Generală. 

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 astfel 
încît doar Dreptatea şi Adevărul să triumfe.

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

La mulţi ani!
membrii Consiliului de administraţie   

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul şi 
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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
Suplimentele cu fier pot face mai mult rău decît bine


