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Leul moldovenesc va fi acceptat 
pentru operațiuni de schimb 
valutar și tranzacții bancare 
în România, mulțumită 
conlucrării dintre Banca 
Națională a Moldovei (BNM), 
Banca Comercială Română 
și Banca Transilvania. La 
solicitarea BNM, cele două 
mai mari bănci licențiate din 
România, cu o cotă cumulativă 
de circa o treime din piața 
bancară românească, vor lansa 
serviciul de schimb valutar lei 
moldovenești (MDL) contra 
lei românești (RON) de către 
persoanele fizice pe teritoriul 
României, precum și serviciul 
de transferuri bancare în lei 
moldovenești de către una 
dintre acestea. Serviciul de 

schimb valutar MDL/RON va 
fi disponibil începând cu 1 
octombrie 2018 la sucursalele 
și ghișeele din principalele 
orașe din România. Calendarul 
lansării și detalii suplimentare 
referitoare la noile servicii 
vor fi comunicate în mod 
separat de cele două bănci. 
Banca Comercială Română 
este acționar unic al Băncii 
Comerciale Române Chișinău 
S.A., iar Banca Transilvania este 
acționar majoritar, împreună 
cu Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD), al BC „Victoriabank” 
S.A.
Proiectul complex și inovator este 
susținut de băncile centrale de pe 
ambele maluri ale Prutului cu scopul 

de a simplifica viața 
cetățenilor din Republica 
Moldova care studiază 
sau muncesc în România, 
precum și a călătorilor 
din ambele țări. România 
este primul partener 
comercial al Republicii 
Moldova, cu o pondere 
de 26% în exporturile 
și 14% în importurile 
moldovenești în prima 
jumătate a anului. În 
domeniul turismului, România este 
a treia destinație a moldovenilor 
cu circa 15% din călătorii conform 
datelor pentru primele opt luni 
ale anului, iar cetățenii români au 
reprezentat 20% din toți turiștii care 
au vizitat Republica Moldova în 
aceeași perioadă, plasând România 

pe primul loc printre țările de origine 
ale vizitatorilor străini.
Acceptarea pe scară largă a leului 
moldovenesc pentru schimb valutar 
în afara granițelor Republicii 
Moldova este o premieră și reprezintă 
un pas suplimentar spre fortificarea 
credibilității și convertibilității 
monedei naționale.

De la 1 octombrie, în România se vor 
putea face operațiuni de schimb cu 

lei moldovenești

Desfacerea căsătoriei, prin acordul 
soţilor, ar putea fi făcută la notar

Desfacerea căsătoriei, prin acordul soţilor, ar 
putea fi făcută la notar. Comisia juridică, numiri 
și imunități a examinat zilele trecute proiectul 
noii legi privind procedura notarială.
Potrivit proiectului, cererea de desfacere a căsătoriei 
prin acordul soţilor poate fi depusă la orice notar în 
baza acordului comun al soţilor şi în prezenţa acestora. 
Cererea de desfacere a căsătoriei se va întocmi în scris, 
după modelul aprobat de Ministerul Justiţiei.
Aceasta, potrivit noilor reglementări, trebuie să 
vizeze, după caz, modul de participare a părinţilor la 
educaţia, întreţinerea copiilor minori comuni, stabilirea 
domiciliului acestora, plata pensiei de întreţinere a 
soţului sau partajul averii comune dobândite în perioada 
căsătoriei.
La momentul înregistrării cererii, notarul va acorda 
soţilor, potrivit prevederilor Codului familiei, un 

termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii 
de desfacere a căsătoriei. Termenul pentru retragerea 
cererii de desfacere a căsătoriei va putea fi prelungit cu 
maximum 30 de zile. La expirarea termenului, notarul 
va emite încheierea de desfacere a căsătoriei prin 
acordul părţilor și, în termen de trei zile, o va transmite 
organului de stare civilă teritorial, pentru efectuarea 
înregistrării actului de stare civilă.
Totodată, proiectul prevede situațiiile în care notarul ar 
putea respinge cererea de desfacere a căsătoriei. Astfel, 
notarul emite o încheiere de respingere a cererii dacă 
unul dintre soţi nu îşi poate exprima consimţămîntul 
liber şi neviciat, cererea nu este semnată de ambii soţi, 
aceștia refuză să dea declaraţiile prevăzute de lege sau 
nu prezintă toate actele necesare, soţii se împacă şi îşi 
retrag cererea. În cazul respingerii cererii de desfacere a 
căsătoriei, notarul emite o încheiere în acest sens.
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Timp de şase luni, Rezervația 
cultural-naturală Orheiul Vechi 
a fost aria de implementare 
a unui proiect de promovare 
a patrimoniului deosebit din 
centrul R. Moldova. Realizat sub 
egida Mişcării Ecologiste din 
Moldova, cu sprijinul Serviciului 
Silvic al SUA (US Forest Service), 
proiectul „Tinerii din Orheiul 
Vechi – vocea pentru promovarea 
durabilă a rezervației” a implicat 
copiii, adolescenții şi profesorii 
din localitățile raioanelor Orhei, 
Dubăsari și Criuleni, amplasate 
în perimetrul rezervației „Orheiul 
Vechi”. Scopul proiectului a fost 
de a oferi tinerilor cunoștințe 
mai aprofundate despre valoarea 
și importanța peisajului din 
Rezervația cultural-naturală 
„Orheiul Vechi”, a sensibiliza 
comunitatea în această privință, 
ajutându-i pe tineri să devină 
mesageri și promotori ai 
patrimoniului local.
Inițial, au fost stabilite parteneriate 
cu profesorii din 8 școli care se 
află în arealul Rezervației cultural-
naturale „Orheiul Vechi” (Trebujeni, 
Ivancea, Piatra, Susleni, Maşcăuţi, 
Holercani, Marcăuţi, Molovata). 
Aceștia au participat la o masă rotundă 
despre potențialul cultural-natural 
al Rezervației, unde au fost stabilite 
activitățile extra-curriculare pentru 
copii în vederea promovării educației 
ecologice și creșterii atașamentului față 
de plaiul natal (excursii și concurs de 
eseuri și desene). Ghidați de profesori, 
elevii din cele opt localități amplasate în 
arealul rezervației, au participat la 32 de 
excursii și expediții educative. Doritorii 
au aplicat la concurs, descriind și 
ilustrând diversitatea și frumusețea 
peisajului în care trăiesc. Inițial, lucrările 

au fost apreciate la nivel local, 
iar cele mai reușite 16 creații 
au participat la etapa regională. 
În rezultatul jurizării, au fost 
desemnați tinerii ambasadori 
ai Rezervației cultural-naturale 
„Orheiul Vechi”. Cupa Micului 
Ambasador a fost obținută de 
Ludmila Carțîn din Mașcăuți 
(raionul Criuleni) și Xenia 
Romaniuc din Piatra (raionul 
Orhei). O ceremonie festivă a 
fost organizată la sfârșitul lunii 
iunie 2018, la sediul Rezervației 
cultural-naturale „Orheiul 
Vechi” din comuna Butuceni. 
„Pe desen am reprezentat satul 
meu Mașcăuți, conacul lui Ioan 
Sârbu care se află în localitate; 
dar și una dintre cele mai 
cunoscute înălțimi – Dealul Chiclăului. 
Este o invitație pentru turiștii din alte 
țări, din alte localități, să vadă locurile 
noastre deosebite”, a declarat Ludmila 
Carțîn, una dintre câștigătoare. 
Instituțiile de învățământ din care vin 
elevele au primit câte un aparat foto 
profesionist.
„Sunt mândru că US Forest Service a 
susținut proiectul Mișcării Ecologiste 
din Moldova în cadrul programelor sale 
de cooperare internațională. Mă bucur 
că la proiect au participat un număr 
foarte mare de copii din cele opt școli 
din localitățile din zona rezervației 

cultural-naturale „Orheiul Vechi”. Au 
fost desemnați doi mici ambasadori, 
dar, de fapt, cred că au învins toți cei 
peste 500 de copii care au participat 
la numeroasele excursii și lecții în aer 
liber”, a remarcat Constantin Mihăilescu, 
expert în domeniul protecției mediului 
al Agenției de Dezvoltare Internațională 
a Statelor Unite ale Americii (USAID).
Creațiile elevilor au fost promovate 
la nivel național, prin intermediul 
unei ediții speciale incluse în revista 
NATURA. De asemenea, până la 
sfârșitul lunii septembrie, va vedea 
lumina tiparului o broșură cu eseurile 
și desenele realizate de elevi.

Mișcarea Ecologistă din Moldova 
este convinsă că invitația fiecărui mic 
ambasador va atrage noi vizitatori în 
fiecare dintre localitățile rezervației 
cultural-naturale „Orheiul Vechi”, 
continuând procesul de afirmare a 
tinerilor ca promotori ai patrimoniului 
local.

Acest articol este publicat în cadrul 
proiectului „Tinerii din Orheiul Vechi 
– vocea pentru promovarea durabilă 
a rezervației”, realizat de Mișcarea 
Ecologistă din Moldova, cu sprijinul 
Serviciului Silvic al SUA (US Forest 

Service).
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În Ucraina preţurile la morcov, ceapă şi sfeclă au 
atins maximul din ultimii 10 ani

În ultima săptămână, în Ucraina, preţurile la 
morcov au crescut cu 35%, iar la sfecla roşie 
cu 40-43%. Astfel, morcovul este vândut cu 
7-9 grivne/kilogram, iar sfecla roşie cu 3,5-5 
grivne/kilogram.
Operatorii de piață afirmă că, această creştere se 
datorează unei oferte scăzute în acest sezon. Mai 
ales că, majoritatea gospodăriilor nu mai au în stoc 
soiuri timpurii sau medii, iar recoltarea soiurilor 
tardive încă nu a început din cauza ploilor din 
regiune. La fel, soiurile tardive au fost semănate mai 
târziu, decât termenii optimi.
Astfel, în această perioadă sfecla costă de 1,6 ori mai 
mult decât în a doua jumătate a lunii septembrie 
în anul trecut, iar morcovul de 1,8. După părerea 
analiştilor, majorarea preţului a mai fost influenţată 
şi de faptul că, suprafeţele pe care sunt cultivate aceste 

culturi s-au redus, iar productivitatea, 
în acest an este mai mică.
Totodată, preţul la ceapă în acest 
an este, la fel, în creştere. Dacă 
săptămâna trecută aceasta era 
vândută cu 6 grivne/kilogram, 
acum preţul ajunge la 7-7,5 grivne. 
Cererea din partea companiilor ce 
se ocupă cu depozitarea legumelor 
este înaltă, iar oferta este limitată. 
Semănarea a fost amânată ca şi în 
cazul morcovului şi sfeclei din cauza 
condiţiilor climaterice nefavorabile. 
Iar recoltarea a început abia în 
septembrie, când temperaturile sunt 
prea scăzute şi ceapa nu reuşeşte să se 
usuce.


