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Reguli referitoare la 
reabilitarea/recuperarea  
persoanelor în vîrstă şi 
celor cu dizabilităţi

(Victor Hugo)

Aspecte juridico-
practice privind 
redobîndirea 
cetăţeniei romîne

Fiecare copil are 
dreprul la o 
copilărie fericită   

O colaborare mai intensă cu Uniunea Europeană înseam-
nă alegerea de către Parlament a preşedintelui Republicii 
Moldova. Declaraţia aparţine şefului Delegaţiei Uniunii 
Europene la Chişinău, ambasadorul Dirk Shuebel. Oficialul 
european a avut o întrevedere cu şeful interimar al statului 
Marian Lupu.

,,Noi vom activa la fel ca şi pînă acum. Am colaborat 
foarte bine timp de 15 luni cu preşedintele interimar, este 
important pentru ţară. Şi desigur vom colabora mai intens 
atunci cînd va fi ales şeful statului”, a declarat Dirk Schu-
ebel.

Întrebat dacă a discutat cu Partidul Comuniştilor privitor 
la alegerea şefului statului, ambasadorul Dirk Shuebel a răs-
puns că Uniunea Europeană nu va interveni în procesul de 
negocieri dintre Alianţa de Guvernare şi opoziţie.

,,Este o chestiune internă cum va avea loc alegerea şefu-

lui statului. Dacă deocamdată Constituţia nu este modifica-
tă, atunci înseamnă că trebuie găsite două voturi la opoziţie. 
Sperăm că acest lucru se va întîmpla, sau alianţa va găsi cum 
poate fi modificată Constituţia astfel încît, preşedintele să fie 
ales”, a adăugat Shuebel.

,,Dacă venim cu o guvernare, cu un mandat de 4 ani, în-
seamnă jumătate din succesul şi perspectiva relaţiilor cu Uni-
unea Europenă. În cazul în care, acest lucru nu se întîmplă, 
în mod evident, rămîn multe semne de întrebare şi vom bate 
pasul pe loc”, a spus Marian Lupu, preşedintele Parlamentu-
lui, preşedintele interimar al RM.

Amintim că pentru alegerea preşedintelui ţării sînt nece-
sare 61 de voturi ale deputaţilor. Alianţa de guvernare are ne-
voie de două voturi din partea Partidului Comuniştilor pentru 
a putea alege şeful statului pentru următorii 4 ani. În caz con-
trar, vor fi anunţate alegeri anticipate.

Transformarea Repu-
blicii  Moldova într-un 
partener de încredere pen-
tru UE, negocierea cu suc-
ces a Acordului de Asoci-
ere şi lansarea procesului 

de negociere a statutului 
de membru al UE sînt 
priorităţile de politică ex-
ternă a RM incluse în pro-
gramul de guvernare pen-
tru următorii patru ani. 

Potrivit programului 
de guvernare, aprobat re-
cent de Legislativ, una 
dintre priorităţile majore 
pentru următorii patru ani 
este integrarea europea-

nă. La acest capitol, în 
program sînt prevăzute 
mai multe acţiuni ce ar 
permite atingerea acestui 
deziderat, printre care re-
alizarea reformelor în do-

meniul asigurării libertăţii    
mass-media, independen-
ţei sistemului judiciar, li-
beralizării economiei. 

Potrivit programului, 
prin promovarea coerentă 
a unor politici de europe-
nizare a tuturor aspectelor 
vieţii social-politice şi 
economice a ţării şi sem-
narea Acordului de Asoci-
ere la Uniunea Europeană, 
se va reuşi, într-o perioadă 
previzibilă, transformarea 
R. Moldova într-o ţară eli-
gibilă pentru aderarea la 
UE. 

„Ca urmare a imple-
mentării programului de 
activitate a Guvernului, 
Republica Moldova va 
deveni un partener de în-
credere şi o ţară bineve-
nită în comunitatea inter-
naţională, care va realiza 
cu succes negocierile pe 
marginea Acordului de 
Asociere, inclusiv a Acor-
dului de Comerţ Liber, 
Cuprinzător şi Aprofundat 
cu UE, şi va lansa proce-
sul de negociere a statutu-
lui de membru al UE”, se 
arată în program. 

Printre priorităţile de 
politică externă, progra-
mul indică şi relaţii de 
bună vecinătate şi de par-
teneriat strategic cu Uniu-
nea Europeană, România, 
Ucraina, SUA şi Federaţia 
Rusă. Pentru următorii pa-
tru ani, Guvernul prevede, 
în paralel cu eforturile 
orientate spre avansarea 
procesului de integrare 
europeană, să aprofunde-
ze relaţiile tradiţionale de 
cooperare cu partenerii 
din spaţiul Comunităţii 
Statelor Independente. 

Şi reintegrarea ţării 
face parte din priorităţile 
Executivului pentru urmă-
torul mandat. Guvernul va 
pleda pentru soluţionarea 
conflictului în formatul 
5+2, în baza principiilor 
acceptate de principalele 
forţe politice din Repu-
blica Moldova, inclusiv 
retragerea forţelor milita-
re ale Federaţiei Ruse de 
pe teritoriul R. Moldova şi 
înlocuirea actualelor forţe 
de menţinere a păcii cu o 
misiune internaţională ci-
vilă.

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldo-
va, restabilită la 26 aprilie 2010, a ajuns în Trezoreria 
Băncii Naţionale a Moldovei. Actul a fost înmînat de 
Directorul general al Aparatului Parlamentului, Adrian 
Fetescu, Guvernatorului Băncii Naţionale, Dorin Dră-
guţanu, pentru păstrare la un nivel înalt de securitate în 
Trezoreria Băncii Naţionale. 

Originalul Declaraţiei de Independenţă a fost distrus 
prin ardere în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, în 
timpul cărora au fost distruse şi sediile Parlamentului 
şi Preşedinţiei. Declaraţia de Independenţă a Republicii 
Moldova a fost restabilită prin aplicarea semnăturilor 
repetate ale deputaţilor în Parlamentul de legislatura a 
XII-a, în şedinţa solemnă din 26 aprilie 2010. 

Ulterior, prin hotărîrea Biroului permanent al Parla-
mentului din 3 decembrie 2010, s-a decis păstrarea De-
claraţiei de Independenţă la Trezoreria Băncii Naţionale 
a Moldovei.

Amintim că la 26 aprilie 2010, 282 de deputaţi din 
primul Parlament şi-au depus semnătura pe Declaraţia 
de Independenţă pentru ca ea să poată fi restabilită. Par-
tidul Comuniştior nu a participat la acţiunea de restabi-
lire a textului Declaraţiei de Independenţă. 

Semnăturile deputaţilor decedaţi au fost scanate din 
,,Sfatul ţării”, unde au fost publicate în 1991 şi aplicate 
pe Actul de Independenţă restabilit.

Începe ziua cu DREPTUL!

Pacea este virtutea civilizaţiei, războiul este crima sa. 
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actualului Guvern
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Flashu

Actual

Acordul de constituire a AIE-II a fost 
făcut public

Acordul de constituire a AIE-II a fost făcut public. Potrivit acestuia, 
liderii celor 3 formaţiuni membre a alianţei, au optat pentru 7 direcţii 
principale, printre care:

Integrare Europeană;•	
Reintegrarea ţării;•	
Supremaţia legii;•	
Politică externă eficientă şi echilibrată;•	
Descentralizarea puterii;•	
Combaterea sărăciei şi servicii publice de calitate; •	
Creştere economică. •	

Documentul are cinci pagini şi în mare parte descrie principiile, valo-
rile, priorităţile de guvernare şi mecanismele de funcţionare ale alianţei.

Potrivit acordului, toate deciziile care urmează să fie luate de Parla-
ment şi Guvern vor fi mai întîi discutate în cadrul Consiliului alianţei. 
Acesta este format din 9 membri, cîte trei din partea fiecărui partid. Astfel, 
preşedintele ţării va informa Consiliul ce decrete are de gînd să semneze.

Totodată, înainte de fiecare şedinţă a Parlamentului, ordinea de zi va fi 
discutată la o întrunire a deputaţilor din alianţă.

Dacă nu va fi consens pe un proiect de lege, acesta va fi retras şi dis-
cutat la Consiliul alianţei.

De asemenea, trebuie să fie consens şi pe fiecare proiect de hotărîre a 
Guvernului. Şedinţa Cabinetului de miniştri va fi precedată de cea a Prezi-
diului Guvernului. Conform Acordului semnat, Guvernul de coaliţie este 
format conform partajării echitabile.

Nu în ultimul rînd, modalitatea de numire a miniştrilor, viceminiş-
trilor, vicedirectorilor de agenţii guvernamentale şi altor instituţii se va 
efectua prin decizia Consiliului AIE.

În acord nu se spune însă prea multe despre alegerea preşedintelui ţării, 
decît că cele trei partide vor contribui în mod egal la această procedură.

Menţionăm că Acordul de Constituire a AIE-II a fost semnat la 30 
decembrie 2010.

Datoria externă a Moldovei – 1 miliard 
116,17 milioane de dolari 
După cum au relatat surse din cadrul Ministerului de Finan-

ţe, creşterea datoriei externe a Moldovei în 2010 a fost parţial, 
din cauza excesului fluxurilor de credite în ţară, peste volumul 
de plăţi a datoriei externe cu 166,13 milioane de dolari. Astfel, 
în 2010 Moldova a beneficiat de noi împrumuturi în valoare de 
212,04 milioane de dolari, dar plăţile de bază a datoriei externe 
faţă de aceeaşi perioadă au totalizat 45,91 milioane de dolari. 

La începutul anului 2010 datoria externă a Moldovei a con-
stituit 773,67 mln dolari.

Indexarea pensiilor va fi mai mare decît 
în 2010
În acest an, indexarea pensiilor va fi mai mare decît în 2010. 

Cel puţin aşa ne asigură ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, Valentina Buliga. Ea nu a precizat, însă, cu cît vor fi 
indexate pensiile.

Totodată, bătrînii de la sate spun că pensia abia de le ajunge 
să-şi acopere cheltuielile de primă necesitate.

La începutul anului trecut, în Moldova, erau aproape 625 
de mii de pensionari, dintre care 587 de mii aveau o pensie mai 
mică de o mie de lei. Pensia este indexată, anual, în luna apri-
lie. Anul trecut aceasta a fost indexată cu 4,3 la sută.

Pentru prima dată un Guvern are toate 
şansele să lecuiască Republica 
Moldova
Guvernul Filat II are toate şansele să lecuiască Republica 

Moldova, la propriu, şi asta pentru că cei mai mulţi, adică 4 
din cei 19 membri ai Guvernului Alianţei pentru Integrare Eu-
ropeană, sînt absolvenţi ai Universităţii de Stat de Medicină 
şi Farmacologie „Nicolae Testemiţanu” (anterior Institutul de 
Medicină din Chişinău). 

Locul doi îl împart absolvenţii Universităţii de Stat din 
Moldova şi ai Universităţii Agrare din Moldova – cîte 3 mem-
bri ai Guvernului, iar pe locul trei, spectaculos, cîte 2 membri 
ai Cabinetului de miniştri au absolvit Universitatea Tehnică 
din Moldova şi Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, România.

„Întrebări-răspunsuri” de la Fisc 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat anunţă despre lansa-

rea de către Serviciul Fiscal de Stat a unui nou produs – Baza 
generalizată a practicii fiscale. Aceasta constituie fundamentul 
unic la aplicarea legislaţiei fiscale şi reprezintă poziţia oficială 
a Serviciului Fiscal de Stat expusă sub formă de întrebări-răs-
punsuri, comunică Serviciul de presă al Fisc-ului.

Potrivit conducerii Fisc, lansarea acestui serviciu va per-
mite informarea la timp şi în deplină măsură a contribuabililor 
cu ultimele modificări, actualizări şi proceduri de aplicare a 
prevederilor legislaţiei fiscale. 

Prin acest serviciu, se urmăreşte micşorarea numărului 
contradicţiilor care apar în cadrul controalelor fiscale.

Construirea unei demo-
craţii liberale bazate pe un 
Guvern legitim este deosebit 
de importantă în Republica 
Moldova, Georgia, şi Ucrai-
na, care sînt cei mai promiţă-
tori parteneri ai Uniunii 
Europene în est. În ulti-
mii 20 de ani aceste ţări, 
în pofida multor proble-
me, au fost totuşi de-
mocratice, deşi cu mai 
multe neajunsuri, cum 
ar fi semne de autori-
tarism şi corupţie. Fără 
sprijinul UE, stabilitatea 
pe termen lung în aceste 
ţări pare imposibilă.

Europa de Est şi Ca-
ucazul de Sud sînt zone 
care au legături sociale şi 
economice (comerţ, investi-
ţii, turism, studenţi, diaspora) 
mult mai slabe cu Uniunea 
Europeană, decît unii vecini 
ai UE de la sud (Maghreb). 
Vecinii din est ai Uniunii Eu-
ropene nu sînt vecini ai Eu-

Judecătorii, procurorii, 
funcţionarii publici, demni-
tarii de stat sînt obligaţi, pînă 
la 30 ianuarie, să depună la   
CCCEC declaraţia pe venituri 
şi proprietăţi. Deşi informaţia 
a fost făcută publică la 14 ia-
nuarie, funcţionarii nu s-au 
prea grăbit să depună, o astfel 
de declaraţie. „Nimeni nici nu 
a telefonat, cu excepţia jurna-
liştilor”, au declarat respon-
sabili din cadrul CCCEC.

În conformitate cu Legea 
nr.1264-XV din 19.07.2002 
privind declararea şi contro-
lul veniturilor şi al proprietăţii 
demnitarilor de stat, judecăto-
rilor, procurorilor, funcţionari-
lor publici şi al unor persoane 

cu funcţie de conducere şi 
Regulamentul privind modul 
de organizare şi funcţionare a 
Comisiei centrale de control 
al declaraţiilor cu privire la 
venituri şi proprietate (apro-
bat prin Legea nr.1576-XV 
din 20.12.2002), Comisia 
centrală de control anunţă că 
subiecţii declarării veniturilor 
şi a proprietăţii specificaţi la 
art.3 lit.a) Legea nr.1264-XV 
din 19.07.2002, urmează să 
depună declaraţiile pînă la 30 
ianuarie 2011, la Comisia cen-
trală de control al declaraţiilor 
cu privire la venituri şi pro-
prietate care se află în sediul 
Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Co-

rupţiei, mun. Chişinău, bdul 
Ştefan cel Mare şi Sfînt 198.

Conform art.3 lit.a) 
al Legii nr.1264-XV din 
19.07.2002 privind declara-
rea şi controlul veniturilor şi 
al proprietăţii demnitarilor de 
stat, judecătorilor, procurori-
lor, funcţionarilor publici şi 
a unor persoane cu funcţie de 
conducere, subiecţi ai decla-
rării veniturilor şi a proprietă-
ţii sînt: preşedintele Republi-
cii Moldova, deputaţii, mem-
brii Guvernului, judecătorii 
Curţii Constituţionale, Curţii 
Supreme de Justiţie, curţilor 
de apel, membrii Consiliu-
lui Superior al Magistraturii, 
judecătorii, Procurorul Ge-

neral, procurorii şi adjuncţii 
acestora, membrii Curţii de 
Conturi, membrii Consiliu-
lui de administraţie a Băncii 
Naţionale a Moldovei, mem-
brii Consiliului de adminis-
traţie al Comisiei Naţionale 
a Pieţei Financiare, avocaţii 
parlamentari, preşedintele 
Comisiei Electorale Centrale 
şi adjuncţii lor (permanenţi), 
şeful şi adjuncţii şefului Apa-
ratului Guvernului, şefii ofici-
ilor teritoriale ale Aparatului 
Guvernului, conducătorii au-
torităţilor administraţiei pu-
blice locale.

Declaraţiile pot fi depuse 
în sala de audienţă a CCCEC.

Funcţionarii pot depune 
declaraţia pe venituri şi proprietăţi

ropei, ci mai degrabă vecini 
ai Uniunii Europene, aceasta 
oferindu-le drepturi depline 
să întreprindă paşi în vederea 
aderării. 

În consecinţă, în ultimii 

cinci ani, Uniunea Europeană 
a încercat să se implice mai 
activ în Europa de Est, cea 
mai importantă organizaţie în 
acest sens fiind Parteneriatul 
Estic. Una din politicile sale 
principale este europeniza-
rea vecinilor estici ai UE, în 

special Republica Moldova, 
Armenia, Belarus, Georgia, 
Ucraina şi Azerbaidjan, ceea 
ce ar însemna armonizarea cu 
standardele Uniunii Europene 
în ceea ce priveşte democra-

ţia liberală, piaţa 
liberă, aplicarea 
legii, precum şi 
î m b u n ă t ă ţ i r e a 
relaţiilor sale cu 
UE. 

Aceasta din 
urmă va avea o fi-
nalitate prin sem-
narea de acorduri 
reciproce, insti-
tuirea unei zone 
de comerţ liber, 
aderarea la Co-

munitatea Energiei şi elimi-
narea vizelor pe termen lung. 
Republica Moldova parcur-
ge etapele cu o viteză foarte 
mare. În cadrul coaliţiei de 
guvernămînt pro-european, 
din toamna anului 2010, Chi-
şinăul a cîştigat privilegiul de 

a se bucura de o bună parte a 
politicilor Uniunii Europene, 
care în mod normal sînt des-
tinate numai ţărilor candidate 
la aderare.

Există două diferenţe im-
portante între ţări care fac 
parte din Parteneriatul Estic: 
ce ţin de forma de guverna-
re (democraţie imperfectă vs 
regim autoritar) şi interesul 
în aderarea la UE. Din pri-
mul grup fac parte Republica 
Moldova, Georgia şi Ucraina, 
iar din cel de-al doilea Azer-
baidjan, Belarus şi Armenia.

Democraţia liberală, pre-
cum şi modernizarea pieţei 
libere sînt greu de imaginat 
fără statul de drept. Din acest 
motiv, lupta cu corupţia ar 
trebui să devină un alt obiec-
tiv al Parteneriatului Estic. 
În acest caz, sprijinul insti-
tuţional şi financiar al UE ar 
trebui să fie direcţionate spre 
agenţiile de aplicare a legii şi 
departamentele de justiţie.

Fără sprijinul UE, stabilitatea pe termen lung 
în Republica Moldova este imposibilă

ANUNŢ
La 21 ianuarie 2011, ora 16.00 va avea loc şedinţa or-

dinară a Consiliului de administraţie al UJM.
Ordinea  de  zi:

1. Abordări  privind  activitatea  UJM  în  anul  2010.
2. Aprobarea  planului  de  activitate  al  UJM  şi  a  

Consiliului  de  administraţie  pe anul  2011.
3. Pregătirea  unei  noi  ediţii  despre  UJM  (preşedin-

tele UJM- domnul Gheorghe Avornic).
4. Diverse.

Planul  de  activitate  UJM  
pentru  anul  2011

1. Organizarea  unei  conferinţe  în  perioada  mai-iunie  
cu tematica  ,,Învăţămîntul  juridic şi  ştiinţa  în  domeniul  
dreptului”.

2. Marcarea  Zilei  Profesionale  a  Juristului   la  19  oc-
tombrie  şi  desfăşurarea unei conferinţe  cu  tematica  ,,So-
cietatea  civilă  în  procesul  decizional  al  statului”.

3. 3 mai 2011 – UJM  în  parteneriat  cu  Academia  de  
Ştiinţe  a  Moldovei  şi  Institutul  de  Istorie,  Stat  şi  Drept  
va  susţine   o conferinţă  jubiliară cu genericul  ,,Contri-
buţia şcolii  ştiinţifice  a  profesorului  Gheorghe  Costachi  
la  edificarea  statului  de  drept: probleme,  realizări  şi  
perspective”

4. Participarea studenţilor  în  cadrul  Olimpiadei Re-
publicane  la  Drept şi a  Olimpiadei  Internaţionale  din  
Austria etc.

5. Implementarea  planului  de  activitate  al  UJM,  De-
partamentul  tineret  (conferinţe,  mese rotunde).

6. Identificarea  şi  implementarea   unui  mecanism efi-
cient privind marcarea  evenimentelor speciale  cum  ar  fi:  
jubilee,  zile  de  naştere,  rezultate  profesionale  remarca-
bile  a  membrilor  UJM  şi a altor  persoane  notorii  din  
domeniul  dreptului.

Marian Lupu vrea un 
tratat de bază între 
Republica Moldova 

şi România
Liderul interimar de la Chişinău, Marian 

Lupu, consideră necesară semnarea unui docu-
ment politic de bază între România şi Republica 
Moldova pentru „fortificarea relaţiilor de bună 
vecinătate” între cele două state.  

Lupu a declarat presei că un subiect impor-
tant pe agenda relaţiilor dintre Bucureşti şi Chi-
şinău este şi continuarea discuţiilor privind do-
cumentul politic de bază. ,,În viziunea mea, să 
ne limităm la o declaraţie politică care vizează, 
un parteneriat strategic privind integrarea eu-
ropeană este important, dar nu este suficient”, 
a subliniat Marian Lupu. El a făcut referire la 
declaraţia comună privind instituirea unui par-
teneriat strategic între cele două state pentru 
integrarea europeană a Republicii Moldova, 
semnată de predecesorul său Mihai Ghimpu şi 
preşedintele României, Traian Băsescu, pe 27 
aprilie 2010, la Bucureşti.

Pachetul de aranjamente politico-legale 
trebuie să fie exact acelaşi cu cele semnate cu 
alte state vecine ale României, a adăugat Lupu. 
Republica Moldova nu trebuie să fie o excepţie 
în acest context, deoarece doar o abordare pur 
europeană, o agendă transparentă, care vine în 
beneficiul a două state partenere este unica di-
recţie pentru fortificarea relaţiilor de bună veci-
nătate, a mai afirmat el.
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s-a arătat nemulţumit de 
faptul că în catalog nu 
au fost incluse toate de-
numirile de medicamen-
te ce se comercializează 
pe piaţa autohtonă, deşi 
de la aprobarea hotărîrii 
Guvernului referitor la 
Regulamentul cu privire 
la modul de aprobare şi 
înregistrare a preţurilor 
de producător la medi-
camente a trecut jumăta-
te de an.

Responsabilii din 
domeniu au menţionat 
că, Registrul Naţional 
de preţuri de producă-
tori la medicamente va 
fi completat cu noi pre-
ţuri odată cu parvenirea 
acestora. O problemă în 
acest sens se atestă la 
produsele farmaceutice 
importate din ţările asi-
atice. 

Prim-ministrul a 
spus că ştie că unii ope-
ratori de pe piaţa locală 
au majorat semnifica-
tiv în ultima perioada a 
anului 2010 importurile 
de produse farmaceu-

Şoferii care vor călători în 
Uniunea Europeană vor 
plăti cu peste 60 de euro 

mai scump
Conducătorii auto plătesc din 17 ianuarie mai 

mult pentru „Cartea Verde”, după ce cele şase com-
panii care prestează aceste servicii au decis să nu mai 
ofere reduceri la procurarea poliţei de asigurare.

Astfel, „Cartea Verde” pe un an, pentru Uniunea 
Europeană, va costa 427 euro, pentru autoturisme, 
faţă de taxa anterioară de 363 euro. Asigurarea pen-
tru autovehiculele destinate transportului de persoane 
pînă la 17 locuri este de 1344,20 euro pe an, automo-
bilele cu masa totală pînă la 3,5 tone - 1160,90 euro. 

Şoferii care vor călători în Ucraina şi Belarus vor 
plăti cu 3,5 euro mai scump, iar pentru o asigurare 
valabilă şi pentru Rusia - cu 13 euro mai mult. „Car-
tea Verde” pe un an pentru ţările CSI, zona 2, costă 
132 de euro pentru autoturisme şi 231 euro pentru 
autocamioane cu masa totală peste 3,5 tone. 

Asiguratorii explică anularea reducerilor prin fap-
tul că anul trecut au crescut considerabil despăgubi-
rile achitate. Totodată, ei spun că pînă în luna martie, 
cînd se va face recalcularea pentru anul 2010, nivelul 
primelor de asigurare „Cartea Verde” nu vor fi mo-
dificate. 

Republica Moldova a aderat la sistemul internaţi-
onal „Carte Verde” în 1997, dar a început activitatea 
în domeniu în 2001. Doar şase asiguratori au dreptul 
să vîndă poliţe de asigurare „Carte Verde” în Repu-
blica Moldova, doi dintre care, începînd cu a doua 
jumătate a anului 2010.

Guvernul anunţă că medicamentele  s-au ieftinit cu 39%
tice, pentru a avea un 
argument privind men-
ţinerea preţurilor. Pre-
mierul a solicitat Minis-
terului Sănătăţii să facă 
o amplă evaluare a sto-
curilor de medicamente 

de primă necesitate, iar 
Centrului anticorupţie – 
a stocurilor de produse 
farmaceutice. De ase-
menea, Filat a solicitat o 
informaţie privind ope-
ratorii care au efectuat 
importurile şi cine le-a 
autorizat. 

Directorul CCCEC, 
Viorel Chetraru, a in-
format că mai multe 
echipaje ale centrului 
au demarat controale 
la reţelele farmaceutice 
din ţară. Ofiţerii CC-

CEC verifică modul de 
reevaluare a preţurilor 
la produsele farmace-
utice şi corespunderea 
acestora cu cele incluse 
în Catalogul Naţional de 
preţuri. Totodată, Cen-
trul Anticorupţie contro-
lează adaosul comercial 

aplicat care nu trebuie 
să depăşească 25% în 
farmacii şi 15% la de-
pozite. Potrivit condu-
cerii CCCEC, dacă în 
urma controalelor se vor 
depista nereguli, vor fi 

aplicate sancţiuni sub 
formă de amenzi, fiind 
posibilă chiar şi retra-
gerea licenţelor de ac-
tivitate. 

Premierul Vlad   
Filat a solicitat ca pînă 
la şedinţa de Guvern 
de săptămîna viitoare, 
să fie prezentat întreg 
pachetul de modificări 
ce ţin de reglementarea 
pieţei farmaceutice. 
De asemenea, acesta 
a cerut să fie analizată 
situaţia pe piaţa pro-
duselor farmaceutice 

autohtone, precum şi 
situaţia farmaciilor din 
zonele rurale. În cadrul 
şedinţei, s-a convenit ca 
la fiecare 3 zile, premi-
erul Vlad Filat să pri-
mească informaţii refe-
ritoare la situaţia de pe 
piaţa farmaceutică. 

La 17 ianuarie 2011, 
a expirat termenul limită 
pentru ajustarea preţuri-
lor la medicamente de 
către farmacişti, con-
form Catalogului Naţi-
onal de preţuri. În acest 
context, Vlad Filat a or-
ganizat o şedinţă cu pri-
vire la reevaluarea pre-
ţurilor la medicamente. 

Conform informaţiei 
prezentate, la momentul 
de faţă în Catalogul Na-
ţional de preţuri de pro-
ducători la medicamente 
au fost incluse 3100 de 
denumiri de medica-
mente. În urma reevalu-
ării, medicamentele s-au 
ieftinit cu circa 39%. 
Preţul a scăzut cu 10 lei 
în cazul a peste 64% din 
produsele farmaceutice 
reevaluate, s-a redus cu 
10-50 lei – la aproape 
30%, cu 50-100 lei – la 
5,8%, şi cu peste 100 lei 
în cazul a peste 2,6% 
dintre produse, anun-
ţă Serviciul de presă al 
Guvernului.

Premierul Vlad Filat 

Dreptul copilului la viaţă, fa-
milie şi educaţie sînt drepturi fun-
damentale pe care le promovează  
organizaţia internaţională LUMOS 
în Republica Moldova.

Sărăcia populaţiei, migraţia 
masivă, lipsa de servicii sociale în  
ţara noastră au condus la 
separarea de familie a mii 
de copii.   Potrivit unor 
date, astăzi circa 8000 de 
copii cresc în 58 de insti-
tuţii rezidenţiale, iar mai 
mult de jumătate dintre 
ei au unul sau ambii pă-
rinţi în viaţă. Copiii ajung 
în instituţii rezidenţiale  
speciale din cauza  diza-
biltăţii fizice sau minta-
le.  Drept urmare, ei sînt 
separaţi de familie, şcoa-
lă şi de comunitate. Însă 
instituţiile rezidenţiale nu 
răspund necesităţilor de 
creştere şi dezvoltare ale 
copilului,  deoarece sînt 
mari, izolate de comunita-
te şi cu condiţii improprii 
de îngrijire şi întreţinere a 
copilului. 

 „Noi credem că sărăcia sau 
dizabilitatea nu sînt motive pentru 
a separa copilul de familie. Iată de 
ce susţinem autorităţile naţionale, 
locale şi societatea civilă în efort 
de a reforma sistemul de protec-
ţie a copilului, astfel încît tot mai 
mulţi copii să crească în familie, sa 
meargă la şcoala din comunitate şi 
să aibă şanse egale pentru a deveni 
maturi realizaţi”, a declarat Geor-
gette Mulheir, director operaţional 
LUMOS Fondation, în cadrul con-
ferinţei naţionale dedicate rezulta-
telor activităţii LUMOS în Repu-
blica Moldova. Evenimentul a avut 
loc recent şi a întrunit reprezentanţi 
ai ministerelor publice locale, ai so-
cietăţii civile, experţi independenţi 
naţionali şi internaţionali.

Valentin Crudu, şef de Direcţie 
la Ministerul Educaţiei a eviden-
ţiat faptul că în anul 2010, în trei 

 Fiecare copil are dreptul la o copilărie fericită   
instituţii rezidenţiale în care deru-
lează  proiectele LUMOS s-a reuşit 
reducerea cu peste 30% a număru-
lui copiilor instituţionalizaţi. Spe-
cialiştii locali asistaţi de LUMOS, 
au găsit pentru copii o soluţie mai 
bună decît şcoala-internat: aceştia 

au fost ajutaţi să revină în familia 
lor biologică sau în familia extinsă. 
În acest context,  Natalia Petrea, vi-
cepreşedinte a raionului Ialoveni  a 
confirmat că pînă în prezent au fost 
dezinstituţionalizaţi 15 copii care 
trăiau la gimnaziul-internat din Ia-
loveni – 5 din raionul respectiv şi 
încă 10 din alte raioane. Totodată, 
V. Crudu a mai adăugat că refor-
marea  sistemului rezidenţial de 
îngrijire a copilului este imposibilă 
fără dezvoltarea educaţiei incluzive 
în şcolile din  Republica Moldova. 
Acesta este un alt angajament im-
portant pe care şi l-a asumat Minis-
terul Educaţiei, ce vine să asigure 
accesul fiecărui copil la şcoala co-
munitară şi dreptul la o educaţie de 
calitate.

Guvernul Republicii Moldova a 
lansat reforma sistemului rezidenţi-
al de îngrijire a copilului în 2007, 

cînd şi-a propus reducerea în jumă-
tate, în următorii cinci ani, a numă-
rului copiilor instituţionalizaţi. Din 
cele 58 de  instituţii, 26 sînt şcoli-
internat auxiliare destinate copiilor 
cu cerinţe educaţionale speciale.

 Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei are, şi el  un rol 
determinant în reformarea calitati-
vă a sistemului  de protecţie a copi-
lului  Potrivit Vioricăi Dumbrăvea-
nu, şef de Direcţie în cadrul Minis-
terului Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei, crearea noilor servicii, 
apropiate de necesităţile copilului 
şi  a familiei, este  o prioritate a mi-
nisterului. Acreditarea prestatorilor  
de servicii sociale, evaluarea corec-
tă şi echitabilă a calităţii serviciilor 
şi monitorizarea reală a respectării  
legislaţiei în domeniu ne vor  ajuta 
să garantăm dreptul fiecărui copil 
la servicii de calitate şi să oferim 
şansa ca aceşti copii să crească în 
familie şi comunitate. 

  Un alt domeniu în care LU-
MOS acordă asistenţă autorităţilor  
Republicii Moldova este prevede-
rea  şi reducerea mortalităţii infan-
tile şi a copiilor mai mici de cinci 

ani la domiciliu. Anual, 12 copii 
din 1000  mor pînă a atinge vîrsta 
de un an, fiecare al cincilea copil 
moare acasă. Studiile demonstrea-
ză că majoritatea acestor copii pro-
vin din familii vulnerabile, care nu 
au ştiut cum să-şi îngrijească  pro-

priul copil şi nu au solicitat 
ajutorul medicului la primul 
semn de risc pentru sănăta-
te. Problema mortalităţii in-
fantile nu este doar una me-
dicală, ci şi socială. Iată de 
ce este importantă coopera-
rea sectoarelor medical şi 
social, a menţionat    Rodica 
Scutelnic, şef de Direcţie la 
Ministerul Sănătăţii.          

Proiectele LUMOS se 
desfăşoară în baza unui 
acord încheiat între LU-
MOS Fondation din Marea 
Britanie şi ministerele de re-
sort din Republica Moldova 
pentru perioada 2010-2015. 
Împreună cu autorităţile şi 
specialiştii din regiuni,  ei 
au grijă ca tot mai mulţi co-
pii să aibă parte de căldura 
unei familii, pledînd pentru 

şansele  egale  a tuturor copiilor cu 
necesităţi speciale. Fiecare copil 
are dreptul la o copilărie fericită.

Organizaţia LUMOS creată de 
J.K.Rowling  celebra autoare a ro-
manelor Harry Poter, cu sediul la 
Londra, activează în Moldova din 
2007 realizînd proiecte dedicate 
drepturilor copilului. În prezent 
ea  implementează patru proiecte: 
reforma sistemului rezidenţial de 
îngrijire a copilului; dezvoltarea 
şi promovarea educaţiei incluzive; 
prevederea şi reducerea mortalită-
ţii infantile  a copiilor sub 5 ani la 
domiciliu; elaborarea mecanismu-
lui de evaluare şi acreditare a pre-
statorilor de servicii sociale.

LUMOS îşi desfăşoară activi-
tatea în trei regiuni-pilot: raioane-
le Floreşti, Ialoveni şi municipiul 
Chişinău.

           Nadejda ChIŢAN

Prim-ministrul 
Vlad Filat a avut 

o convorbire 
telefonică cu 
omologul său 

polon
Prim-ministrul Vlad Filat a 

avut pe 17 ianuarie o convorbi-
re telefonică cu prim-ministrul 
Poloniei Donald Tusk, se arată 
într-un comunicat al Direcţiei 
comunicare şi relaţii cu presa a 
Guvernului. 

În cadrul convorbirii au fost 
abordate aspecte ce ţin de rela-
ţiile bilaterale, dar şi de relaţiile 
moldo-comunitare, avînd în ve-
dere faptul că Polonia va deţine 
preşedinţia UE în a doua jumăta-
te a anului curent. 

Donald Tusk l-a felicitat pe 
Vlad Filat cu numirea în funcţia 
de prim-ministru şi i-a urat suc-
cese în noul mandat. 

Premierul Poloniei a apreci-
at dinamica pozitivă a relaţiilor 
bilaterale şi a spus că Polonia va 
susţine în continuare Republi-
ca Moldova pe calea aderării la 
Uniunea Europeană. 

Vlad Filat a apreciat supor-
tul constant al Poloniei acordat 
Republicii Moldova şi a reiterat 
angajamentul ferm al Guvernu-
lui de a urma calea reformelor şi 
integrării europene. 

Prim-ministrul Republicii 
Moldova a spus că anul 2011 
este unul foarte important pen-
tru relaţiile moldo-comunitare 
şi şi-a exprimat convingerea că 
acestea vor cunoaşte o dezvolta-
re continuă pe durata preşedinţi-
ei Poloniei în UE. 

Vlad Filat l-a invitat pe      
Donald Tusk să efectueze o vizi-
tă în Republica Moldova. Premi-
erul Poloniei a acceptat invitaţia, 
vizita urmînd să aibă loc în luna 
martie a anului curent.
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Criminalitatea cibernetică se 
află în vizorul Procuraturii Gene-
rale. Întru eficientizarea desfăşu-
rării activităţii în acest sens una 
din reformele intreprinse în cadrul 
Procuraturii Generale  o constituie 
instituirea Secţiei tehnologii infor-
maţionale şi investigaţii ale infrac-
ţiunilor în domeniul informaticii 
din cadrul instituţiei vizate.

Recent, Procuratura Generală a 
elaborat un Ordin interdepartamen-
tal cu privire la aprobarea Planului 
comun de Acţiuni în domeniul pre-
venirii şi combaterii criminalităţii 
cibernetice.

Documentul respectiv a fost 
aprobat de 9 instituţii de stat, care 
sînt incluse în calitate de autorităţi 
responsabile de executarea acestu-

Criminalitatea cibernetică va fi combătută 
în baza unui plan elaborat de procurori

ia. Printre acestea se includ: Procu-
ratura Generală, Serviciul de Infor-
maţii şi Securitate, Institutul Naţio-
nal al Justiţiei, Ministerul Afaceri-
lor Interne, Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cen-
trul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei, Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelec-
tuală, Centrul Naţional pentru Pro-
tecţia Datelor cu Caracter Personal, 
Întreprinderea de Stat „Centrul de 
Telecomunicaţii Speciale”

Planul este prevăzut pentru o 
perioadă de implementare de 2 ani 
şi are drept scop ajustarea legisla-
ţiei naţionale la prevederile Con-
venţiei Consiliului Europei privind 
criminalitatea informatică adoptată 
la 23 noiembrie 2001 la Budapes-

ta, executarea Legii cu privire la 
prevenirea şi combaterea infracţi-
unilor informatice nr.20-XVI din 
03.02.2009.

Printre obiectivele de bază ale 
planului se evidenţiază: 

perfecţionarea cadrului legis-•	
lativ şi asigurarea aplicării preve-
derilor legislaţiei în domeniu (in-
clusiv referitor la conservarea pro-
belor, la competenţa exercitării şi 
conducerii urmăririi penale în cazul 
infracţiunilor cibernetice, la păstra-
rea datelor generate sau prelucrate 
în legătură cu furnizarea serviciilor 
de comunicaţii electronice acce-
sibile publicului sau de reţele de 
comunicaţii publice, monitorizarea 
Internetului); 

crearea laboratorului de pre-•	

venire şi investigare a cazurilor de 
crime cibernetice; 

asigurarea funcţionării unui •	
mecanism eficient de semnalare a 
crimelor cibernetice;

asigurarea transparenţei şi in-•	
tensificarea cooperării dintre insti-
tuţiile publice şi societatea civilă; 

implementarea standardelor •	
internaţionale în domeniu etc.

Controlul asupra executării Or-
dinului este pus în sarcina Secţiei 
tehnologii informaţionale şi inves-
tigaţii ale infracţiunilor în domeniul 
informaticii din cadrul Procuraturii 
Generale, în comun cu conducăto-
rii organelor care exercită activitate 
operativă de investigaţii.

Cor. DREPTUL

Cărţi de siguranţă 
pentru copiii care 
depun mărturii în 

judecată
Copiii care pot fi martori în jude-

cată şi adulţii care sînt alături de ei în 
asemenea situaţii stresante au acum 
două cărţi care îi pot ajuta: „Sunt 
martor la judecată” şi „Copilul meu 
va depune mărturii la judecată”. 

Cele două cărţi – una destinată 
copiilor şi una adresată maturilor – 
sînt editate  de Centrul Naţional de 
Prevenire a Abuzului faţă de Copii 
în colaborare cu Fundaţia „Nobody’s 
Children” din Polonia. Cărţile au 
fost ilustrate şi publicate de Agenţia 
de comunicare Urma Ta. 

Profesioniştii care au contribuit 
la scrierea acestor cărţi – psihologi, 
jurişti, specialişti în domeniul pro-
tecţiei copilului împotriva abuzului 
şi violenţei – afirmă că broşurile 
oferă copiilor informaţii şi sfaturi 
pentru ca aceştia „să se simtă mai 
siguri atunci cînd depun mărturii în-
tr-un proces de judecată”.

Cărţile „Sunt martor la judecată” 
şi „Copilul meu va depune mărturii 
la judecată” sînt editate şi distribuite 
de CNPAC în cadrul unei iniţiative, 
realizată în parteneriat cu Ministerul 
Justiţiei şi Procuratura Generală, cu 
sprijinul oferit de Fundaţia OAK, 
Agenţia SUA pentru Dezvoltare In-
ternaţională (USAID) în cadrul unui 
program al Academiei pentru Dez-
voltare Educaţională (AED).

„Sunt martor la judecată” expli-
că unui copil cine este martorul, de 
ce oamenii merg la judecătorie, cum 
arată judecătoria, cine şi ce face în 
judecătorie, ce se întîmplă în sala de 
judecată sau care este rolul copilului 
ca martor.

Cealaltă carte, „Copilul meu va 
depune mărturii la judecată”, oferă 
adulţilor răspunsuri la mai multe în-
trebări esenţiale: cum poţi să-ţi ajuţi 
copilul, ce se întîmplă înainte de 
şedinţa de judecată, ce se întîmplă 
la proces sau dacă este obligatorie 
mărturia copilului la procesul judi-
ciar.

Cetăţenia română se poate do-
bîndi în patru moduri: 

1. prin naştere; 
Persoana care se naşte pe teri-

toriul unui stat primeşte cetăţenia 
statului respectiv. Sînt unele state în 
care nu se practică cele spuse. 

2. prin înfiere (adopţie); 
Persoana care este înfiată în con-

diţiile legii de către o persoană ce 
are o altă cetăţenie, va primi şi ea 
această cetăţenie .

3. prin repatriere; 
Persoana care a pierdut cetăţe-

nia română o poate redobîndi prin 
efectul repatrierii, dacă îşi exprimă 
dorinţa în acest sens. 

Părinţii care se repatriază hotă-
răsc pentru copiii lor minori privind 
cetăţenia. În situaţia în care părinţii 
nu cad de acord, tribunalul de la do-
miciliul minorului va decide, ţinînd 
seama de interesele acestuia. În ca-
zul copilului care a împlinit vîrsta de 
14 ani este necesar consimţămîntul 
acestuia. 

Redobîndirea cetăţeniei de către 
unul dintre soţi nu are nici o conse-
cinţă asupra cetăţeniei celuilalt soţ. 
Soţul cetăţean străin sau fără cetă-
ţenie al persoanei care se repatriază 
poate cere dobîndirea cetăţeniei ro-
mâne, în condiţiile prezentei legi. 

Pregătirea documentelor pentru 
redobîndirea cetăţeniei române

Pentru a redobîndi cetăţenia ro-
mână este necesar să perfectaţi un 
set de documente care include ur-
mătoarele acte:

• paşaport original (internaţio-
nal) - copie legalizată la notar;

• buletinul de identitate original 
- copie legalizată la notar;

• cazier judiciar din România - 
în original;

• cazier judiciar din Republica 
Moldova - în original;

• certificatul de naştere - copie 
autentificată la notar;

• certificatul de căsătorie sau di-
vorţ - copie autentificată la notar;

• certificate de naştere sau de de-
ces ale părinţilor - copii autentificate 
la notar;

• certificate de 
căsătorie sau de di-
vorţ ale părinţilor 
- copii autentificate 
la notar;

• certificate de 
naştere sau de de-
ces ale bunicilor 
din partea mamei 
sau a tatălui - co-
pii autentificate la 
notar;

• acordul soţi-
lor pentru dobîn-
direa cetăţeniei de 
către copiii minori 
- declaraţie autenti-
ficată la notar;

• certificate de căsătorie sau de 
divorţ ale bunicilor din partea ma-
mei sau a tatălui - copii autentificate 
la notar;

• declaraţie de consimţămînt 
pentru obţinerea cetăţeniei române 
dată către minorii care au împlinit 
vîrsta de 14 ani;

• acordul soţilor pentru dobîn-
direa cetăţeniei de către     copiii 
minori - declaraţie autentificată la 
notar;

• cerere personală din care să 
rezulte că nu aţi depus o altă cerere 
de redobîndire a cetăţeniei române - 

autentificată la un notar;
• declaraţie din care să rezulte că 

nu sprijiniţi acţiuni împotriva ordi-
nei de drept a României - autentifi-
cată la notar;

• un dosar cu şină.
Persoanele care se află în afara 

Republicii Moldova pot beneficia 
de serviciile companiei perfectînd 
o procură la Consulatul Republicii 

Moldova sau la un notar din ţara în 
care se află ( în cazul notarului va 
mai fi nevoie să apostilaţi procura, 
unii notari prestează şi acest servi-
ciu).

Depunerea dosarului la Direcţia 
Cetăţenie din România

Următoarea etapă în procesul 
de redobîndire a cetăţeniei române, 
după colectarea setului de documen-
te, este depunerea actelor la Direcţia 
Cetăţenie din România.

Acte primare:
- buletin de identitate;

-paşaport;
- extras din contul bancar;
- foto 3x4;
- certificat de la locul de muncă/

studii.
Persoanele care au depus do-

sarele pentru a redobîndi cetăţenia 
româna şi nu au fost soluţionate de 
către autorităţile din România în ter-
menii stipulaţi în legislaţia română 

au dreptul de a cere prin intermediul 
instanţelor de judecată respectarea 
acestor termeni.

Obţinerea C. N. P.
Codul Numeric Personal repre-

zintă un număr semnificativ ce in-
dividualizează o persoană fizică şi 
constituie singurul identificator pen-
tru toate sistemele informatice care 
prelucrează date nominale privind 
persoana fizică.

Acte primare:
- buletin de identitate;
- actul de stare civilă.

Aspecte juridico-practice privind redobîndirea cetăţeniei române

Pe parcursul anului 2010, Inspecţia Muncii a depistat 81 
795 de încălcări ale legislaţiei muncii, dintre care 36 030 
în domeniul relaţiilor de muncă şi 45 765 în domeniul se-
curităţii şi sănătăţii în muncă. Totodată, anul trecut au fost 
înregistrate 142 de accidente de muncă. Dintre acestea, 48 au 
fost cazuri mortale, în 80 de cazuri angajații au fost acciden-
taţi grav, iar în altele 14 şi-au pierdut temporar capacitatea 
de muncă, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, 
Protecției Sociale și Familiei (MMPSF). 

MMPSF constată o creștere a numărului de accidente 
de muncă mortale, comparativ cu anul 2009, și o scădere 
a numărului de accidente grave. Totodată, MMPSF infor-
mează că pe parcursul anului 2010 au fost depistate circa o 
mie de persoane admise la muncă în cadrul a 170 de unități 
economice, dar neangajate în conformitate cu legislația în 
vigoare.

Potrivit sursei citate, cele mai frecvente încălcări ale legislaţiei mun-

cii sînt angajarea în cîmpul muncii fără întocmirea contrac-
tului individual de muncă în modul stabilit de legislaţie, ne-
respectarea duratei legale a timpului de muncă, angajarea cu 
un salariu mai mic decît salariul minim garantat de legislaţie, 
neefectuarea plăţilor compensatorii, precum și neachitarea în 
termen a salariilor.

De asemenea, în urma controalelor efectuate de către 
Inspecția Muncii, au fost depistate și alte încălcări pe care le 
admit angajatorii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
și anume: desfăşurarea activităţii fără evaluarea factorilor de 
risc, angajarea la lucru a persoanelor fără pregătire profesio-
nală şi fără instruire în domeniul respectiv, exploatarea echi-
pamentelor de muncă improvizate fără dispozitive de protec-
ţie, ceea ce creează un pericol iminent de accidentare.

MMPSF a prezentat aceste informații și altor ministere, 
Procurorului General al Republicii Moldova, preşedintelui Confederaţiei 
Naţionale a Sindicatelor, precum şi preşedinţilor raioanelor.

Peste 80 de mii de încălcări ale Codului muncii în 2010

Un copil de un an a 
murit înecat în cadă, 
în timp ce mama sa 
stătea pe Facebook
Un copil în vîrstă de un an 

din statul american Colorado s-a 
înecat în cadă, în timp ce mama 
sa se juca pe site-ul de socializare 
Facebook. 
S h a n n o n 
J o h n s o n 
şi-a lăsat 
băieţelul de 
unul singur 
în cadă şi 
a intrat pe 
site-ul de 
socializare, 
ca să verifi-
ce mesajele 
prietenilor 
şi să se joace. 

La un moment dat nu şi-a mai 
auzit copilul şi l-a găsit scufundat 
cu totul în apă. Micuţul a fost dus 
de urgenţă la spital, dar n-a mai 
putut fi salvat. Mama neglijentă 
este cercetată de către autorităţi 
şi poate fi acuzată de ucidere din 
culpă.
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Din dragoste faţă de copil un tată s-a ales 
cu dosar penal

Un bărbat a ajuns pe banca acuzaţilor după ce Procuratura 
Ciocana a acumulat suficiente probe că acesta ar fi comis un 
huliganism.

În septembrie 2010, în timpul pauzei dintre lecţii, doi elevi 
ai claselor primare s-au luat la harţă.

În scurt timp, unul dintre copii a revenit însoţit de tatăl său, 
care, fără a încerca să 
clarifice situaţia, a între-
rupt lecţia.

Exprimîndu-se cu cu-
vinte necenzurate faţă de 
profesoară şi 21 de copii 
minori prezenţi în clasă, 
bărbatul i-a aplicat o lo-
vitură cu palma peste faţă 
minorului care i-a certat 
odrasla.

Ameninţînd băiatul cu violenţă, l-a impus să îngenuncheze 
şi să-şi ceară scuze de la fiul său. 

La încercarea de a stopa acţiunile tatălui furios, nici profe-
soara nu a scăpat de ameninţările bărbatului.

Cauza penală va fi examinată în judecătoria Ciocana.

Executor judecătoresc acuzat 
de procurori de abuz de serviciu

Serviciul Nord al Procuraturii Anticorupţie a dispus jus-
tiţiei cauza penală de acuzare a unui executor judecătoresc 
principal din cadrul Oficiului de Executare Bălţi, în săvîrşirea 
infracţiunii prevăzute de art.327 alin.(1) CP.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea 
stare de fapt: avînd în procedură titluri executorii, emise în 
baza a două sentinţe pronunţate de Judecătoria Bălţi, prin care 
s-a dispus încasarea în folosul statului a mijloacelor băneşti 

                           Cronică
în sumă de 4900 de lei şi 5000 de euro, intenţionat nu le-a 
transmis Inspectoratului Fiscal de Stat Bălţi, dar le-a folosit în 
scopuri personale.

La 26 noiembrie 2010 executorul a fost reţinut, actualmen-
te avînd interdicţia de a pă-
răsi ţara.

Pentru fapta săvîrşită 
persoana inculpată riscă o 
pedeapsă cu amendă în mă-
rime de la 150 la 400 unităţi 
convenţionale sau cu închi-
soare pînă la 3 ani, cu (sau 
fără) privarea de dreptul de a 
ocupa anumite funcţii sau de 
a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani. 

Audieri în cazul gestionării frauduloase 
a ajutoarelor pentru sinistraţii 

din vara 2008
Fostul director general al Agenţiei Rezerve Materiale, 

Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare şi vicepreşedintele 
Comisiei interdepartamentale pentru ajutoare umanitare Ion 
Ţurcan a fost audiat în calitate de bănuit.

Acesta a trebuit să răspundă la întrebările procurorilor 
legate de circumstanţele cauzei penale, declanşate pe faptul 
depăşirii atribuţiilor de serviciu la repartizarea ajutoarelor 
umanitare persoanelor sinistrate în urma  inundaţilor din vara 
anului 2008. 

Amintim că, Procuratura Anticorupţie a verificat împreju-
rările legate de repartizarea ajutoarelor umanitare şi a resur-
selor financiare din fondul de rezervă persoanelor afectate de 
inundaţiile din 2008. 

În urma investigaţiilor efectuate, începînd cu luna octom-
brie 2010, Procuratura Anticorupţie a pornit 7 cauze penale pe 
faptul depăşirii atribuţiilor de serviciu la repartizarea ajutoru-
lui umanitar, abuz de serviciu, delapidarea ajutorului umanitar, 

neglijenţă în serviciu comisă de către persoane cu funcţii de 
răspundere.

Potrivit procurorilor, audierile pe marginea acestor cauze 
vor continua, urmînd a fi citate persoanele care au deţinut în 
acea perioadă funcţii de conducere în cadrul instituţiilor res-
ponsabile de gestionarea resurselor umanitare.

Învinuit de trafic  de influenţă asupra 
procurorilor 

Serviciul Nord al Procuraturii Anticorupţie a finalizat ur-
mărirea penală în privinţa unui bărbat din Făleşti, care este în-
vinuit de trafic de influenţă.

În fapt, susţinînd că poate influenţa procurori din Procuratu-
ra Făleşti, bărbatul a pretins 
şi a primit 2000 de dolari de 
la un poliţist în schimbul în-
cetării cauzei penale pe nu-
mele omului legii.

Potrivit procurorilor, 
dosarul a fost pornit chiar 
în baza plîngerii bărbatului 
care s-a plîns pe poliţist că 
şi-ar fi depăşit atribuţiile de 
serviciu.

Banii au fost transmişi 
în incinta unui bar din loca-
litate, unde bărbatul a şi fost 
reţinut în flagrant.

Procurorii au aplicat în privinţa învinuitului măsura pre-
ventivă – obligarea de a nu părăsi ţara.

Cauza penală a fost recent remisă spre examinare în Jude-
cătoria Făleşti.

Dacă va fi recunoscut vinovat bărbatul riscă o pedeapsă cu 
amendă de la 500 la 1500 unităţi convenţionale sau închisoare 
de pînă la 3 ani.

Şase ambasadori ai Repu-
blicii Moldova îşi vor exerci-
ta atribuţiile, prin cumul, şi în 
alte state, potrivit unei decizii 
aprobate miercuri, 19 ianua-
rie, de Guvern.

Igor Munteanu, ambasa-
dorul Republicii Moldova în 
SUA, a fost numit ambasador 
în Canada şi Statele Unite 
Mexicane, prin cumul, cu re-
şedinţa la Washington.

Ion Stăvilă, ambasadorul 
R.Moldova în Ucraina a fost 
numit în funcţia de ambasa-
dor  în Turkmenistan, prin cu-
mul, cu reşedinţa la Kiev.

Valeriu Turea, ambasador 
al Republicii Moldova în Por-
tugalia, a fost acreditat în Ma-
roc, prin cumul, cu reşedinţa 

Lituania, ţara care de-
ţine preşedinţia OSCE, 
doreşte să reîntoarcă 
negocierile privind re-
glementarea conflictului 
transnistrean în forma-
tul 5 +2 la nivel oficial. 
Declaraţia îi aparţine 
reprezentantului special 
al preşedintelui OSCE, 
Giedrius Cekuolis, făcută 
după o întîlnire cu minis-
trul de externe al RMN, 
Vladimir Iastrebciak

,,Acest pas va fi foar-
te important şi benefic 
pentru ambele părţi la 
negocieri, deoarece va 
concentra atenţia comu-
nităţii mondiale şi a orga-
nizaţiilor internaţionale, 
va da transparenţa pro-
cesului de soluţionare a 
conflictului şi va asigura 
respectarea acordurilor”, 
a declarat reprezentantul 
lituanian al OSCE.

,,Sîntem de părere 
că cele două maluri ale 
rîului Nistru sînt un teri-
toriu european, şi nu am 
dori să avem anumite 
conflicte aici. Trebuie să 
privim spre viitor, deoa-
rece acest teritoriu merită 
să fie prosper” a remarcat 
Cekuolis, subliniind că 
este optimist în soluţio-
narea problemei transnis-
trene.

Problema suicidului în rîndul minorilor – 
temă de discuţie în cadrul mesei rotunde 

la Răspopeni
La finele saptămînii trecute, avocatul parlamentar Tamara 

Plămădeală a organizat în satul Răspopeni, raionul Şoldăneşti 
o masă rotundă cu genericul ,,Profilaxia – o metodă de preve-
nire a comportamentului suicidar la minori în Republica Mol-
dova”. 

Conform datelor oficiale ale Ministerului Afacerilor Inter-
ne al Republicii Moldova, în anul 2010, au fost înregistrate 59 
de cazuri de suicide, realizate de minori, în comparaţie cu 32 
de asemenea cazuri, înregistrate în 2009. ,,Observăm o creşte-
re simţitoare a acestor cifre, fapt care semnalează necesitatea 
unei îngrijorări pentru acest fenomen negativ”, a menţionat 
Tamara Plămădeală. 

Conform aceloraşi date, cele mai frecvente forme şi meto-
de de suicid sînt cele de administrare a pastilelor, substanţelor 
toxice, alcoolului, aruncarea de la înălţime, strangularea, pro-
vocarea leziunilor corporale etc., a menţionat avocatul parla-
mentar.

Tamara Plămădeală le-a vorbit participanţilor la masa ro-
tundă despre formele comportamentului suicidar, cauzele sui-
cidului, factorii care determină săvîrşirea acestuia, categoriile 
şi fazele suicidului, evaluarea riscului de suicid, recomandări 
de profilaxie.

De menţionat, că  în Uniunea Europeană, la fiecare 9 minu-
te se consemnează un nou caz de suicid, iar numărul tentative-
lor de sinucidere este estimat a fi de 9 ori mai mare.

Guvernul Filat are noi viceminiştri. Şefii ministerelor au reconfirmat nouă viceminiştri şi a 
numit alţii doi.

Deocamdată miniştrii au numit cîte un adjunct. La Externe a fost reconfirmată Natalia Gher-
man, la Economie - Octavian Calmîc, la Finanţe - Victor Barbăneagră, La Justiţie - Oleg Efrim. 

La Transporturi rămîne în func-
ţie Boris Gherman, la Educaţie 
- Loretta Hadrabura, la Muncii 
- Sergiu Sainciuc, la Construcţii 
- Anatolie Zolotco, iar la Teh-
nologii Informaţionale - Dona 
Şcola. 

Cei doi demnitari noi sînt 
la ministerele Mediului şi cel 
al Tineretului. Noul vicemi-
nistru al Mediului este Rodion 
Bajureanu care îl va înlocui pe 
Corneliu Mîrza. La Tineret Oc-
tavian Bodiştean este noul vi-
ceministru, în locul lui Nicolae 
Andronachi.

Liderii Alianţei de Integrare 
Europeană nu au stabilit încă 
algoritmul numirii viceminiş-

trilor. Liberalii vor ca cele trei formaţiuni componente ale AIE II să aibă miniştri în fiecare 
minister pentru un control reciproc, în timp ce democraţii şi liberal-democraţii pledează pentru 
ca ministerul să fie condus de ministru care să vină singur cu echipa sa.

,,Ambele 
maluri ale 

rîului Nistru 
sînt un 

teritoriu 
european” 

Noi viceminiştri în Guvernul Filat 

la Lisabona.
Alexandru Prigorschi, 

ambasadorul moldovean în 
Bulgaria, a fost acreditat în 
Macedonia, prin cumul, cu 
reşedinţa la Sofia.

Igor Bodiu, ambasadorul 
în Azerbaidjan, a fost acredi-
tat în Republica Kîrgîză, prin 
cumul, cu reşedinţa la Baku. 

Ştefan Gorda, ambasado-
rul R. Moldova în Cehia, a 
fost acrediatat pe lîngă Sfîn-
tul Scaun, prin cumul, cu re-
şedinţa la Praga.

Vicepremierul Iurie Lean-
că, ministrul Afacerilor Ex-
terne, a spus că la aprobarea 
acestei decizii s-a încercat ,,o 
repartizare geografică echili-
brată şi eficientă”.

Şase ambasadori moldoveni 
acreditaţi prin cumul Moldova a ajuns pe lista ţărilor care 

îmbătrînesc rapid
 
Moldova a ajuns printre ţările, care îm-

bătrînesc rapid. Ratingul acestor ţări a fost 
alcătuit de specialiştii Băncii Mondiale. În 
ultimi 50 de ani, durata medie de viaţă în 
ţările aflate în curs de dezvoltare a cres-
cut cu 26 de ani, iar populaţia a început să 
,,îmbătrînească” rapid. Acest efect a fost 
numit ,,revoluţia grizonată”.

În lista ţărilor care ,,îmbătrînesc” şi 
au un venit mic pe cap de locuitor sînt 
Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, 
Moldova şi Kazahstan. Specialiştii Băncii 
Mondiale evidenţiază cîteva probleme ge-
nerate de îmbătrînirea locuitorilor acestor 
ţări. Una dintre ele o constituie dificultă-
ţile în atingerea nivelului de dezvoltare a 
ţărilor bogate. Alta ar fi insuficienţa instituţiilor economice, sociale şi medicale, care 
să lucreze cu oamenii de vîrsta a treia. Efectul ,,revoluţiei grizonate” agravează pro-
blema scăderii natalităţii.

Procuratura Generală
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliu

?
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Care sînt condiţiile legale pentru ca persoana 
condamnată să fie liberată de pedeapsă înainte de 
termen şi dacă poate condamnatul să solicite libera-
rea de sine stătător 

A. BuziLA,
condamnat

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform art.91 din Codul 
penal persoanelor care exe-
cută pedeapsa cu închisoare, 
care au reparat integral dau-
nele cauzate de infracţiunea 
pentru care sînt condamnate, 
care au participat la executa-
rea şi care nu au refuzat exe-
cutarea, în conformitate cu 
prevederile art.253 din Codul 
de executare, a muncilor re-
munerate sau neremunerate 
de îngrijire sau amenajare a 
penitenciarului şi a teritoriu-
lui, de îmbunătăţire a condiţi-
ilor de trai şi medico-sanitare 
de detenţie li se poate aplica 
liberarea condiţionată de pe-
deapsă înainte de termen dacă 
instanţa de judecată va consi-
dera posibilă corectarea con-
damnatului fără executarea 
deplină a pedepsei. Totodată, 
persoana poate fi liberată, în 
întregime sau parţial, şi de 
pedeapsa complementară. 
      Liberarea condiţionată de 
pedeapsă înainte de termen 
poate fi aplicată dacă con-
damnatul, care la momentul 
săvîrşirii infracţiunii a atins 
vîrsta de 18 ani, a executat 
efectiv:

a) cel puţin jumătate din 
termenul de pedeapsă stabilit 
pentru săvîrşirea unei infrac-
ţiuni uşoare sau mai puţin 
grave;

b) cel puţin două treimi 
din termenul de pedeapsă 
stabilit pentru săvîrşirea unei 
infracţiuni grave;

c) cel puţin trei pătrimi 
din termenul de pedeapsă 
stabilit pentru săvîrşirea unei 
infracţiuni deosebit de grave 
sau excepţional de grave, pre-
cum şi din pedeapsa aplicată 
persoanei anterior liberate 
condiţionat de pedeapsă îna-
inte de termen, dacă liberarea 
condiţionată de pedeapsă îna-
inte de termen a fost anulată, 
pentru cazurile menţionate 
mai jos.     Persoana care exe-
cută pedeapsa detenţiunii pe 
viaţă poate fi liberată condi-
ţionat de pedeapsă înainte de 
termen dacă instanţa de jude-
cată va considera că nu mai 
există necesitatea executării 
de mai departe a pedepsei şi 
dacă această persoană a exe-
cutat efectiv cel puţin 30 de 
ani de închisoare.

Liberarea condiţionată de 
pedeapsă înainte de termen 
poate fi aplicată minorilor 
dacă aceştia au executat efec-
tiv:

a) cel puţin o treime din 
termenul de pedeapsă stabilit 
pentru săvîrşirea unei infrac-
ţiuni uşoare sau mai puţin 
grave;

b) cel puţin jumătate din 
termenul de pedeapsă stabilit 

pentru săvîrşirea unei infrac-
ţiuni grave;

c) cel puţin două treimi 
din termenul de pedeapsă 
stabilit pentru săvîrşirea unei 
infracţiuni deosebit de gra-
ve sau excepţional de grave. 
   Dacă, în termenul de pe-
deapsă rămas neexecutat:

a) condamnatul încalcă 
ordinea publică, pentru care 
fapt i-a fost aplicată o sanc-
ţiune contravenţională, sau 
se eschivează cu premeditare 
de la îndeplinirea obligaţiilor 
stabilite de instanţa de judeca-
tă la aplicarea liberării condi-
ţionate de pedeapsă înainte de 
termen, instanţa de judecată, 
la propunerea organului care 
supraveghează executarea,  
poate pronunţa o încheiere 
cu privire la anularea liberă-
rii condiţionate de pedeapsă 
înainte de termen şi la trimi-
terea condamnatului pentru a 
executa termenul de pedeapsă 
neexecutat;

b) condamnatul săvîrşeşte 
din imprudenţă o nouă infracţi-
une, anularea sau menţinerea li-
berării condiţionate de pedeap-
să înainte de termen se decide 
de instanţa de judecată;

c) condamnatul săvîrşeşte 
cu intenţie o nouă infracţiune, 
instanţa de judecată îi stabi-
leşte pedeapsa în condiţiile 
art.85 C. pen. În acelaşi mod 
se aplică pedeapsa şi în cazul 
săvîrşirii unei noi infracţiuni 
din imprudenţă dacă instanţa 
de judecată anulează libera-
rea condiţionată de pedeapsă 
înainte de termen.

    Potrivit art.265 din Co-
dul de executare în cazul în 
care condamnatul întruneşte 
condiţiile prevăzute în art.91 
din Codul penal, adminis-
traţia locului de deţinere sau 
comandamentul militar, după 
caz, adoptă, în termen de o 
lună, o hotărîre privind pro-
punerea pentru liberarea con-
diţionată de pedeapsă înainte 
de termen sau privind refuzul 
în acest sens.  Propunerea 
pentru liberarea condiţionată 
de pedeapsă înainte de ter-
men se depune, în termen de 
5 zile de la data adoptării ho-
tărîrii, la instanţa de judecată 
în a cărei rază teritorială se 
află locul de deţinere.

În cazul în care adminis-
traţia locului de deţinere sau 
comandamentul militar, după 
caz, refuză să propună libera-
rea condiţionată de pedeapsă 
înainte de termen sau înlo-
cuirea părţii neexecutate din 
pedeapsă cu o pedeapsă mai 
blîndă, condamnatul poate în-
ainta un demers pentru libera-
re sau înlocuire nemijlocit în 
instanţa de judecată. 

Educaţie juridică

Conform Regulamen-
tului cu privire la modul 
de evidenţă şi distribui-
re a biletelor de reabili-
tare/recuperare acorda-
te persoanelor în vîrstă  
şi celor cu dizabilităţi reabi-
litarea/recuperarea persoane-
lor în vîrstă şi celor cu diza-
bilităţi se efectuează în Cen-
trul de reabilitare „Victoria” 
din or. Sergheevca, regiunea 
Odesa, Ucraina, şi în Cen-
trul Republican pentru recu-
perarea sănătăţii invalizilor 
şi pensionarilor „Speranţa” 
din or. Vadul lui Vodă  aflate 
în subordinea Ministerului 
Muncii, Protecţiei Sociale 

şi Familiei. În cazul în care 
solicitantul se raportează la 
două sau mai multe catego-
rii de beneficiari, acesta are 
dreptul la un singur bilet, la 
alegerea sa. Persoanele cu 
dizabilităţi de gradul I care, 
potrivit concluziei Consi-
liului de expertiză medicală 
a vitalităţii, necesită ajutor 
permanent din partea altei 
persoane, beneficiază de bi-
let de tipul „ÎNSOŢITOR”.

Dreptul la asigurare cu 
bilete se acordă o dată la 3 
ani persoanelor în vîrstă şi 
celor cu dizabilităţi, cetăţeni 
ai Republicii Moldova, cetă-
ţeni străini, apatrizi sau re-
fugiaţi, care au domiciliul în 
Republica Moldova, au atins 
vîrsta de 18 ani şi se află în 

Reguli referitoare la reabilitarea/recuperarea  
persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi

evidenţa direcţiilor/secţiilor 
asistenţă socială şi protecţie a 
familiei. Beneficiarii menţio-
naţi, care au suportat infarct 
miocardic acut/repetat sau ic-
tus cerebral primar/repetat, în 
primele 6 luni după incident 
au dreptul la bilete în Centrul 
Republican de recuperare a 
invalizilor şi pensionarilor 
„Speranţa” din or. Vadul lui 
Vodă, peste rînd, indiferent 
de faptul dacă anterior au 
beneficiat de bilet în modul 
stabilit, distribuit de direcţia/
secţia asistenţă socială şi pro-
tecţie a familiei. Persoanele 
în vîrstă şi cele cu dizabilităţi 
aflate la întreţinerea deplină 

a statului în aziluri, internate 
psihoneurologice, alte forme 
de plasament temporar sau 
permanent nu beneficiază de 
dreptul la asigurarea gratuită 
cu bilete. Pentru a beneficia 
de bilet aceste persoane tre-
buie să depună la direcţia/
secţia asistenţă socială şi pro-
tecţie a familiei de la locul de 
domiciliu o cerere, pentru a fi 
luate în evidenţă.   La cerere 
se anexează copia actului de 
identitate, copia legitimaţiei 
de pensionar, copia conclu-
ziei Consiliului de expertiză 
medicală a vitalităţii şi certifi-
catul medical de forma 070E, 
cu recomandarea Centrului 
pentru reabilitare/recupera-
re, copia primei şi ultimei 
pagini care conţin înscrieri 

ale carnetului de muncă. În 
cazul în care persoanele cu 
dizabilităţi de gradul I, potri-
vit concluziei Consiliului de 
expertiză medicală a vitalită-
ţii, necesită ajutor permanent 
din partea altei persoane, se 
rezervă loc în listă şi pentru 
însoţitor.

Biletul de reabilitare/
recuperare se eliberează be-
neficiarului de către direc-
ţia/secţia asistenţă socială şi 
protecţie a familiei cu 20 de 
zile înainte de data prezentă-
rii sale la centru. În cazul în 
care beneficiarul refuză să se 
deplaseze în termenul indicat 
în bilet la centru, el este obli-

gat să restituie biletul direc-
ţiei/secţiei asistenţă socială 
şi protecţie a familiei cu 10 
zile înainte de data indicată 
în bilet.

Biletele se eliberează so-
licitanţilor la prezentarea ur-
mătoarelor acte:

a) fişa balneosanatorială 
F 072E;

b) buletinul de identitate, 
iar în cazul biletelor de rea-
bilitare peste hotarele repu-
blicii – şi paşaportul cetăţea-
nului Republicii Moldova;

c) legitimaţia de pensio-
nar;

d) carnetul de muncă şi 
copia primei şi ultimei pa-
gini care conţin înscrieri ale 
carnetului de muncă;

e) pentru persoanele ne-

angajate în cîmpul muncii 
– certificatul prin care se 
confirmă că solicitantul nu 
a beneficiat de bilet în ulti-
mii trei ani prin intermediul 
casei teritoriale de asigurări 
sociale, iar pentru persoanele 
încadrate în cîmpul muncii – 
de la locul de muncă.

Bilete gratuite se elibe-
rează:

a) persoanelor cu dizabi-
lităţi de gradul I şi II neanga-
jate în cîmpul muncii;

b) persoanelor în vîrstă 
beneficiare de pensie pentru 
limită de vîrstă sau alocaţie 
socială de stat, neangajate în 
cîmpul muncii.

Bilete cu reducere de 70 
% din cost se eliberează:

a) persoanelor cu dizabi-
lităţi de gradul I şi II angaja-
te în cîmpul muncii;

b) persoanelor cu dizabi-
lităţi de gradul III neangajate 
în cîmpul muncii;

c) însoţitorilor persoane-
lor cu dizabilităţi de gradul 
I care, potrivit concluziei 
Consiliului de expertiză me-
dicală a vitalităţii, au nevoie 
de ajutor permanent din par-
tea altei persoane.

Bilete cu o reducere de 
30% din cost se eliberează:

a) persoanelor cu dizabi-
lităţi de gradul III angajate în 
cîmpul muncii;

b) persoanelor în vîrstă 
beneficiare de pensii pentru 
limită de vîrstă, pensii pe in-
validitate sau de alocaţii soci-
ale de stat, angajate în cîmpul 
muncii, înregistrate oficial 
sau care desfăşoară activităţi 
de întreprinzător de diferite 
forme. Invalizii şi pensionarii 
(de vîrsta-standard de pensi-
onare), cetăţeni ai Republicii 
Moldova supuşi represiunilor 
politice şi ulterior reabilitaţi 
conform Legii nr.1225-XII 
din 8 decembrie 1992 privind 
reabilitarea victimelor repre-
siunilor politice, beneficiază 
de dreptul la reabilitare/recu-
perare anuală cu o reducere 
de 30% din costul biletului. 
Beneficiarii menţionaţi pot 
solicita eliberarea unui bilet 
gratuit o dată la trei ani, cu 
condiţia că nu au beneficiat 
de bilet în ultimii trei ani con-
secutivi. 

Transportul public din capitală va fi dotat cu sisteme de 
monitorizare GPS. O solicitare în acest sens a venit din par-
tea primarului general, Dorin Chirtoacă.

Edilul a solicitat ca unităţile de transport public şi autove-
hiculele de capacitate înaltă ale întreprinderilor municipale 
să fie dotate cu sisteme GPS. „Să fie implementat un astfel 
de sistem pentru a fi monitorizată circulaţia transportului, 
dar şi consumul de combustibil”, a precizat Chirtoacă.

Un astfel de sistem a fost deja testat la „Parcul de auto-
buze” din capitală, iar potrivit şefului întreprinderii, acesta 
va avea un impact pozitiv asupra activităţii. De asemenea, 
şeful Regiei Transport Electric, Gheorghe Morgoci, a men-
ţionat că este gata să implemneteze sistemul GPS.

Chirtoacă a menţionat că sistemul ar putea fi implemen-
tat cu ajutorul investiţiilor unui agent economic interesat, în 
cadrul unui parteneriat public-privat.

Transportul public va fi dotat 
cu sisteme GPS

Legea bugetului ar putea fi aprobată 
abia în martie

Republica Moldova a intrat în anul 2011 fără un buget de stat 
aprobat şi o va duce aşa cel puţin trei luni. Legea bugetului ar putea 
fi adoptată de către noul Legislativ abia la finele lunii martie.

Despre aceasta a declarat, Veaceslav Ioniţă, preşedintele 
Comisiei economie, buget şi finanţe din Parlament.

Potrivit deputatului, adoptarea întîrziată a bugetului de stat 
nu presupune nici un risc.

„Am aşteptat învestirea noului Guvern, care, în funcţie de 
priorităţile programului de guvernare, să elaboreze Legea bu-
getului de stat”, a mai spus Ioniţă.

Acum este valabilă Legea bugetului pentru anul 2010. R. 
Moldova  va activa după această lege pînă la aprobarea buge-
tului pentru 2011.

Anterior ministrul Finanţelor, Veaceslav Negruţa, a decla-
rat că statul va trece în anul 2011 cu datorii salariale faţă de cir-
ca 3 mii de angajaţi din sectorul public. Asta pentru că bugetul 
pentru anul 2010 nu acoperă aceste cheltuieli bugetare.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformi-
tate cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentan-
tului SRL „Cleolina”, pentru data de 7 februarie 2011, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
SRL ,,UBFB Trade Group” privind încasarea sumei de 13 
862 lei.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „SV şi SJ Group”, 
pentru data de 16 februarie 2011, ora 9.15, la şedinţa de ju-
decată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de 
pîrît la examinarea cauzei civile a SRL ,,UBFB Trade Group” 
privind încasarea sumei de 3162 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Provicon Grup”, 
pentru data de 17 februarie 2011, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de 
pîrît la examinarea cauzei civile a SRL ,,Dec-Trans Grup” 
privind încasarea sumei de 3837, 50 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformi-
tate cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentan-
tului „Denizcom Impex” SRL, pentru data de 23 februarie 
2011, ora 11.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 207) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
,,UBFB Trade Group” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită pre-
zentarea obligatorie a reprezentantului SRL „Marilen-Com”, 
cu sediul: Chişinău, str. Socoleni nr. 16/1, pentru data de 14 
martie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît la examinarea 
cauzei civile intentată de SA „Universcom” privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Z. Talpalaru
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Rotaru Alexandru, cu domiciliul cunoscut: or. Vadul lui 
Vodă, str. I, Ion Creangă nr. 22, pentru data de 4 februarie 
2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
49) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
Nistrean Maria privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Coceban Eleonora, pentru data de 10 februarie 2011, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Lejneva Nina pri-
vind recuperarea datoriei.

Judecător   Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Frumuzachi Maxim Alexei, cu ultimul domiciliu cunos-
cut: Chişinău, str. Corolenco nr. 61, apt. 2, pentru data de 14 
februarie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea cet. Priseajniuc Irina privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  V. Braşoveanu 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Pavliuc Tatiana, pentru data de 16 februarie 2011, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Pavliuc Serghei 
privind desfacerea căsătoriei şi determinarea domiciliului co-
piilor minori.

Judecător   Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bulgaru Vasile, pentru data de 17 februarie 2011, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Begleţ Tatiana 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător   Constantin Urîtu

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vaintraub Ale-
xandr, pentru data de 8 februarie 2011, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în 
cauza civilă nr. 2-1048/2011 intentată de Vaintraub Olga pri-
vind desfacerea căsătoriei. 

Judecător  Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Calinev Mihai, 
pentru data de 15 februarie 2011, ora 8.30, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în 
cauza civilă nr. 2-1165/2011 intentată de Bradu Ruslan privind 
încasarea sumei. 

Judecător  Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SC „Garant-Sec” SRL, pentru data de 24 fe-
bruarie 2011, ora 8.45, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul 
nr. 2, bir. 613) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-4117/2010 
la cererea Angelei Guţu privind încasarea datoriei. 

Judecător  Svetlana Balmuş
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vortepniova Natalia, domiciliată: Сhişinău, str. Florilor nr. 
12/2, apt. 76, pentru data de 16 martie 2011, ora 15.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de CCL-232 privind încasarea datoriei.

Judecător  Gh. V. Bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Solonenco Constantin, domiciliat: Сhişinău, str. Florilor 
nr. 12/2, apt. 82, pentru data de 16 martie 2011, ora 16.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de CCL-232 privind încasarea datoriei.

Judecător  Gh. V. Bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Islam Bauzidi, 
pentru data de 9 februarie 2011, ora 15.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea Nellei Gordeeva privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

Judecător   Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ÎCS „Best Jobs” SRL, pentru data de 2 fe-
bruarie 2011, ora 12.15, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile la ce-
rerea lui Doruc Sergiu privind încasarea salariului.

Judecător  V. Stratan
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
„Viorica Botnari”, cu sediul: satul Grebleşti, Străşeni, pentru 
data de 23 februarie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 313) în calitate de interveni-
ent accesoriu în cauza civilă intentată de Vleju Tamara, Carauş 
Aliona privind transmiterea silită a obiectului ipotecat.

Judecător   Ludmila Ouş
www

 Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-lui 
Colotiniuc Evgheni Grigori, născut la 01.05.1971, cu ultimul 
domiciliu cunoscut: or. Cahul, str. A. Mateevici nr. 20, apt. 36, 
pentru data de 31 ianuarie 2011, ora 16.00, la şedinţa de jude-
cată (Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în 
cauza civilă cu nr. 2-1449/2010 privind încasarea pensiei pen-
tru întreţinerea copilului Colotiniuc Dmitri intentată la cererea 
reclamantei Nasopol Natalia. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de 
care dispune referitoare la pricină. În caz de neprezentare a 
probelor şi de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va fi 
examinată în lipsa lui. 

Judecător  Vitalie Movilă
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Guzun Gheorghe, domiciliat: 
satul Fundul Galbenei, Hînceşti, pentru data de 15 februarie 
2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Hînceşti, str. Chişi-
năului nr. 7, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-182 
intentată de ÎCS „Express Leasing” privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Tamara Mereuţa
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului ÎI „Liuba Cuzicov”, pentru data de 10 
februarie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de SC „Plantamet” SRL.

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

Judecător  Iu. Ţurcan 

Citaţii în judecată ANUNŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la 

Procuratură şi Regulamentul privind modul de promovare 
în serviciu a procurorilor, Consiliul Superior al Procurori-
lor comunică că, la şedinţa din 18.01.2011 a fost anunţat 
concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de:  procu-
ror al raionului Ştefan Vodă şi procuror al mun. Bender 
(Hotărîrea CSP nr.2-3d-15/10).

Cererile de participare la concurs se depun la secre-
tariatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. Chi-
şinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr.26, tel:22-
80-64, 22-14-44) pînă la 19.02.2011.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64, e-mail: i.virlan@procuratura.md.
      

A NUNŢ
„Universitatea de Studii Politice şi Economice Eu-

ropene” anunţă concursul pentru suplinirea funcţiei de 
conferenţiar universitar, specialitatea „Drept economic”– 
1 loc.

Date de contact:
bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 200
tel: (022)75-64-27, fax: 74-94-86
email: uspee@mail.md

Marian Lupu a avut o 
întrevedere cu ambasadorul 

Chinei în R. Moldova

Importanţa consolidării şi impulsionării cooperării inter-
parlamentare moldo-chineze şi menţinerea unui dialog stabil 
şi viabil în diverse domenii de activitate au fost principale-
le subiecte abordate de preşedintele Parlamentului Marian 
Lupu, preşedinte interimar al Republicii Moldova, în cadrul 
întrevederii cu ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al 
Republicii Populare Chineze în Republica Moldova – Fang 
Li, se arată într-un comunicat al Secţiei relaţii cu mass-media 
a Parlamentului. 

Preşedintele Marian Lupu a apreciat evoluţia relaţiilor 
moldo-chineze bazate pe prietenie şi cooperare reciproc avan-
tajoasă, subliniind că parteneriatul strategic cu China a fost şi 
rămîne a fi o prioritate în politica externă a Republicii Moldo-
va. În context, Marian Lupu a specificat interesul conducerii 
de la Chişinău pentru încurajarea iniţiativelor de dezvoltare 
economică şi implementarea unor proiecte  moldo-chineze 
în domenii strategice, precum infrastructura drumurilor, mo-
dernizarea aeroporturilor, dezvoltarea domeniului energetic 
şi cel agricol, aplicarea noilor tehnologii informaţionale. 

Totodată, preşedintele a exprimat gratitudine pentru asis-
tenţa financiară şi umanitară constantă de care a beneficiat 
Republica Moldova din partea Republicii Populare Chineze 
în perioada 2006-2010. Republica Moldova a beneficiat pe 
parcursul acestor ani şi urmează să beneficieze de echipament 
tehnic şi alte bunuri în valoare de circa 5 milioane de euro. 

Referindu-se la stadiul relaţiilor moldo-chineze la nivel 
interparlamentar, Marian Lupu a menţionat că ultima vizită 
oficială a preşedintelui Parlamentului în China a avut loc în 
2008, iar de atunci nu a fost înregistrat nici un contact la nivel 
interparlamentar. Preşedintele a menţionat necesitatea impul-
sionării relaţiilor interparlamentare, specificînd că în perioa-
da imediat următoare va fi stabilită componenţa nominală a 
grupurilor parlamentare de prietenie, inclusiv cu Republica 
Populară Chineză. 

Ambasadorul Chinei a subliniat importanţa dinamizării 
relaţiilor moldo-chineze şi impulsionării dialogului bilateral 
pe diverse dimensiuni de interes comun: economic, comer-
cial, educaţional, ştiinţific etc. Fang Li a menţionat intere-
sul companiilor chineze de a investi în economia Republicii 
Moldova, precum şi de a colabora cu agenţi economici din 
ţara noastră întru realizarea proiectelor în domeniul construc-
ţiilor, comercializării vinurilor moldoveneşti, proiectelor cu 
destinaţie turistică, în vederea construcţiei căilor ferate şi a 
implementării reţelei naţionale a televiziunii digitale. 

La finalul întrevederii, ambasadorul Chinei i-a înmînat 
preşedintelui Marian Lupu originalul mesajului de felicitare 
din partea preşedintelui Comitetului Permanent al Adunării 
Naţionale a Reprezentanţilor Poporului din Republica Popu-
lară Chineză, Wu Bangguo, cu ocazia alegerii în funcţia de 
preşedinte al Parlamentului şi preşedinte interimar al Repu-
blicii Moldova, precum şi invitaţia oficială de a vizita China. 
Totodată, Fang Li a anunţat că în viitorul apropiat la Chişinău 
va sosi într-o vizită oficială viceministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Chineze pentru a discuta perspectivele 
impulsionării relaţiilor bilaterale.
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În primul rînd, de la micul dejun nu trebuie să lipseas-
că proteinele şi fibrele. O sursă bună de proteine pot fi diferite 
tipuri de carne slabă (pui sau peşte fiert), ouăle, leguminoasele 
(mazăre, fasole, soia), oleaginoasele (nuci, alune, arahide, caju, 
seminţe de floarea soarelui) şi lactatele. Pentru fibre, aveţi de 
ales dintr-o gamă variată de alimente: cereale integrale, legu-
minoase, fructe şi chiar unele produse de panificaţie (pîinici 
cu tarîţe). 

 Desigur, nu orice aliment din lista de mai sus se potriveşte 
pentru prima masă din zi, aşa că iată cîteva combinaţii deli-
cioase: 

– cereale integrale cu seminţe, fructe proaspete şi lapte de-
gresat (sau lapte de soia) plus o cafea;

 – omletă cu brînză, şuncă slabă de pui, ardei şi ceapă сu 
o felie de pîine de graham prăjită şi un suc proaspăt de fructe 
(dacă se poate, de citrice şi morcov);

 – piept de pui fiert cu pîine prăjită şi iaurt cu fructe proas-
pete şi miere precum şi o cafea;

– clătite umplute cu brînză de vaci şi verdeaţă (2 bucăţi) şi 
un baton de cereale cu o cafea;

– salată din spanac proaspăt, 2 ouă fierte, nuci, telemea şi 
2-3 roşii cherry, pîine prăjită şi milkshake de banane şi kiwi;

– un păhar de brînză proaspăta de vaci şi două felii de pîine 
prăjită cu unt şi gem făcut în casă plus ceai aromat de plante. 
Lista poate continua în funcţie de imaginaţia şi preferinţele fi-
ecăruia.

Vasile CREŢU,
doctor în drept, conferenţiar universitar

– 60 de ani
 Mult stimate domnule Vasile Creţu, 
Cu prilejul frumoasei aniversări vă adre-

săm  omagii, dorindu-vă multă sănătate, 
bucurii, prosperitate şi multiple realizări în 
activitatea fructuoasă pe care o desfăşuraţi.

Strălucita dumneavoastră carieră profe-
sională se datorează, în primul rînd, calită-
ţilor native pe care le posedaţi: inteligenţa, 

perseverenţa, înalta capacitate de muncă şi responsabili-
tatea excepţională.

Preţuit pentru fermitatea şi promptitudinea respectată 
de toţi acei care lucrează cot la cot cu dumneavoastră de-a 
lungul anilor, aţi demonstrat mereu că sînteţi un om cu 
veritabile calităţi morale.

Vă exprimăm alese sentimente de consideraţie şi pre-
ţuire pentru responsabilitatea, exigenţa şi autosacrificiul 
de care daţi dovadă cu prisosinţă.

La mulţi ani!
* * *

Ion TIMOFEI, 
judecător Rîşcani mun. Chişinău

Mult stimate domnule Ion Timofei,
Cu deosebite sentimente vă adresăm cele mai calde 

felicitări cu prilejul frumoasei dumneavoastre aniversări.
Prin tenacitatea cu care munciţi, prin înţelepciunea pe 

care o vădiţi, prin responsabilitatea fără egal de care daţi 
dovadă în nobila activitate ce o desfăşuraţi, aţi cîştigat 
incontestabil încrederea şi respectul tuturor.

Aţi ajuns aici la această frumoasă aniversare, cu un 
spirit al dreptăţii ireproşabil, hotărît şi devotat ideii de 
perfecţiune.

Vă dorim să aveţi parte de multă sănătate, succese, 
realizări şi bucurii pe măsura aşteptărilor.

 La mulţi ani!   
* * *

Ion PĂDURARU, 
decan al Baroului de avocaţi, Chişinău 

Mult stimate domnule Ion Păduraru,
În această zi marcantă pentru dumneavoastră vă adu-

cem alese cuvinte de admiraţie şi recunoştinţă, sincere 
felicitări, urări de bine şi sănătate.

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

Cu prilejul acestei deosebite sărbători,vă dorim multă 
sănătate, realizări dintre cele mai notorii şi să nu vă înde-
părtaţi nici de acum încolo de acel ideal intangibil al pro-
fesiei, care a devenit expresia sufletului dumneavoastră.

La mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:        
Gheorghe Mîţu, doctor în drept, lector universitar, Fa-
cultatea de drept USM; Radu Cotici, doctor în drept, 
conferenţiar universitar, Facultatea de drept USM;    
Ludmila Ciuhrii, judecător Soroca; Maria Ghervas, 
judecător Botanica; Lucia Danilişin, judecător Don-
duşeni; Maria Ţurcan, judecător Botanica; Tamara 
Anghel, judecător Rîbniţa; Ghenadie Plămădeală, ju-
decător Buiucani; Oleg      Moraru, judecător Glodeni; 
Ion Druţă, preşedintele judecătoriei Botanica; Iurie Si-
larin, judecător Ştefan Vodă, Mihail Buruian, judecă-
tor CA Chişinău; Ivan Bancov, procuror Ceadîr-Lunga; 
Sergiu Roşu, procuror şef-adjunct interimar secţie.

 Mult stimaţi omagiaţi este o onoare pentru noi să  
vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. Apreciem 
străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabilitatea cu 
care vă îndepliniţi obligaţiile astfel încît doar Dreptatea şi 
Adevărul să triumfe.

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

    La mulţi ani
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi Revista Naţională  de Drept

Cel mai deştept căţel din lume – ştie să citească
Îl cheamă Sonny şi este probabil cel 

ma inteligent cîine din lume, avînd în ve-
dere că este capabil să aleagă întotdeau-
na răspunsul corect la întrebările puse de 
stăpînă.

Cum se întîmplă asta? – Ei bine, „mă-
mica” simpaticului căţel îi pune o între-
bare şi apoi îi dă două cartoane cu răs-
punsuri diferite. Sonny alege întotdeauna, 
fără ezitare, cartonul cu răspunsul corect.

Hachiko nu a murit
Povestea celebrului căţel japonez Hachiko se repetă, de 

data asta în Brazilia. Un căţel care şi-a pierdut stăpînul în 
urma inundaţiilor nu vrea în ruptul capului să plece de lîngă 
mormîntul lui.

Povestea lui Leao este tristă, însă demonstrează dragos-
tea imensă a unui cîine pentru stăpînul său.

Au trecut două zile de cînd stăpîna sa, Cristina Maria 

Cesario Santana, a fost înmormîntată, după ce a decedat în 
urma gravelor inundaţii din zona braziliană  Rio de Janeiro. 
Leao, cîinele crescut de ea, nu vrea să se mişte de lîngă 
mormînt.

Rochie de seară capabilă să împrospăteze 
aerul din jur 

Moda „eco” şi hainele „prietenoase” 
cu mediul sînt la mare căutare. Recent, 
un designer a creat o rochie de seară, 
capabilă să împrospăteze aerul din jur.

Rochia este fabricată dintr-un ames-
tec special de ciment, iar creatorii sus-
ţin că este capabilă să absoarbă din aer 
oxidul de azot şi monoxidul de carbon. 
Modelul a fost numit „Herself” şi este, 
în prezent, doar un prototip. Rămîne 
însă de văzut dacă rochia poate reduce 
emisiile cu 65 %, aşa cum susţin crea-
torii.

Eşti îtr-adevăr fericit(a)? 
Ştii ce înseamnă acest cu-
vînt de fapt? Acestea sînt 
întrebări importante pe care 
orice persoană ar trebui să 
şi le pună în căutarea 
fericirii de sine. Iată 
cîţiva paşi pe care ar 
trebui să îi respecţi 
pentru a aduce ferici-
rea în viaţa ta.

1. Încearcă să în-
ţelegi ce anume te 
face fericită. Fiecare 
persoană are cerinţe 
unice de a obţine fe-
ricirea.

2. Fă un plan pen-
tru a atinge obiective-
le care crezi tu că te 
vor face fericită. Sta-
rea ta de spirit se va 
îmbunătăţi pe măsură 
ce îndeplineşti fiecare obiec-
tiv în parte.

3. Înconjoară-te de oa-
meni veseli. Este uşor să 

începi să gîndeşti negativ 
atunci cînd eşti înconjurată 
de oameni care gîndesc aşa.

4. Atunci cînd ceva nu 
merge bine încearcă să gă-

seşti o soluţie în loc să îţi 
plîngi de milă. Oamenii cu 
adevărat fericiţi nu permit 
astfel de lucruri.

5. Petrece cîteva minute 
în fiecare zi gîndindu-te la 
lucrurile care te fac cu ade-
vărat fericită. Aceste cîteva 
minute îţi vor da oportunita-

tea concentrării asupra lucru-
rilor pozitive din viaţa ta şi 
te vor conduce spre o fericire 
continuă.

6. Este de asemenea im-
portant să îţi rezervi ceva 
timp în fiecare zi pentru a 
face ceva frumos pentru tine. 
Fie că este vorba de un ca-

dou, de o baie relaxan-
tă sau de o îngrijire în 
plus, te vei pune într-o 
stare mai bună.

7. Încearcă să faci 
haz de necaz.

8. Păstrarea sănă-
taţii este un alt lucru 
important în atingerea 
fericirii.

9. În cele din urmă, 
este important să înţe-
legi că meriţi fericirea. 
Cei care cred că nu 
merită să fie fericiţi, îşi 
sabotează inconştient 
eforturile de a atinge 
fericirea.

Fericirea este greu de 
definit, dar oamenii sînt 
conştienţi dacă sînt fericiţi 
sau nu.

Totuşi, să ne ferim de greşelile cel mai des comise la orele 
matinale.

O eroare majoră de nutriţie e concepţia greşită că la mi-
cul dejun este permisă îmbuibarea cu alimente „interzi-
se”, cum ar fi ciocolata şi batoane de ciocolată, dulciuri 
din comerţ, gogoşi, pizza, unt de arahide şi cremă de cio-
colată, pe motiv că „ce mănînc dimineaţa nu îngraşă”. În 
realitate, astfel de bombe calorice sînt prost primite de cor-
pul proaspat trezit din somn, care nu va putea metaboliza 
toţi nutrienţii. Rezultatul? – vizibil pe cîntar şi în oglindă. 
În plus, dacă îngerăm mult zahăr dis-de-dimineaţă, pînă spre 
prînz vom resimţi oboseala cauzată de dezechilibrele metabolice 
şi, cel mai probabil, ne vom pricopsi cu o balonare de zile mari. 
Iată ce mai e pe lista neagră la micul dejun:

– ouă-ochiuri cu mezeluri – sînt alimente bogate în coles-
terol şi greu de digerat; ouăle fierte şi omleta sînt variante mult 
mai sănătoase;

– cereale bogate în zahăr şi hiper-procesate – au mult za-
hăr, puţine fibre şi un nivel ridicat de sodiu;

– snacksuri, chipsuri şi băuturi răcoritoare carbogazoase – 
mai e nevoie să spunem de ce? 

– produse de patiserie 
– au calorii cu duiumul, însă valoare nutritivă scăzută;
– exces de cafea – dacă bem mai mult de două ceşti de 

cafea, ne-am semnat sentinţa la deshidratare şi chiar şi dureri 
de cap. De ce să abuzăm de cafea cînd putem obţine energie 
dintr-o cană de ceai verde sau un pahar de fresh de fructe?

Ce trebuie să conţină un mic dejun sănătos
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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.

Divert is
Aniversări 9 paşi care conduc spre fericire


