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Protecţia cardurilor 
bancare de fraude 
cibernetice

Dreptul la sănătatea 
reproductivă  este un 
privilegiu de care trebuie să 
beneficieze orice femeie

Reguli 
generale 
privind adopţia 

R elaţiile bilaterale dintre R. Moldova şi România se 
vor intensifica, urmînd să fie implementate proiectele 

semnate anul trecut. Constatarea aparţine ambasadorului R. 
Moldova la Bucureşti, Iurie Reniţă, exprimată în cadrul unui 
interviu. 

Ambasadorul I. Reniţă a declarat că pe agenda bilatera-
lă, ca un top prioritar, va continua implementarea proiectelor 
energetice, fie că este vorba de gazoductul Iaşi - Chişinău sau 
de racordarea sistemelor electrice ale R. Moldova la cele ro-
mâneşti şi la cele europene.

,,Se impune continuarea proiectelor demarate în 2012, fie 
că este vorba de oferirea sprijinului în avansarea noastră în 
procesul de integrare europeană. România rămîne a fi unul 
din susţinătorii cei mai fermi ai R. Moldova în acest proces. 
Am primit deja asigurările din partea factorilor politici de la 
Bucureşti că statul român va continua acordarea de sprijin şi 

își exprimă aceeaşi dorinţă de a ne apropia cît mai mult şi cît 
mai curînd de Uniunea Europeană”, a spus Iurie Reniţă.

Ambasadorul Reniţă a mai adăugat că în domeniul social 
şi cultural vor continua proiectele demarate şi altele noi care 
urmează a fi finalizate de structurile de resort de la Chişinău şi 
Bucureşti, şi că deja există proiecte de colaborare pentru 2013 
între Ministerele Culturii şi Ministerele Protecţiei Sociale.

,,Ne vom strădui să aprofundăm acea colaborare iniţiată în 
2012 şi mai ales prin semnarea celor 10 acorduri bilaterale care 
s-au produs pe parcursul anului trecut. Mă refer în special la 
acordurile semnate în cadrul primei şedinţe a Guvernelor noas-
tre de la Iaşi. E firesc ca odată ce au fost semnate, ele urmează 
a fi aplicate în practică. Iată aici, misiunea noastră diplomatică, 
împreună cu partenerii noştri de la Bucureşti – urmează să de-
punem eforturile susţinute pentru a le implementa”, a conchis 
ambasadorul I. Reniţă.

O nouă rundă de negoci-
eri în formatul ,,5+2” privind 
conflictul transnistrean, va 
avea loc la mijlocul lunii 
februarie, la Lvov, Ucraina. 
Declaraţia aparţine minis-
trului rus de Externe, Serghei 
Lavrov. 

,,Sper că vom aborda idei 
susceptibile, care să acce-
lereze implementarea unor 
condiţii necesare lansării dis-
cuţiilor politice”, a anunţat 
şeful diplomaţiei ruse.

Potrivit lui Serghei         
Lavrov, vor fi puse în discu-
ţie şi probleme economice, 
de tranzit şi transport dintre 
cele două maluri ale Nistru-
lui.

Cea de-a cincea rundă 
a negocierilor în formatul 

,,5+2” privind reglementarea 
conflictului transnistrean, s-a 
desfăşurat în perioada 28-30 
noiembrie 2012, la Dublin 
(Irlanda).

Negocierile în formatul 
,,5+2” sînt purtate de repre-
zentanţii Chişinăului şi Tira-
spolului, cu sprijinul OSCE, 
Federaţiei Ruse, Ucrainei în 
calitate de mediatori şi UE şi 
SUA ca observatori.

P rogresul obţinut de 
Republica Moldo-

va,  pe marginea Planului de 
Acţiuni privind liberalizarea 
regimului de vize cu UE, 
poate servi drept un exemplu 
pentru alte state. De această 
părere este reprezentantul 
regional al UNHCR pentru 
Belarus, Moldova şi Ucrai-
na, Oldrich Andrysek, care a 
întreprins o vizită oficială în 
țara noastră.

,,Progresul obţinut pe mar-
ginea Planului de Acţiuni pri-
vind liberalizarea regimului 
de vize cu UE nu a fost unul 
uşor de realizat. Acum, însă, 
este clar că Moldova poate 
servi drept exemplu. Minis-
terul Afacerilor Interne se 
află în proces de demilitari-
zare şi Biroul Migraţie şi Azil 
este reformat într-o structură 

O nouă rundă 
de negocieri în 

formatul ,,5+2” va 
avea loc la mijlocul 

lunii februarie 
curent

deplin civilă, toate acestea 
sînt demonstrate prin exem-
ple reprezentative ale acestui 
progres”, a declarat Oldrich 
Andrysek.

Totodată, oficialul străin 
a mai menţionat că ,,UNH-
CR salută realizările Republi-
cii Moldova în domeniul azi-
lului şi apatridiei şi reiterează 
susţinerea sa pentru consoli-
darea continuă a instituţiilor 
responsabile de susținerea 
şi integrarea persoanelor ce 
necesită protecţie internaţio-
nală”.

În cadrul vizitei sale, 
Oldrich Andrysek a avut 
o întrevedere cu ministrul 
Afacerilor Externe, Iurie 
Leancă, vicemistrul MAEIE 
Natalia Gherman, şeful De-
legaţiei UE în Moldova, Dirk           
Schuebel.

Ai încredere în oameni, dar închide-ţi casa cînd pleci. 

Începe ziua cu DREPTUL!
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,,Progresul Moldovei 
în obţinerea regimului 

liberalizat de vize cu UE – un 
exemplu pentru alte state”

,,România va susţine R. Moldova în a se apropia cît mai 
mult şi cît mai curînd de UE”
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Interimatul funcţiei de procuror general 
este exercitat de Andrei Pîntea
Pe durata autosuspendării, anunţate de Valeriu Zubco, din 

funcţia de procuror general, interimatul funcţiei este exercitat 
de prim-adjunctul procurorului general, Andrei Pîntea.

Potrivit prevederilor art.28 din Legea cu privire la Procura-
tură, în absenţa procurorului general sau în imposibilitatea de 
exercitare a funcţiilor sale, atribuţiile lui sînt exercitate de prim-
adjunctul său.

Amintim că în urma discuţiilor purtate cu preşedintele Parla-
mentului Marian Lupu, Valeriu Zubco a decis să se autosuspen-
de din funcţia de procuror general, pînă la finalizarea urmăririi 
penale în cazul de la Făleşti.

Căldura livrată în ianuarie nu va costa 
mai mult decît cea din decembrie
Autorităţile au precizat că ,,Termocom” va livra aceeaşi can-

titate de agent termic, întrucît temperaturile de afară sînt la un 
nivel cu cele din luna precedentă. 

Astfel, circa 34 de mii de apartamente au primit facturi pen-
tru luna decembrie de pînă la 500 de lei. Între 500 şi 1000 de lei 
vor achita proprietarii a 59 de mii de apartamente. 

60 de mii de familii vor scoate din buzunare între 1000 şi 
1500 de lei şi doar 20 la sută dintre consumatori vor achita circa 
2000 de lei pentru căldură. 

Pentru anul curent, bugetul Capitalei 
va fi redus cu 42 milioane lei
 Bugetul Capitalei, pentru anul curent, va fi redus cu 42 mi-

lioane lei. Declaraţia a fost făcută de şefa Direcţiei Generale Fi-
nanţe a Capitalei, Veronica Herţa, în cadrul şedinţei săptămînale 
a serviciilor municipale. V. Herţa a menţionat că reducerea bu-
getului este motivată de faptul că articolul privind acumulările 
pentru folosirea drumurilor de către autoturismele înmatriculate 
în Moldova este exclus din bugetul municipal şi trecut la cel na-
ţional. Potrivit sursei citate, astfel bugetul Chişinăului a pierdut 
84 mil. lei, însă jumătate din aceşti bani vor fi compensaţi din 
creşterea taxelor locale. 

La rîndul său, primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, a menţi-
onat, că anterior, venitul din taxele locale era de circa 80 mil. lei, 
dar în anul curent, Primăria intenţionează să acumuleze 2,24 
mlrd. lei din aceste taxe. Aceste prognoze sînt parte a proiectu-
lui de creştere a taxelor locale, care, actualmente, sînt în fază de 
discuţii cu antreprenorii. „Noi putem reduce pragul acumulări-
lor aşteptate cu maxim 10 la sută pentru a susţine parametrii bu-
getului şi pentru a asigura realizarea proiectelor de dezvoltare”, 
a menţionat Dorin Chirtoacă. 

Consultările vor continua pînă pe 24 ianuarie curent. În 
cadrul şedinţei Primăriei, pretorii sectoarelor au anunţat că an-
treprenorii sînt de acord cu majorarea taxelor pentru obiectele 
comerciale sau a celor de acordare a serviciilor sociale. 

Amintim că în decembrie 2012, Consiliul municipal a res-
pins proiectul bugetului Capitalei pentru anul curent, motivul 
fiind lipsa echilibrului principalului document financiar al Chi-
şinăului. 

Subvenţii mai mari cu 10% oferite de stat 
în acest an pentru tinerii agricultori
Tinerii agricultori vor primi în acest an subvenţii mai mari 

cu 10%. Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasi-
le Bumacov, a asigurat, în cadrul unei conferinţe de presă, că 
Republica Moldova va avea, în 2013, cu 60 mil. lei mai mult 
pentru investiţii în domeniu.

Potrivit lui V. Bumacov, tinerii din domeniul agricol vor fi 
susţinuţi financiar din ce în ce mai mult, ca urmare a numărului 
mai mare de fonduri din acest an. De asemenea, ministrul a 
spus că în domeniul zootehnic se vor investi mai mulţi bani: 

,,Avem posibilităţi enorme de export de carne, dar nu există pu-
tere financiară. Vom face în aşa fel, încît să nu distrugem baza 
de producere din R. Moldova”.

Bumacov a specificat că deşi bugetul de stat prevede pentru 
agricultori subvenţii de 400 mil. lei, producătorii agricoli vor 
fi susţinuţi, în anul curent, cu încă 60 mil. lei, bani acordaţi de 
către Comisia Europeană.

Studiu: 42% din locuitorii Republicii 
Moldova au Internet la domiciliu 
Potrivit unui studiu Gallup, doar 42% din locuitorii Repu-

blicii Moldova au Internet la domiciliu, în timp ce 58 la sută 
dispun de alte dispozitive de conexiune în reţea sau nu au acces 
la ea în genere.

Potrivit studiului, Republica Moldova a fost surclasată de 
către România (49%), Chile (48%), Lebanon (45%) şi Grecia 
(44%). Printre statele care se clasează după Republica Moldova 
sînt: Jamaica şi Argentina (cîte 41%) precum şi Ucraina, Brazi-
lia şi Turcia, locuitorii cărora, în procent de 40 la sută, au Inter-
net la domiciliu.

Aceeaşi sursă menţionează că în fruntea topului se află Su-
edia şi Singapore, cu 93%, acestea fiind urmate de Danemarka 
cu 92 la sută, în timp ce Burundi, Madagascar sau Mali nu au 
Internet la domiciliu.

Potrivit studiului, în anul 2011, 32% din populaţia celor 148 
de state incluse în clasament au declarat că au Internet acasă. 
Numărul este în creştere comparativ cu 29% în 2010 şi 25 la 
sută în 2009. 

P e parcursul anului 2012, mai 
multe autorităţi publice centra-

le au fost supuse unei monitorizări de 
funcţionare a liniilor telefonice fier-
binţi anticorupţie. Potrivit Asociaţiei 
Obşteşti „Centrul de Analiză şi Preve-
nire a Corupţiei” (CAPC), care a rea-
lizat monitorizarea, mai multe minis-
tere nu au o persoană responsabilă de 
problemele anticorupţie şi chiar dacă 
există un telefon de încredere, numă-
rul acestuia este greu de memorat. 

Juristul CAPC, Radu Jigău, a men-
ţionat, la o conferinţă de presă, că mo-
nitorizarea a presupus efectuarea a două 
apeluri telefonice, pe parcursul a două 
luni, la fiecare instituţie monitorizată, 
în total 20 de instituţii publice centrale, 
printre care 16 ministere. 

Rezultatele monitorizării arată că 
15 din 20 de instituţii au asigurat o 
vizibilitate satisfăcătoare a numărului 

de telefon a liniei anticorupţie, prin 
plasarea acestuia pe pagina de start 
a paginii electronice sau prin crearea 
unui compartiment distinct. La patru 
instituţii, precum Ministerul Mediu-
lui, Ministerul Educaţiei, Ministerul 
Tehnologiei, Informaţiei şi Comuni-
caţiilor, Ministerul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene, numerele lini-
ei fierbinţi au fost greu identificate, 
iar la Ministerul Justiţiei numărul de 
telefon anticorupţie poate fi aflat doar 
prin anticamera ministrului. Cel mai 
bun exemplu este Ministerul Finanţe-
lor, care are plasate la vedere absolut 
toate datele de contact şi persoanele 
responsabile. 

Directorul ,,Centrului de Analiză 
şi Prevenire a Corupţiei”, Galina Bos-
tan, a declarat că informaţia prezentată 
de autorităţile publice la capitolul ac-
ţiunilor anticorupţie este parţială. Cel 

tîrziu, la începutul lunii martie curent 
va fi prezentat raportul complet, cu 
punctajul deplin. Galina Bostan a mai 
spus că la începutul monitorizării a fost 
foarte sceptică cu privire la rezultatele 
acesteia, însă pe parcursul lucrului s-a 
observat că situaţia din domeniul anti-
corupţie s-a îmbunătăţit. 

Directorul ,,Transparency Inter-
national-Moldova”, Lilia Carasciuc, a 
menţionat că progresul înregistrat nu 
este suficient, iar acest lucru este legat 
de lipsa unui regulament foarte clar 
privind activitatea liniilor fierbinţi an-
ticorupţie. 

Proiectul „Monitorizarea imple-
mentării politicilor anticorupţie în au-
torităţile publice centrale în 2012” este 
finanţat de Fundaţia Soros-Moldova şi 
implementat de ,,Transparency Interna-
tional-Moldova” şi ,,Centrul de Analiză 
şi Prevenire a Corupţiei”. 

P rimarul Capitalei, Do-
rin Chirtoacă, cere 

ca administratorii de clădiri 
să fie amendaţi, în cazul în 
care nu au grijă ca gheaţa din 
curtea blocurilor să fie cură-
ţată. Totodată, solicită să fie 
sancţionaţi şi responsabilii 
pentru curăţarea trotuarelor 
din Capitală.

,,Trotuarele sînt pline 
de gheaţă şi spuneţi că s-a 
lucrat bine. Da, s-a muncit, 
recunosc şi chiar mai bine 
decît anul trecut, dar nu e de 
ajuns. E prea mare numărul 
de persoane care au ajuns la 
spital din cauza poleiului. Cît 
priveşte deszăpezirea drumu-
rilor, s-a lucrat bine, dar la 
capitolul trotuarelor rezulta-
tul nu este vizibil”, a declarat 
edilul Capitalei.

De asemenea, D.              
Chirtoacă a spus că este im-
posibil ca angajaţii ,,Exdru-
po” să facă faţă situaţiei: 

,,Cei 500 de muncitori sînt 
puţini, pentru a reuşi să cure-
ţe toate curţile blocurilor, dar 
şi trotuarele. Ar fi corect ca 
şi oamenii de rînd să se im-
plice pentru a face curat în 
faţa casei lor. De asemenea, 
şi administratorii de la insti-
tuţiile private ar trebui să fie 
responsabili să-şi curăţe teri-
toriul din faţa edificiilor. Dar 
nimeni nu se implică, se uită 
către Primărie şi atît, să nu se 
cheltuie”.

Edilul Capitalei a decla-
rat că deja mulţi dintre admi-
nistratorii de blocuri trebuiau 
amendaţi. ,,Nimeni nu se 
aşteaptă să fie deszăpezite 
fiecare hudiţă şi în faţa fie-
cărui proprietar privat. Dar 
acolo unde sînt locuri aglo-
merate şi publice se cere să 
fie făcută ordine. Trebuie să 
recurgem la sancţiuni, în caz 
contrar, nu se vor învăţa min-
te”, a concretizat primarul 
Capitalei.

Dorin Chirtoacă le-a ce-

rut responsabililor de la pre-
turi să nu mintă atunci cînd 
raportează situaţia din fiecare 
sector al Capitalei. ,,Preturile 
de sector – treziţi-vă! Dacă 
spunem că lucrurile s-au 
făcut bine şi tot e bine, dar 
situaţia e cu totul alta, atunci 
ne arată la televizor. Se arată 
starea reală a lucrurilor, cum 
s-a lucrat, acum mă refer la 
curăţarea poleiului şi nu e 
bine dacă se minte. Nu s-a 
făcut faţă lucrului aşa şi spu-
nem. Minciuna are picioare 
scurte”, a conchis Chirtoacă.

Totodată, primarul ge-
neral a lansat ideea ca per-
soanele care au căzut pe 
gheaţă, din cauza că nu s-a 
reuşit deszăpezirea şi cu-
răţarea tuturor drumurilor 
şi curţilor, să poată primi 
compensaţii de la Primărie.  
Este vorba despre aproape 
500 de oameni care şi-au 
fracturat mîinile şi picioare-
le de la prima zăpadă şi pînă 
acum.

Potrivit edilului, banii 
vor acoperi o parte din chel-
tuielile celor care au ajuns la 
spital cu diverse traume şi 
fracturi.

Deocamdată, însă, nu 
se cunoaşte suma care va fi 
acordată. Cert este că se va 
lua în calcul o diferenţiere 
a gravităţii pentru a asigura 
echitatea. 

În context, D. Chirtoacă 
a menţionat că pretorii au 
sancţionat doar persoanele 
fizice, cruţînd agenţii eco-
nomici, pentru faptul că nu 
şi-au curăţat gheaţa din faţa 
sediilor pe care le au în ges-
tiune. 

Șeful Poliţiei municipale, 
Silviu Muşuc, susține că 55 
de persoane fizice şi 11 per-
soane juridice s-au ales cu 
procese verbale pentru că nu 
au curăţat zăpada şi gheaţa 
din faţa blocurilor pe care le 
gestionează.

D irectorii şcolilor cu 
predare în grafia la-

tină din regiunea transnistrea-
nă a Republicii Moldova spun 
că după condamnarea Fede-
raţiei Ruse de către CEDO, la 
19 octombrie, situaţia chiar 
s-a înrăutăţit. Presiunile şi 
ameninţările administraţiei 
din regiune s-au intensificat, 
iar autorităţile de la Chişinău 
au devenit şi mai reci. 

„Guvernul de la Chişinău 
nu înţelege ce a avut loc pe 
data de 19 octombrie, iar unii 
se arată chiar suparăţi pe noi. 
Am aşteptat o altă reacţie 
pentru că aceşti oameni care 
au depus cererea la CEDO au 
riscat cu viaţa. Din partea lor 
(a autorităţilor de la Chişi-
nău) există o tăcere de parcă 
nimic nu s-ar fi întîmplat”, a 
declarat directorul Liceului 
Teoretic „Ştefan cel Mare”, 
din Grigoriopol, Eleonora 
Cercavschi. 

Sursa citată mai spune 
că elevii, părinţii şi profeso-
rii au făcut tot ce au putut ca 
să-şi apere dreptul la autode-
terminare, dreptul de a studia 
nestingherit în limba mater-
nă, cu grafie latină. Acum e 
rîndul autorităţilor să facă 
ceva. „Ceea ce a depins de 
noi, noi am făcut. Noi am 
adus victorie Republicii 
Moldova. Dar nici mulţu-
mesc nu ni s-a spus, nimeni 
nu a spus dacă am făcut bine 
sau rău. Noi am riscat, adu-
cînd această victorie. Dar 

sperăm că acest eveniment 
nu va trece aşa prin istorie, 
fără să fie marcată această 
zi”, a mai adăugat Eleonora 
Cercavschi. 

Directorul Liceului Te-
oretic „Alexandru cel Bun”, 
din Bender, Maria Roibu, a 
spus că se învaţă în aceleaşi 
condiţii dificile, elevii sînt 
trataţi la fel de rău ca şi îna-
inte. Acţiuni de intimidare 

există pînă în prezent. Direc-
toarea a spus că a sperat ca 
după această condamnare co-
piii să aibă acces la literatură 
în limba română, lucru care 
nu s-a întîmplat. 

Directorul Liceului „Mi-
hai Eminescu”, din Dubăsari, 
Ion Popuşoi, a menţionat 
că de parcă nici nu a existat 
acea condamnare a Federaţi-
ei Ruse. Au fost făcute cîteva 
declaraţii din partea adminis-
traţiei de la Tiraspol că situ-
aţia se va îmbunătăţi, dar la 
modul practic, încă nu s-a 
întîmplat nimic. 

Pe 19 octombrie 2012, 
CEDO a condamnat Rusia 
în dosarul şcolilor cu predare 
în grafia latină din regiunea 
transnistreană. Sentinţa a 
fost pronunţată după 8 ani 
de la depunerea dosarului. 
CEDO a recunoscut violarea 
dreptului la educaţie de către 
Federaţia Rusă. În acelaşi 
timp, Înalta Instanţă a stabi-
lit că Republica Moldova nu 
se face vinovată de această 
încălcare. 

Mai multe autorităţi publice au fost supuse 
unei monitorizări anticorupţie

Amenzi pentru 
gheaţa de pe 

trotuare şi din curţi

Dreptul la educaţie în regiunea 
transnistreană este încălcat şi 

după condamnarea CEDO
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Potrivit datelor statistice, în ul-
timii ani, în Republica Mol-

dova numărul posesorilor de carduri 
bancare a crescut, la fel și numărul 
bancomatelor. Cetățenii noștri con-
tinuă să folosească cardurile banca-
re, preponderent, pentru extragerea 
de numerar, iar întru determinarea 
creşterii plăţilor fără numerar, auto-
rităţile vor să extindă infrastructura 
pentru operaţiuni cu cardul. 

Astfel, în cazul în care și numă-
rul tranzacțiilor, prin intermediul 
cardului, este în creștere, utilizatorii 
acestui tip de instrument bancar sînt 
expuși unor riscuri semnificative și 
trebuie să cunoască o serie de mă-
suri importante pentru protejarea da-
telor bancare, atît în lumea reală, cît 
şi în cea virtuală. Protejarea cardului 
bancar trebuie făcută tot timpul, prin 
cîteva metode simple. În această arie 
de preocupări, pentru protecţia de 
unele fraude cibernetice în timpul 
tranzacţiilor efectuate prin interme-
diul cardurilor bancare, Ministerul 
Afacerilor Interne vine cu următoa-
rele recomandări către cetăţeni:

– la retragerea banilor de pe card 
de la un ATM, în special cînd sînteţi 
peste hotarele ţării sau în altă loca-
litate, trebuie să utilizaţi un terminal 
situat în locuri publice, din zonele 
centrale sau comerciale ale oraşu-
lui. Preferabil ar fi un terminal din 
incinta unor bănci sau la sediile 
acestora;

– asiguraţi-vă că terminalul ATM 
nu a fost modificat. Trebuie verifi-

cate vizual fanta de acces a cardului, 
ecranul şi tastatura. Dacă se observă 
urme de lipici, crăpături în plastic, 
folii lipite peste tastatură sau orice 
alt semn suspect, utilizatorii sînt 
sfătuiţi să întrerupă tranzacţia şi să 
anunţe poliţia 
şi banca;

– asiguraţi-
vă că absolut 
nimeni nu vede 
codul PIN pe 
care îl introdu-
ceţi, iar pentru 
prevenirea si-
tuaţiei de aflare 
a codului dum-
neavoastră PIN, 
cu ajutorul unor 
dispozitive vi-
deo instalate ile-
gal, acoperiţi cu 
cealaltă mînă 
tastatura în tim-
pul introducerii 
codului;

– activaţi notificarea prin SMS 
pentru orice plăţi făcute din contul 
de card, dacă banca oferă acest ser-
viciu;

– după concedii şi vacanţe, veri-
ficaţi extrasul de cont, iar în situația 
depistării unor tranzacţii suspecte, 
anunţaţi imediat banca, dacă este 
cazul. Tranzacţia poate fi refuzată 
dacă există motive întemeiate, iar 
banca este obligată să ajute utiliza-
torul să-şi recupereze banii;

– nu scăpaţi din vedere cardul şi 

asiguraţi-vă că semnaţi un singur 
bon de plată cînd efectuaţi plăţi în 
magazin, restaurant, benzinărie, ho-
tel etc. Deseori, fraudatorii strecoa-
ră sub chitanţă o altă foaie cu indi-
go, pe care este trecută o sumă mai 

mare de bani;
– nu păstraţi codul PIN împreună 

cu cardul, scris pe hîrtie sau în tele-
fonul mobil. Cel mai bine ar fi să-l 
memorizaţi.

Odată cu creşterea accelerată a 
comerţului online, utilizatorii s-au 
obişnuit să folosească şi alte servi-
cii care acceptă plata cu cardul – de 
la rezervări de vacanţe, la asigurări 
de maşini sau achiziţii de produse. 
Comercianţii implementează meca-
nismele necesare pentru prevenirea 

furtului şi fraudei, însă există şi o 
serie de măsuri recomandate, care 
merită reţinute:

– protejaţi-vă calculatorul prin 
instalarea cel puţin a unei soluţii an-
tivirus actualizat şi a unui firewall. 

De asemenea, este 
foarte important ca 
sistemul de operare 
şi programele utili-
zate să fie cu upda-
te-urile curente;

– nu utilizaţi 
pentru plăţi online 
calculatoare virusa-
te sau care aparţin 
altor persoane;

– fiţi atenţi la 
oferte, în special la 
ofertele-şoc, care 
promovează produ-
se la preţuri exagerat 
de mici, comparativ 
cu majoritatea co-
mercianţilor. Pagina 
respectivă poate fi 

un site de phishing;
–  fiţi atenţi la site-urile accesate. 

Infractorii cibernetici obişnuiesc să 
copie design-ul unor site-uri cunos-
cute şi să creeze pagini web false, 
utilizate pentru colectarea datelor 
bancare şi a datelor de autentifica-
re;

– fiţi atenţi la introducerea date-
lor personale. La procurarea unui 
produs online este necesară introdu-
cerea datelor bancare şi adresei de 
livrare, însă majoritatea site-urilor 

false cer acest lucru chiar din mo-
mentul accesării acestora, lucru care 
este inutil şi suspect. Evitaţi astfel 
de magazine online;

– efectuaţi cumpărături numai de 
pe paginile criptate. Criptarea este 
esenţială pentru magazinele online, 
iar cele care o folosesc vor afişa în 
bara de adresă a browser-ului o co-
nexiune de tip https („s”-ul vine de 
la „secured”, este o conexiune http 
securizată). Indicii ale unei conexi-
uni criptate pot fi simbolul în formă 
de lacăt sau afişarea barei de adresă 
cu o culoare diferită;

– folosiţi pentru cumpărături on-
line un card separat, cu o limită scă-
zută de credit. Dacă datele acestui 
card sînt compromise, paguba este 
mult mai mică decît în cazul în care 
frauda ar fi afectat cardul de econo-
mii sau cel de salariu;

– utilizaţi parole complexe, for-
mate din litere, cifre şi caractere 
speciale. Parolele de tip „123456” 
nu vor fi niciodată sigure. De ase-
menea, este recomandat să aveți 
parole unice pentru fiecare serviciu 
online – parolă separată pentru e-
mail, parolă separată pentru reţele 
sociale, parolă separată pentru con-
tul online banking.

Urmînd aceste sfaturi, fraude-
le bancare pot fi cu succes evitate, 
mai ales în perioadele tumultoase 
ale anului, cînd foarte mulţi oameni 
folosesc cardurile pentru diverse 
tranzacţii.

Cor. DREPtUl

Protecţia cardurilor bancare de fraude cibernetice

D atele statistice denotă că cele 
mai multe infracţiuni în stare 

de ebrietate se comit în perioada sărbă-
torilor, cînd cantitatea băuturilor alcooli-
ce consumate sporeşte. 

Pe parcursul anului 2012, la comite-
rea infracţiunilor în stare de ebrietate au 
participat 1911 persoane (în 2011 - 321 
persoane), de către această categorie de 
infractori au fost comise 3176 infracţi-
uni, (în 2011- 2194 infracţiuni).

    Șefii de post şi ofiţerii operativi de 
sector, au încheiat, conform prevederilor 
art.355 C.civ. (Consumul de băuturi al-
coolice și apariția sub influența acestora 
în locuri publice),  6974 procese verbale 
contravenţionale, în 2011- 4661 procese 
verbale contravenţionale.

Totodată, din categoria nominali-
zată, pentru examinare medicală la co-
misia de expertize narcologice au fost 

prezentate 3585 persoane bolnave de 
alcoolism cronic, (în 2011 - 4476 per-
soane). Pe parcursul anului precedent, 
în adresa comisiilor de profil ale auto-
rităţilor administraţiei publice locale au 
fost înaintate 1695 demersuri, inclusiv 
privind iniţierea procedurilor de aplica-
re a supravegherii medicale prin dispen-
sarizare în condiţiile Legii nr. 713 din 
06.12.2006 privind controlul şi preveni-
rea consumului abuziv de alcool, consu-

mului ilicit de droguri şi de 
alte substanţe psihotrope.

    Și cum șirul sărbătorilor 
de iarnă se încheie pe 19-20 
ianuarie, cînd creștinii săr-
bătoresc Boboteaza și Sfîntul 
Ion Btezătorul, Ministerul 
Afacerilor Interne, reieșind 
din cele indicate, vine cu ur-
mătoarele recomandări:

– evitaţi, pe cît e posibil, 
compania unor persoane 
alcoolice. Dacă nu este cu 
putinţă, evitaţi orice conflict 
cu aceştia, nu-i jigniţi şi nu-i 
încurajaţi;

– nu încurajaţi sub nicio 
formă consumul de băuturi 
alcoolice! Beţia este princi-
pala cauză care favorizează 
majoritatea infracţiunilor cu 

violenţă, uneori cu consecinţe fatale;
– evitaţi certurile în familie, mai ales 

cele generate de consumul de alcool, 
lipsa unui loc de muncă, gelozie, relaţii 
extraconjugale sau neonorarea obligaţi-
ei de întreţinere. În aplanarea unor astfel 
de conflicte acţionaţi cu tact și răbdare, 
neţinînd cont de emotivitatea firească ce 
se instituie în asemenea cazuri;

– dacă un membru al familiei este 

iritat, fiind aflat sub influenţa băuturilor 
alcoolice sau are tendinţe de agresivita-
te, feriţi din calea acestuia orice obiecte 
tăietoare, înţepătoare sau contondente;

– ocoliţi grupurile de persoane aflate 
sub influenţa băuturilor alcoolice sau 
cele care manifestă un comportament 
agresiv;

– consumul de băuturi alcoolice în 
stradă constituie o contravenţie. De ase-
menea, vă poate transforma în victimele 
unor evenimente rutiere sau puteţi deve-
ni subiectul unor infracţiuni cum ar fi: 
tîlhării, vătămări corporale, violuri etc.;

– evitaţi frecventarea locurilor şi me-
diilor unde se adună persoane dubioase, 
se consumă alcool, droguri sau se prac-
tică jocuri de noroc. Intrînd în anturajul 
acestora, puteţi fi determinată să comi-
teţi infracţiuni sau să deveniţi victime; 

– nu consumaţi în mod abuziv băuturi 
alcoolice chiar dacă „buzunarul” vă per-
mite sau prietenii vă îndeamnă la acest 
lucru;

 – consumul de alcool nu este nu-
mai dăunător sănătăţii, dar generează 
şi un comportament agresiv, de la o ba-
nală ceartă se poate ajunge la scandal, 
altercații, tîlhărie, viol sau chiar omor; 

– nu acceptaţi invitaţia sau compania 
persoanelor necunoscute, chiar şi de sex 
feminin, cînd sînteţi sub influenţa alcoo-
lului. Astfel de persoane pot fi complice-
le unor tîlhari, spărgători etc;

– în plan educativ, cel mai important 
lucru pe care îl puteţi face este să vă aju-
taţi copilul să adopte o atitudine corectă 
în privinţa consumului abuziv de alco-
ol, oferindu-i un exemplu pozitiv. Dacă 
dumneavoastră consumaţi alcool, acest 
lucru poate avea un efect nefast asupra 
copilului.

Prevenirea faptelor antisociale, condiţionate de 
consumul abuziv de alcool: Evitați compania 

alcoolicilor, nu-i enervați și nu-i încurajați

R omânia se pronunţă 
pentru încheierea de 

acorduri de asociere între Uni-
unea Europeană şi Republica 
Moldova, Georgia şi Ucraina, 
a afirmat ministrul român de 
Externe, Titus    Corlăţean, la 
reuniunea informală ,,Snow 
Meeting”, desfăşurată la Tra-
kai, Lituania.

Ministerul Afacerilor Ex-
terne (MAE) informează că 
în marja reuniunii informale 

,,Snow Meeting”, desfăşurată 
recent la Trakai, ministrul 
Afacerilor Externe, Titus 
Corlăţean, a susţinut alocu-
ţiuni în cadrul panelurilor pe 
temele ,,Europa şi Eurasia”, 
respectiv ,,Viitorul Summit 
privind Parteneriatul Estic” 
de la Vilnius.

,,Referindu-se la evoluţiile 
geopolitice actuale, demni-
tarul român a pledat pentru 
acordarea unei perspective 
europene clare Republicii 
Moldova şi altor parteneri eu-
ropeni, care respectă cerinţele 
UE. În acest context, el a pre-
cizat că România se pronunţă 
pentru încheierea de acorduri 
de asociere cu Republica 
Moldova, precum şi cu Geor-
gia şi Ucraina”, se precizează 
în comunicatul MAE.

Ministrul Corlăţean a mai 

subliniat în cadrul discursuri-
lor că ,,este nevoie de o abor-
dare strategică a Parteneriatu-
lui Estic, însoţită de măsuri 
de sprijin”, evocînd în acest 
sens proiectul românesc de 
finalizare a interconectorului 
de gaze Iaşi - Ungheni.

Potrivit MAE, în cadrul 
reuniunii ,,s-a conturat con-
cluzia că R. Moldova poate fi 
considerată ,,povestea de suc-
ces” a Parteneriatului Estic, 
ceea ce justifică aşteptările 
privind un rezultat pozitiv în 
cadrul Summitului, care se va 
desfăşura la Vilnius, în toam-
na acestui an”.

Astfel, ,,reuniunea infor-
mală de la Trakai a constituit 
un bun prilej pentru contura-
rea unora dintre temele care 
se vor regăsi pe agenda Sum-
mitului privind Parteneriatul 
Estic, ce va fi organizat de 
viitoarea Preşedinţie lituania-
nă a Consiliului UE”, se mai 
arată în sursa citată.

În marja acestei reuniuni 
informale, ministrul Titus 
Corlăţean a avut întrevederi 
cu omologii, Linas Linke-
vicius (Lituania), Carl Bildt 
(Suedia), Miroslav Lajcak 
(Slovacia), Edgars Rinkevics 
(Letonia) şi Maia Panjikidze 
(Georgia).

România doreşte ca UE să 
încheie acorduri de asociere 

cu Republica Moldova, 
Georgia şi Ucraina
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Nimeni nu este scutit de pe-
ricolul unui accident rutier, 

indiferent de rigurozitatea respec-
tării regulilor de circulație. Prin ur-
mare, în astfel de situație se poate 
afla orice șofer, iar dacă acțiunile 
noastre vor fi în conformitate cu 
recomadările stipulate mai jos, vom 
reuși să diminuăm din intensitatea 
problemelor survenite. 

Așadar, potrivit unui comuni-
cat al Direcției Informare și Relații 
Publice a MAI,  după survenirea 
accidentului, este important să 
reținem următoarele date: data și 
ora producerii accidentului, diverse 

repere pentru o mai bună localizare 
a locului unde s-a petrecut acesta 
(kilometrul în dreptul căruia s-a 
întîmplat accidentul, conform bor-
nelor amplasate în adiacentul părții 
carosabile, sau denumirea străzii/
numărul imobilului, dacă acesta a 
avut loc în oraş). De asemenea, este 
foarte important să reținem numere-
le de înmatriculare ale altor unități 
de transport, implicate în accident, 
mai ales în cazul în care unul sau 
mai mulţi şoferi se eschivează de la 
locul accidentului. Se recomandă, 
în astfel de situații și identificarea 
martorilor oculari.

Totodată, este imperios necesar 
să anunțăm Poliția la numărul de 
telefon 902. Dacă nu sînt victime, 
iar părțile implicate în accident au 
ajuns la un numitor comun privind 
circumstanțele și vinovăția, mijloa-
cele de transport pot fi îndepărtate 
de pe carosabil, iar participanții 
urmează a se deplasa de sine stătă-
tor la cea mai apropiată unitate de 
poliţie, pentru a întocmi actele de 
constatare.

În cazul în care accidentul rutier 
s-a soldat cu victime, este necesară 
aşteptarea sosirii echipajului de po-
liţie, a ambulanţei şi a serviciului de 

descarcerare, dacă este cazul. Auto-
mobilul nu trebuie mutat de pe caro-
sabil. L-a fel, este necesară acorda-
rea primului ajutor victimelor.

După survenirea accidentului, 
trebuie să conectăm semnalul de 
avarie precum și să amplasăm pe 
carosabil triunghiul reflectorizant 
pentru a a-i atenționa pe ceilalți 
participanți la trafic despre imposi-
bilitatea deplasării ulterioare a auto-
mobilului nostru.

Referitor la participanții la tra-
fic, în cazul în care au observat ac-
cidentul, ei trebuie să se oprească 
pentru a acorda primul ajutor victi-

melor, în limita posibilităților.
Ca persoană implicată, nu tre-

buie să părăsim locul accidentului. 
Eschivarea de la fața locului a per-
soanei vinovate de producerea acci-
dentului este pasibilă de pedeapsă 
contravențională sau penală, în 
funcție de gravitatea cazului.

Șoferilor implicați în accident, 
li se recomandă să nu consume al-
cool sau medicamente cu efect ha-
lucinogen, calmante, imediat după 
producerea lui, pentru a nu induce 
în eroare rezultatele expertizei me-
dico-legale la alcoolemie.
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Ce trebuie să facem în cazul în care sîntem implicați 
într-un accident rutier

A proximativ 2500 de 
moldoveni şi-au 

luat, începînd din noiembrie 
2011, numere de înmatricu-
lare speciale pentru maşini. 
Mai mult de jumătate dintre 
comenzi au fost făcute de 
locuitorii Capitalei. Cel mai 
scump număr de înmatricu-
lare, făcut la comandă, costă 
aproape patru mii de lei, iar 
cel mai ieftin - de 10 ori mai 
puţin.

Din noiembrie 2011, în 
Moldova au fost puse în cir-
culaţie plăci noi de înmatricu-
lare. Tot atunci au fost stabi-
lite şi taxele pentru numerele 
speciale. Preţul creşte în 
funcţie de numărul semnelor 
comandate. Cel mai scump 
costă solicitarea unei combi-
naţi din două litere diferite şi 
o cifră. Majoritatea numere-
lor speciale au fost eliberate 
pînă în prima jumătate a anu-
lui trecut, apoi cererea s-a 
micşorat.

,,Aceste numere nimeni 
nu le schimbă. Dacă ai alt 
mijloc de transport, numere-

le respective sînt atribuite şi 
mijlocului de transport re-
spectiv. Nu se comandă alte 
numere, ele rămîn în circuit”, 
a menţionat şeful Secţiei în-
matriculare a vehiculelor, Ion 
Codru.

Oamenii cred că poseso-
rii unor astfel de numere vor 
să iasă în evidenţă. ,,Mie îmi 
place. Cred că le iau pentru 
a arăta că sînt mai buni decît 
alţii”, a spus o persoană.

,,Cred că au prea mulţi bani 
şi n-au unde să-i investească. 
Mai bine ar face o donație, la 
o casă de copii, la o casă de 
bătrîni”, a afirmat o femeie.

,,Nu ştiu ce vor să arate. 
Poate o fac pentru ca să-i 
poată recunoaşte prietenii”, 
a menţionat un bărbat.

În 2012, au fost elibe-
rate aproximativ 55 de mii 
de numere de înmatriculare. 
Autorităţile nu mai pun în 
circulaţie, din 2011, numere 
de înmatriculare ce au com-
binaţii de litere care formea-
ză cuvinte obscene sau cara-
ghioase.

Preşedintele 
României vine la 

Chişinău
Preşedintele român, Traian Băsescu, vine la Chişinău. Li-

derul de la Cotroceni se va afla în Moldova timp de o zi, pe 1 
februarie, la invitaţia preşedintelui Nicolae Timofti. 

Informaţia a fost anunţată de premierul Vlad Filat, în ca-
drul unei întîlniri cu bloggerii.

În cadrul vizitei, Traian Băsescu se va întîlni cu mai mulţi 
oficiali moldoveni. 

Invitaţia a fost lansată în luna mai, de către preşedintele 
Republicii Moldova, Nicolae Timofti, în timpul vizitei la Bu-
cureşti. 

Aceasta este a patra vizită pe care şeful statului român o 
va efectua în Basarabia. Ultima vizită oficială întreprinsă la 
Chişinău de preşedintele român a fost în 2010. Astfel, liderul 
de la Cotroceni s-a întîlnit cu preşedintele interimar de atunci, 
Mihai Ghimpu, şi cu primarul municipiului Chişinău, Dorin 
Chirtoacă. 

De asemenea, Traian Băsescu a făcut o ,,baie” de mulţime 
în centrul Chişinăului şi a mers la mormîntul poetului Grigore 
Vieru.

Numere de înmatriculare 
speciale pentru maşinile 

moldovenilor. Cît costă cea 
mai scumpă plăcuţă făcută 

la comandăCentrul de Instruire în 
Domeniul Sănătăţii 

Reproductive (CIDSR) a lan-
sat Linia de încredere pentru 
Femei 0800-088-08. Zilnic, 
sute de femei sună pentru 
a primi răspuns la 
întrebările ce ţin de 
domeniul sănătăţii re-
productive.

Aici, doamnele 
sînt invitate să sune 
pentru a primi răs-
puns la întrebările 
ce ţin de domeniul 
r ep roduc t iv i t ă ț i i . 
Acestea variază de 
la sarcina complicată 
şi infecţiile asociate 
acesteia, prevenirea 
(vaccinarea) cance-
rului de col uterin 
la maladiile sexu-
al-transmisibile. De 
asemenea, poate fi 
primită o consultaţie 
în privinţa planificării fami-
liei, sarcinii nedorite şi con-
tracepţiei. În cazuri dificile, 
operatorii sînt susţinuţi de o 

echipă de medici competenţi, 
cunoscuţi la nivel naţional şi 
internaţional:

Rodica Comendant, me-
dic ginecolog, d.ş.m., confe-
renţiar universitar;

Stelian Hodorogea, me-
dic ginecolog, d.ş.m., confe-
renţiar universitar;

Irena Digol, medic gi-

necolog, d.ş.m., conferenţiar 
universitar.

Telefonul de încredere 
pentru femei este un proiect 
social ce are menirea de a 
creşte gradul de conştientiza-

re a populaţiei privind drep-
turile sexual-reproductive, de 
a promova în rîndul mem-
brilor comunităţii Republicii 

Moldova conceptul avortului 
în siguranţă, ca fiind dreptul 
incontestabil al femeilor; 
implementarea metodelor 
de avort şi contracepţie reco-
mandate de Organizaţia Mon-

dială a Sănătăţii.
Linia telefonică a fost 

lansată în cadrul CID-
SR, www.sanatateafemeii.
md. Centrul colaborează 
strîns cu catedra Obstetri-
că Ginecologie a USMF 

,,Nicolae Testemiţanu”, 
SCM N1, Centrul Naţio-
nal de Sănătate a Reprodu-
cerii şi Genetică Medicală 
al Republicii Moldova. 
CIDSR face parte din re-
ţeaua europeană de organi-
zaţii ce activează în dome-
niul drepturilor şi sănătăţii 
sexuale şi reproductive 
ASTRA şi Uniunea Inter-
naţională a Controlului de 
Cancer (UICC).
Dreptul la sănătatea re-

productivă este un privilegiu 
de care trebuie să beneficieze 
orice femeie.

Dreptul la sănătatea reproductivă 
este un privilegiu de care trebuie să 

beneficieze orice femeie

Sîntem în plin sezon de iarnă, cînd 
condițiile meteo sînt nefavorabi-

le, iar numărul accidentelor rutiere devi-
ne din ce în ce mai mare. Ținînd cont 
de această situație îngrijorătoare, Poliția 
rutieră recomandă participanților la tra-
fic să respecte cu strictețe Regulamentul 
circulației rutiere.       

 Adaptarea vitezei de deplasare la 
condiţiile meteo-rutiere; atenția maxi-
mă; echiparea automobilului, în cores-
pundere cu sezonul rece; informarea pri-
vind traseul de deplasare – acestea sînt 
doar cîteva dintre recomadările stabilite 
de Poliția rutieră, potrivit unui comuni-
cat al Direcției Informare și Relații Pu-
blice a MAI.

De asemenea, agenţii de circulaţie 
recomandă conducătorilor auto să ad-
opte o manieră calmă de conducere, fără 
bruscarea comenzilor vehiculelor, să 
efectueze fiecare manevră doar după o 
asigurare temeinică, să utilizeze, pre-
ponderent, frîna de motor şi să evite 
efectuarea depăşirilor, care, în aseme-

nea condiţii meteo-rutiere, se dovedesc 
a fi extrem de periculoase.

Nu urcaţi la volan înainte de a ve-
rifica buna funcţionare a sistemelor de 
frînare, direcţie şi iluminare. Curăţaţi 
bine maşina, asigurîndu-vă că parbrizul, 
farurile, stopurile şi oglinzile laterale vă 
oferă vizibilitate maximă asupra drumu-
lui.

Folosiţi pneuri de iarnă, nu înainte 
însă de a verifica presiunea acestora, 
avînd în portbagaj un cablu de tractare, 
vestă reflectorizantă, un triunghi reflec-
torizant pentru semnalizarea accidente-
lor, o trusă medicală şi o lopată pentru 
îndepărtrea zăpezii.

Totodată, trebuie să țineți cont de 
faptul că în condiţiile în care carosabi-
lul este umed şi se formează ceaţă, pru-
denţa este factorul esenţial în deplasare. 
Semnalizaţi din timp orice manevră pe 
care intenţionaţi să o efectuaţi şi nu vă 
aventuraţi în depăşiri care vă pot pune 
în pericol atît pe dumneavoastră, cît şi 
pe ceilalţi participanţi la trafic. Pentru 

un plus de siguranţă, se impune mărirea 
distanţei în mers între vehicule, pentru 
a putea opri în condiţii optime, atunci 
cînd situaţia o cere.

Cît privește șoferii începători, 
agenții rutieri le recomandă, pe cît posi-
bil, evitarea conducerii autovehiculului 
în condiţii de drum lunecos, pe timp de 
noapte sau pe distanţe mari, deoarece nu 
au destulă experienţă, și în acest caz, ris-
cul implicării în accidente rutiere devine 
unul major.

În același timp, MAI vine cu reco-
mandări și pentru pietoni. Prin urmare, 
acestora li se recomandă să fie deosebit 
de atenţi atunci cînd intenţionează să 
traverseze partea carosabilă, să circule 
numai pe trotuar, iar cînd trotuarul lip-
seşte, să se deplaseze pe acostamentul 
din partea stîngă a drumului, pe sensul 
de mers, iar dacă sînt nevoiţi să circu-
le pe marginea drumurilor naţionale să 
poarte pe haine o sursă de lumină reflec-
torizantă, vizibilă din ambele sensuri.

Cor. DREPtUl

Recomandări pentru automobilişti 
în sezonul de iarnă
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Actualul model de 
funcționare a eco-

nomiei Republicii Moldova 
este bazat pe consum, care 
în proporții mari este finanțat 
din remiteri. Această para-
digmă reprezintă o provocare, 
în pofida faptului că permite 
ţării să se dezvolte  fără a 
implica eforturi sporite pen-

tru menţinerea ei, consideră 
expertul IDIS „Viitorul”, 
Alexandru Fala. Concluziile 
sînt prezentate în noua edi-
ţie a ,,Buletinului de Politică 
Externă” cu genericul „Reu-
şitele remodelării economiei 
naționale”. 

Autorul consideră că oda-
tă cu absorbţia migranţilor de 
către ţările gazdă şi reuniunea 
peste hotare cu familiile lor, 
va fi improbabil de menținut 
un aflux masiv de remiteri pe 
termen lung. 

,,În aceste condiții se impu-
ne schimbarea modelului de 
funcţionare a economiei na-
ţionale. După criza din 2009, 
una din sarcinile de bază pen-
tru asigurarea dezvoltării ca-
litative a Republicii Moldova 
a devenit ,,remodelarea” eco-
nomiei naționale. În rezultatul 
procesului de transformare 

economică a ţării, 
,,motoarele” creșterii 
trebuie să devină in-
vestiţiile şi exportul”, 
recomandă autorul. 
Această viziune 
este expusă în prin-
cipalele documente 
de politici: Progra-
mul de activitate a 
Guvernului pentru 
2011-2014 ,,Liberta-
te, Democrație, Bu-
năstare” și Strategia 
Națională de Dez-
voltare a Republicii 
Moldova 2012-2020 

,,Moldova 2020”.
De asemenea, 

ameliorarea mediu-
lui de afaceri rămîne 
o preocupare vitală 
pentru Republica 

Moldova, calitatea sporită 
a acestuia fiind condiția pri-
mordială pentru fortificarea 
unui model de creștere bazat 
pe exporturi și investiții. 

În cazul Republicii Mol-
dova, inițierea și dezvolta-
rea afacerilor din sectorul 
productiv nu poate să se re-
alizeze fără orientarea spre 
piețele de peste hotarele țării. 
Republica Moldova este un 
stat mic, cu o piață ce are 
un potențial redus, condiții 
în care este greu de realizat 

economii de scară – această 
circumstanță impune agenții 
economici care doresc afa-
ceri mari să se orienteze spre 
piețe externe. Pe de altă par-
te, în mod cert, procesele de 
producție la firmele din ţară 
nu pot fi realizate fără impor-
turi. Pentru mediul de afaceri 
autohton, aceste condiții fac 
deosebit de importante două 
aspecte: existența și calita-
tea infrastructurii de trans-
port și ușurința realizării 
tranzacțiilor trans-frontaliere. 
În aceste condiții, Guvernul 
Republicii Moldova trebuie 
să orienteze eforturi consi-
derabile spre reabilitarea și 
extinderea infrastructurii de 
transport și asigurarea unui 
proces real de reformare a 
Serviciului Vamal, explică 
Alexandru Fala. 

Precizăm că ,,Buletinul 
de Politică Externă” repre-
zintă o serie de analize, scri-
se de experţi locali şi străini, 
dedicate celor mai importan-
te subiecte de politică exter-
nă, dezvoltărilor majore din 
Marea Neagră, cooperării cu 
organizaţiile internaţionale şi 
activităţilor de menţinere a 
păcii din regiune. Buletinul 
este distribuit în format elec-
tronic oficialilor europeni, fi-
ind destinat în primul rînd pu-
blicului extern. Asta pentru a 
o oferi informaţii obiective 
despre progresele Republicii 
Moldova în eforturile sale 
de apropiere de Uniunea Eu-
ropeană. Publicaţia apare cu 
sprijinul financiar al Fundaţi-
ei ,,Soros-Moldova”.

IDIS ,,Viitorul”

Prima fază a proiectului ,,Construirea 
încrederii între ambele maluri ale rîu-

lui Nistru – pregătirea profesională a experţi-
lor în politici publice” a luat sfîrșit. Proiectul 
a fost desfășurat cu suportul financiar al Nati-
onal Endowment for Democracy (NED).

Ultima masă rotundă desfășurată în cadrul 
proiectului a avut loc recent, în oraşul Camen-
ca, pe malul stîng al Nistrului. La reuniune au 
participat reprezentanţi ai societăţii civile din 
Moldova şi Transnistria care au făcut bilan-
ţul activităţii în cadrul proiectului, trecînd în 
revistă rezultatele celor şase mese rotunde 
tematice desfăşurate pe parcursul lunilor au-
gust-decembrie 2012, în Ucraina, Moldova 
şi Transnistria. De asemenea, participanţii la 
eveniment au schiţat posibilele subiecte ce ar 
putea fi abordate în 2013, în cazul în care pro-
iectul va continua.

Ei au remarcat importanţa proiectului în 
condiţiile în care există foarte puţine contacte 
umane între experţi, comunitatea academică 
şi societatea civilă de pe ambele maluri ale 
Nistrului. „Implicarea potenţialului uman, 
extrem de valoros, prin asemenea activităţi 
desfăşurate cu regularitate, are capacitatea de 
a ne permite să menţinem relaţii apropiate şi 
să cooperăm eficient, chiar şi în condiţiile în 
care politicienii eşuează în a găsi soluţii de 
compromis”, a remarcat Dmitrii Gavrilov, 

directorul organizaţiei „Casa comună” din 
Tiraspol.  

Unii reprezentanţi ai societăţii civile din 
Transnistria au vorbit despre importanţa ex-
tinderii grupurilor ţintă care beneficiază de 
proiect. Reprezentanta organizaţiei din Rîbni-
ţa „Perspectiva”, Oxana Egorova, a remarcat 

„necesitatea stringentă de a cuprinde prin pro-
iect şi asociaţiile care se află în afara Chişină-
ului şi Tiraspolului, deoarece interesul acesto-
ra este chiar mai mare”.

Posibilele subiecte de discuţie pentru anul 
2013 vizează relaţia dintre cultura de masă şi 
cultura de elită, combaterea corupţiei pe am-
bele maluri ale rîului Nistru, evoluţia societăţii 
civile în Moldova şi în Transnistria, procesele 
de formare a liderilor în regiune, dezvoltarea 
ecoturismului, independenţa mass-media în 
condiţii de oligarhie şi autoritarism, sportul 
ca element coagulant, bune practici în elabo-
rarea şi promovarea proiectelor etc. 

În mod tradiţional, participanţii la eveni-
ment au vizitat locurile pitoreşti din împreju-
rimi, deplasîndu-se în satul Raşcov pentru a 
vedea biserica catolică şi ruinele sinagogii din 
localitate. De asemenea, aceștia au participat 
la liturghia de seară de la mănăstirea Japca, 
de pe malul drept al rîului Nistru. 

IDIS ,,Viitorul”

Prima fază a proiectului ,,Construirea 
încrederii între ambele maluri ale rîului 

Nistru – pregătirea profesională a experţilor 
în politici publice” a luat sfîrșit 

Expert IDIS: Despre reușitele 
remodelării economiei naționale

CEDO a condamnat 
România pentru încălcarea 
drepturilor unei moldovence 
de a beneficia de condiţii de 
detenţie adecvate. 

La 8 ianuarie 2013, Cur-
tea Europeană pentru Drep-
turile Omului (CEDO)  a 
adoptat hotărîrea Retunscaia 
v. România (nr. 25251/04), 
în care a găsit vinovat statul 
român de încălcarea dreptu-
rilor unei moldovence, ga-
rantate de Articolul 3 (inter-
zicerea torturii) din Conven-
ţia Europeană. Astfel, pentru  
nerespectarea  condiţiilor de 
transportare şi detenţie pe 
durata procedurilor penale, 
statul român a fost obligat 
să-i achite reclamantei un 
prejudiciu moral în sumă de 
3000 euro. 

Reclamanta, Alisa         
Retunscaia, s-a născut în 
1979 şi locuieşte în Chişinău 
(Moldova). 

La 14 aprilie 2003, Tri-
bunalul Bucureşti a condam-
nat-o pe reclamantă pentru 
comiterea infracţiunilor de 
trafic de droguri, aducerea 
ilegală a drogurilor în Ro-
mânia, consumarea ilegală 
a drogurilor, falsificarea 
documentelor de identitate 
şi trecerea ilegală a frontie-
rei cu aplicarea pedepsei, cu 
închisoarea pe un termen de 
6 ani. Atît procurorul, cît şi 
reclamanta au atacat sentin-
ţa cu apel. La 4 septembrie 
2003, Curtea de Apel Bucu-
reşti a decis menţinerea sen-
tinţei stabilite de Tribunalul 
Bucureşti. Ambele părţi au 
declarat recurs. La 10 fe-
bruarie 2004, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a respins 
recursul reclamantei ca fiind 
nefondat şi a menţinut deci-
ziile instanţelor inferioare. 

La 26 noiembrie 2002, 
reclamanta a fost plasată în 
arest preventiv într-o celulă 
din Secţia de poliţie Bucu-
reşti, unde a stat pînă la 19 
decembrie 2002. Condiţiile 
de detenţie au fost subiect 
de dispută dintre reclaman-

tă şi Guvern. Reclamanta 
s-a plîns că a fost deţinută 
într-o celulă infestată cu 
gîndaci şi alte insecte. De 
asemenea, ea s-a plîns că 
celula era supraaglomerată 
şi erau doar zece paturi pen-
tru treizeci de oameni, care 
trebuiau să facă rînd pentru 
a dormi. În plus, celulele nu 
erau asigurate cu apă caldă, 
nu dispuneau de ventilaţie, 
spaţii pentru exerciţii fizice 
şi nici de trusă medicală. Re-
clamanta susţine că televizo-
rul şi lumina electrică erau 
conectate continuu, ceea ce 
crea dificultăţi în a putea 
dormi.

De asemenea, reclaman-
ta a invocat că pe durata pro-
cedurilor penale, ea a fost 
transportată de 9 ori într-o 
dubă supraaglomerată şi că 
celula tribunalului în care 
a fost deţinută pe parcursul 
procesului de judecată era 
murdară, ticsită de oameni 
şi nu avea ventilaţie. În plus, 
existau doar două bănci pen-
tru cele 20 de persoane care 
se aflau în celulă. Din aceas-
tă cauză, reclamanta a trebu-
it să stea pe betonul rece  mai 
bine de patru ore. Pe durata 
perioadei de aşteptare, recla-
mantei nu i-au fost asigurate 
alimente sau apă şi a avut 
acces limitat la WC.

Reclamanta s-a plîns în 
faţa CEDO, în temeiul Ar-
ticolului 3 din Convenţie, că 
pe durata arestului preven-
tiv, ea ar fi fost supusă rele-
lor tratamente. De asemenea, 
aceasta s-a plîns de condi-
ţiile de detenţie în secţia de 
poliţie, în transportul desti-
nat reţinuţilor şi în celulele 
tribunalelor. 

Articolul 3 din Conven-
ţie prevede că „Nimeni nu 
va fi supus torturii sau trata-
mentelor inumane sau degra-
dante”. 

CEDO a reţinut că Gu-
vernul român nu a putut să 
ofere o descriere detaliată a 
condiţiilor în care reclaman-
ta a fost transportată spre şi 

de la tribunal. În orice caz, 
Curtea constată că informa-
ţiile prezentate de Guvernul 
român confirmă afirmaţiile 
reclamantei că spaţiul per-
sonal în timpul transportului 
era insuficient. Astfel, Gu-
vernul a indicat că dubele 
utilizate pentru transportul 
reclamantei pot avea între 
41, 45 şi 51 de scaune, din-
tre care 7 locuri sînt destina-
te pentru ofiţerii de poliţie 
însoţitori. De aici, rezultă că 
reclamanta a fost transporta-
tă de fiecare dată împreună 
cu alţi 41 - 63 de deţinuţi, 
care nu numai că depăşeşte 
maximul capacităţii invocat 
de Guvernul român, dar şi 
presupune acordarea unei 
suprafeţe mai mici de 0,5 
metri pătraţi necesar pen-
tru spaţiul intim. Totodată, 
Guvernul român nu a fur-
nizat oarecare date oficiale 
privind durata detenţiei sau 
condiţiile de detenţie din 
celulele tribunalului în care 
a fost reţinută reclamanta. 
Curtea Europeană a accep-
tat, prin urmare, declaraţiile 
reclamantei şi a constatat că 
ea a fost ţinută în condiţii 
inumane şi supraaglomerate 
pe parcursul detenţiei sale în 
tribunal. 

Prin urmare,  reclaman-
ta a fost supusă unui trata-
ment inuman şi degradant, 
cu încălcarea Articolului 3 
din Convenţie. Cu titlu de 
prejudiciu moral, CEDO a 
acordat reclamantei suma de 
3000 euro. Hotătîrea poate fi 
accesată pe site-ul CEDO. 

În context, menţionăm 
că, condiţiile de detenţie din 
penitenciarele şi locurile de 
detenţie preventivă din  Re-
publica Moldova fac obiec-
tul mai multor condamnări 
la CEDO, în temeiul Artico-
lului 3 din Convenţie, printre 
cauzele cele mai relevante 
fiind: Ostrovar, Becciev, 
Ciorap, Paladi, Malai, Popo-
vici, Valeriu şi Nicolae Roş-
ca, Stepuleac, Gavrilovici, 
Străisteanu şi alţii.

Plîngerea unei moldovence la 
CEDO a dus la condamnarea 

statului român

Curtea Europeană pen-
tru Drepturile Omului 

(CEDO) a condamnat din nou, 
marți, 15 ianuarie, Republica 
Moldova  într-un dosar în care 
au fost reclamate condiţii inuma-
ne de detenţie.

Statul urmează să achite re-
clamantului suma de cinci mii de 
euro cu titlu de despăgubiri pen-
tru prejudiciul cauzat şi 1500 de 
euro pentru costuri şi cheltuieli 
de judecată.

Potrivit Asociaţiei ,,Juriştii pentru Drep-
turile Omului”, reclamantul, Valeriu Mitro-
fan, a fost deținut șapte luni în Penitenciarul 
nr. 13, într-o celulă de 26 de metri pătraţi, în 

care se mai aflau alţi 14 deţinuţi. Încăperea 
nu era ventilată, nu a fost niciodată curăţată, 
veceul nu era separat de restul celulei, sal-
teaua sa era plină de insecte parazite, iar hra-
na era de calitate proastă.

CEDo a condamnat din nou 
Republica Moldova
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Vitalie MODRÎNGĂ

Conform prevederilor 
art.65 din Codul muncii, an-
gajarea se legalizează prin 
ordinul (dispoziţia, decizia, 
hotărîrea) angajatorului, care 
este emis în baza contrac-
tului individual de muncă 
negociat şi semnat de părţi.  
Ordinul (dispoziţia, decizia, 
hotărîrea) de angajare trebuie 
adus la cunoştinţa salariatu-
lui, cu semnătură, în termen 
de 3 zile lucrătoare de la data 
semnării de către părţi a con-
tractului individual de mun-
că. La cererea scrisă a salaria-
tului, angajatorul este obligat 
să-i elibereze acestuia o copie 
a ordinului (dispoziţiei, deci-
ziei, hotărîrii), legalizată în 

modul stabilit, în termen de 3 
zile lucrătoare.   

La angajare sau la trans-
ferare a salariatului la o altă 
muncă, conform prevederilor 
Codului muncii, angajatorul 
este obligat:

a) să-l pună la curent cu 
munca care i se încredinţea-
ză, cu condiţiile de muncă, cu 
drepturile şi obligaţiile sale;

b) să-i aducă la cunoştinţă 
regulamentul intern al unităţii şi 
contractul colectiv de muncă;

c) să-l familiarizeze cu 
tehnica securităţii, igiena 
muncii, măsurile de securi-
tate antiincendiară şi cu alte 
reguli de securitate şi sănătate 
în muncă.

? În ultimul timp, tot mai des sînt încălcate 
cerinţele legislaţiei muncii, pornind chiar de la 
angajare, iar necunoaşterea legii este încă un 
impediment pentru comiterea unor eventuale în-
călcări. Astfel, vreau să ştiu care sînt obligaţiile 
angajatorilor la perfectarea actelor în cazul an-
gajării în cîmpul municii?  

Victoria Durleşteanu,
r-n Căuşeni  

Educaţie juridică

Persoana poate fi 
adoptată doar pînă la 

împlinirea vîrstei de 18 ani.  
Prin derogare de la regula 
menţionată, persoana care a 
dobîndit capacitate deplină 
de exerciţiu pînă la vîrsta de 
18 ani poate fi adoptată nu-
mai în cazul în care adopta-
tor este persoana sau familia 
care a crescut-o, 
dacă a convieţu-
it cu acestea nu 
mai puţin de 3 
ani pînă la depu-
nerea cererii de 
adopţie.  Separa-
rea fraţilor prin 
adopţie, precum 
şi adopţia aces-
tora de către per-
soane sau familii 
diferite sînt inter-
zise, cu excepţia 
cazurilor cînd 
această cerinţă 
contravine inte-
resului superior 
al copilului sau 
cînd unul dintre 
fraţi nu poate fi 
adoptat din mo-
tive de sănătate. 
Lista maladiilor 
care permit sepa-
rarea fraţilor prin 
adopţie se ela-
borează de auto-
ritatea centrală a 
ocrotirii sănătăţii şi se aprobă 
de Guvern.

Legea interzice adopţia 
între fraţi.  Adopţia unui co-
pil de către mai mulţi adopta-
tori se interzice, cu excepţia 
cazului în care aceasta se 
face de către ambii soţi si-
multan. Prin derogare de la 
această cerinţă, poate fi în-

cuviinţată o nouă adopţie în 
cazul în care:

a) adoptatorul sau soţii 
adoptatori au decedat, adop-
ţia anterioară fiind considera-
tă desfăcută la data rămînerii 
irevocabile a hotărîrii jude-
cătoreşti de încuviinţare a 
noii adopţii;

b) adopţia anterioară a în-

cetat ca urmare  a declarării 
nulităţii ei. 

Adopţia este permisă 
numai persoanelor care au 
capacitate deplină de exer-
ciţiu, au atins vîrsta de 25 
de ani şi sînt cu cel puţin 18 
ani mai în vîrstă decît cel 
pe care doresc să-l adopte, 
dar nu cu mai mult de 48 de 

ani. Cu abatere  de la regula 
în cauză, instanţa de judeca-
tă poate încuviinţa adopţia 
chiar dacă diferenţa de vîrstă 
între copil şi adoptator este 
mai mică de 18 ani, dar în ni-
ciun caz mai puţin de 16 ani.  
De asemenea, prin derogare 
de la aceeaşi regulă, în cazul 
adopţiei este suficient ca doar 

unul dintre soţi să 
aibă împlinită vîr-
sta de 25 de ani.

Nu pot adopta 
copii persoanele:

a) decăzute 
din drepturile pă-
rinteşti;

b) care suferă 
de boli psihice şi 
de alte maladii 
ce fac imposibilă 
îndeplinirea drep-
turilor şi a obli-
gaţiilor părinteşti 
(lista contraindi-
caţiilor medicale 
pentru persoanele 
care intenţionea-
ză să adopte copii 
se aprobă de Gu-
vern);

c) care se es-
chivează de la 
exercitarea obli-
gaţiilor părinteşti, 
inclusiv de la pla-
ta pensiei de între-
ţinere a copiilor 

biologici;
d) care au adoptat anteri-

or copii, însă nu şi-au exerci-
tat corespunzător obligaţiile 
părinteşti şi sînt decăzuţi din 
exerciţiul acestor drepturi 
sau copilul este luat din grija 
lor în temeiul unei hotărîri 
judecătoreşti, fără decădere 
din drepturi;

e) exonerate de obligaţii-
le de tutore sau de curator din 
cauza îndeplinirii necores-
punzătoare a obligaţiilor;

f) care au prezentat do-
cumente sau informaţii false 
pentru încuviinţarea adopţi-
ei;

g) care au fost condamna-
te pentru săvîrşirea unor in-
fracţiuni intenţionate: contra 
vieţii şi sănătăţii persoanei; 
contra libertăţii, cinstei şi 
demnităţii persoanei; referi-
toare la viaţa sexuală; contra 
familiei şi copiilor.

Adoptatorii trebuie să 
îndeplinească garanţiile mo-
rale şi condiţiile materiale 
necesare dezvoltării multi-
laterale şi armonioase a per-
sonalităţii copilului. Adopţia 
copilului de către soţi este 
permisă numai în cazul în 
care căsătoria lor durează de 
cel puţin 3 ani pînă la mo-
mentul depunerii cererii de 
adopţie.  Cetăţenii străini şi 
apatrizii cu domiciliul în Re-
publica Moldova pot adopta 
copii în condiţiile legii, dacă 
domiciliază în Republica 
Moldova de cel puţin 3 ani 
pînă la depunerea cererii de 
adopţie.  Tutorele sau cura-
torul, părintele educator din 
casa de copii de tip familial, 
asistentul parental profesio-
nist au dreptul prioritar de a 
adopta copilul pe care îl au 
în îngrijire sau în plasament, 
cu excepţia cazurilor în care 
el este adoptat de rudele sale 
de pînă la gradul IV inclusiv. 
Dacă persoana specificată 
este în acelaşi timp şi rudă 
a copilului de pînă la gradul 
IV, dreptul prioritar de a-l 
adopta i se păstrează.

Reguli generale privind adopţia 

D upă ce R. Moldova va obţine 
regimul liberalizat de vize 

cu UE, cetăţenii moldoveni vor putea 
călători fără vize şi în Norvegia, ţară 
care nu este membru al Uniunii Euro-
pene, dar care face parte din Acordul 

Schengen. Declaraţia a fost făcută de 
ministrul Afacerilor Externe şi Integră-
rii Europene, Iurie Leancă, în cadrul 
unei conferinţe de presă comună cu mi-

nistrul Afacerilor Externe al Regatului 
Norvegiei, Espen Barth Eide. 

Cei doi oficiali au avut, recent, o 
întrevedere, în cadrul căreia au califi-
cat vizita ministrului Espen Barth Eide 
drept un prilej de intensificare a dia-

logului politic între 
cele două ţări şi de 
consolidare a investi-
ţiilor norvegiene în R. 
Moldova, şi au trecut 
în revistă acţiunile 
referitoare la relaţiile 
bilaterale.

Ministrul Iurie 
Leancă a adus mul-
ţumiri pentru activita-
tea fructuoasă în ţara 
noastră a Misiunii 
Norvegiene de Ex-
perţi pentru Suprema-
ţia Legii în Moldova 

– Norlam, care con-
tribuie substanţial la 
realizarea cu succes a 
diverselor proiecte de 
reforme în domeniul 
justiţiei şi afacerilor 

interne. În acest context, a fost salutată 
decizia autorităţilor de la Oslo de a ex-
tinde mandatul misiunii respective pînă 
în anul 2016.

Referitor la cooperarea comerci-
al-economică şi investiţională dintre 
R. Moldova şi Regatul Norvegiei, cei 
doi miniştri au convenit asupra valo-
rificării întregului potenţial existent 
în acest domeniu, au împărtăşit ideea 
continuării practicii desfăşurării foru-
murilor economice moldo-norvegiene 
din perspectiva consolidării prezenţei 
agenţilor economici norvegieni în R. 
Moldova.

O atenţie deosebită a fost acordată 
şi ultimelor evoluţii privind proble-
matica transnistreană. Ministrul Espen 
Barth Eide a asigurat ţara noastră de 
sprijinul deplin al Norvegiei în cadrul 
negocierilor în curs de desfăşurare şi în 
identificarea unei soluţii comune, baza-
tă pe respectarea suveranităţii şi integri-
tăţii teritoriale a R. Moldova.

Oficialul norvegian a precizat că 
,,obiectivul principal al vizitei sale este 
de a transmite un semnal de sprijin 
din partea Norvegiei pentru reformele 
interne desfăşurate în R. Moldova şi 
continuarea cursului de integrare euro-
peană a ţării”.

La rîndul său, ministrul moldovean 
a calificat vizita omologului norvegian 
drept una istorică, precizînd că este pri-
ma vizită a unui ministru norvegian de 
Externe în R. Moldova.

Moldovenii vor călători fără vize în Norvegia 
după obţinerea liberalizării regimului dat cu UE

Şase ofiţeri, între care 
doi reprezentanţi ai 

Centrului Naţional Antico-
rupţie, trei - ai Ministerului 
Afacerilor Interne şi unul 
al Serviciului Informaţii şi 
Securitate, urmează  un 
curs de instruire privind 
aplicarea testării la detecto-
rul comportamental simulat 
(poligraf). 

Trainingul este  susţinut 
de către expertul american 
Mark Hander şi va dura 
două săptămîni, timp în 
care ofiţerii vor studia atît 
teorie, cît şi aplicarea prac-
tică a aparatului.

La finalul cursului, ex-
pertul va organiza cîteva tes-
tări live cu poligraful.

Amintim că, potrivit Le-
gii cu privire la CNA „ pentru 
a fi angajat în cadrul Centru-

lui, candidatul trebuie să fie 
supus unei testări a aptitudi-
nilor psihologice, dar şi unei 
testări la comportamentul 
simulat (poligraf)”. Pe par-
cursul activităţii, angajaţii 

CNA urmează să fie supuşi, 
periodic, unor teste de inte-
gritate profesională şi le va fi 
monitorizat stilul de viaţă.

Atît trainingul, cît şi 
asistenţa tehnică pentru tes-
tarea ofiţerilor Centrului sînt 
susținute de Statele Unite 
ale Americii.

Poligraful pentru ofițerii de la 
CAN, MAI și SIS
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www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI ,,V. 
A. Todorovici”, pentru data de 7 februarie 2013, ora 15.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 17) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cererii depusă de SRL ,,VVS 
Lux” privind încasarea datoriei.

Judecător  Maria Ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Econom Magazin”, cu ultimul sediu cu-
noscut: mun. Chişinău, bdul Cuza-Vodă, nr. 34/1, apt. (of.) 36, 
pentru data de 11 februarie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 6) în calitate de pîrît, unde va avea 
loc examinarea cauzei civile nr. 2e-1037/12, la cererea SC ,,Oc-
topus-Prof” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Svetlana Garştea-Bria 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ,,Inter-
con” SRL, pentru data de 19 februarie 2013, ora 12.00, la şedin-
ţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît, 
unde va avea loc examinarea cererii depusă de ÎI ,,Chimutil” SA 
privind evacuarea locatarului.

Judecător  Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Soroca, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet-lor: Gîlca Liudmila Boris, domiciliată: 
or. Soroca, str. N. Zubcu-Codreanu, nr. 32, apt. 1; adresa de con-
tact: or. Soroca, str. V. Alecsandri, nr. 12, apt. 14 şi Cerari Zi-
naida Valentin, domiciliată: or. Soroca, str. Osvobojdenia, nr. 1, 
pentru data de 6 februarie 2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată 
(or. Soroca, str. Independenţei, nr. 62, bir. 11) în calitate de pîrîţi 
în cauza civilă intentată de ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Petru Cocitov 
www

Judecătoria Bălţi, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet-lor: Costeniuc Igor Vasili, a.n. 
18.06.1970 şi Grumaţchi Galina Ivan, a.n. 28.04.1971, pentru 
data de 8 februarie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. 
Bălţi, str. Hotinului, nr. 43, bir. 25) în calitate de pîrîţi, unde va 
avea loc examinarea cauzei civile intentată de ÎCS ,,Express 
Leasing” SRL privind încasarea datoriei.

Prezenţa este obligatorie. Persoanele care dispun de infor-
maţia privitor la locul aflării pîrîţilor Costeniuc Igor Vasili şi 
Grumaţchi Galina Ivan rugăm să se prezinte în instanţa de ju-
decată la ora şi data indicată.

Judecător  Dumitru Puşca

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Sairos Marketing”, cu sediul: mun. Chi-
şinău, bdul C. Negruzzi, nr. 2, pentru data de 8 februarie 2013, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 38) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei la acţiu-
nea SA ,,Ceproserving”.

Judecător  Ecaterina Palanciuc
www

 Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Polzirini”, pentru data de 20 februarie 
2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul 
Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 218) unde va avea loc examinarea 
cererii înaintată de ÎM ,,Regia Autosalubritate” privind înca-
sarea datoriei.

Prezenţa este obligatorie cu actele de identitate.
Judecător  l. Andriaş

www
 Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 

obligatorie a reprezentantului SRL ,,MBA Metacorp”, pen-
tru data de 1 februarie 2013, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 215, în in-
cinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,Periflex” privind încasa-
rea datoriei, sub sancţiunea aplicării efectelor corespunzătoare 
prevăzute în art.205, 206 din Codul de Procedură Civilă.

Judecător  Ion Gancear 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎCS 
,,Malu Int” SRL, cu sediul: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 
nr. 10, pentru data de 11 februarie 2013, ora 9.15, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 230, 
în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă intentată de BC ,,Eximbank-Gruppo 
Veneto Banca” SA.

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

Judecător  Alexandru Rotari
www 

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Nerona-Tur”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Spartacus, nr. 3, 
pentru data de 8 februarie 2013, ora 8.20, la şedinţa de judeca-
tă (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
cererea BS ,,Eximbank” SA privind încasarea sumei.

Judecător  Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Arteni Alexandru, pentru data de 18 martie 2013, ora 13.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea ,,Biroul Naţional al Asiguratorilor de 
Autovehicule” privind încasarea sumei.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tomici Serghei Pavel, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. 
Chişinău, str. Florilor, nr. 32, apt. 215, pentru data de 23 aprilie 
2013, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SAR ,,Donaris Grup” 
SA privind încasarea sumei în ordine de regres.

Judecător  Veronica Negru

Citaţii în judecată ANUNŢ
În atenţia tuturor persoanelor interesate, executorul jude-

cătoresc Oxana Burlac anunţă licitaţia publică, pentru data de 
5 februarie 2013, ora 9.00, pe adresa: Alexandru cel Bun, nr. 
34, bir. 207, cu privire la vînzarea terenului pentru construc-
ţii, sechestrat, cu suprafaţa de 3,16% din lotul de pămînt, cu 
suprafaţa totală de 0,2374 ha. din: mun. Chişinău, or. Codru, 
str. Cîmpului nr. 5, ce aparţine cu drept de proprietate cet. 
Maliuţa Vladimir, c/p – 0961201548846.

Licitator Oxana Burlac. Preţul de piaţă a bunului este de 
54 651 lei, preţul de vînzare la licitaţia repetată a bunului – 
38 255,70 lei. Taxa de participare la licitaţie este de 60 lei. 
Termenul limită de depunere a cererii de participare la licita-
ţie şi a acontului în mărime de 5% din valoarea bunului este 
data de 4 februarie 2013. Contul bancar al executorului jude-
cătoresc la care urmează să fie vărsat acontul: c/f 43224010, 
c.b. 2224711907, BC ,,VICTORIABANC” SA, filiala nr. 11, 
mun. Chişinău, VICBMD2X883. Modul de familiarizare pre-
alabilă cu bunul, se efectuează prin intermediul executorului 
judecătoresc Oxana Burlac: tel. (022) 54-20-66, tel. mob. 
069278102.

Executor judecătoresc   Oxana Burlac

A cordul privind Zona de Liber 
Schimb între ţările membre 

ale CSI, semnat în 2011, la Sankt Pe-
tersburg şi ratificat de Parlamentul 
Republicii Moldova pe 27 
septembrie 2012, a intrat în 
vigoare.

Şefa Direcţiei politici co-
merciale de la Ministerul Eco-
nomiei, Inga Ionesii, a menţi-
onat în cadrul unei conferinţe 
de presă că este un acord mul-
tilateral, care îşi propune să fa-
ciliteze comerţul regional prin 
îmbunătăţirea relaţiilor comer-
ciale între statele semnatare.

Acordul prevede păstrarea 
taxei vamale zero la 10 000 de 
grupuri de mărfuri. „Sînt prevă-
zute şi excepţii în regimul de li-
ber schimb. Unele ţări, precum 
Rusia şi Belarus au solicitat 
menţinerea taxelor vamale de 
export la gazele naturale, la ma-
teria primă pentru industria me-
talelor, lemnului. Kazahstanul 

- la exportul animalelor vii şi cerealelor. 
Ucraina şi Moldova - la zahăr. Dar, pre-
cum s-a convenit aceste excepţii urmează 
să fie eliminate gradual, pînă în 2016” a 
precizat Inga Ionesii.

Acordul mai prevede mecanisme-
le de soluţionare a litigiilor în cadrul 
mecanismelor Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului, iar pentru ţările CSI, care 
deocamdată nu sînt membre ale OMC, 
documentul prevede un capitol cu pro-

ceduri de soluţionre a litigiilor, agreate 
de părţi.

„Acordul privind Zona de Comerţ 
Liber între ţările CSI nu contravine 

politicii externe şi interne promovate 
de Republica Moldova, care are drept 
obiectiv integrarea europeană, nu con-
travine nici angajamentelor internaţio-
nale asumate de către ţara noastră”, a 
adăugat Inga Ionesii.

Sergiu Harea, şeful Direcţiei Dez-
voltarea Economică a Camerei de Co-
merţ şi Industrie, a menţionat că intra-
rea în vigoare a Acordului privind Zona 
de Comerţ Liber între ţările CSI este 

binevenită, avînd în vedere ponderea 
care revine comerţului cu aceste state.

Potrivit datelor Ministerului Econo-
miei, schimburile comerciale ale Repu-

blicii Moldova cu ţările CSI în primele 
zece luni ale anului 2012 au constituit 
2,6 miliarde dolari, înregistrînd o va-
loare puţin mai înaltă în comparaţie cu 
perioada analogică a anului precedent. 
Ponderea a fost de 34,5% din totalul 
comerţului exterior al Republicii Mol-
dova în 2012.

Pînă acum acordul a fost ratificat 
de: Rusia, Ucraina, Belarus, Armenia, 
Kazahstan şi Moldova.

Guvernul a numit directorul 
Agenției Naționale pentru 

Siguranța Alimentelor

Gheorghe Gaberi a fost 
numit director al Agenției 
Naționale pentru Siguranța 
Alimentelor. O decizie în 
acest sens a fost luată la 16 
ianuarie, de către membrii 
Cabinetului de miniștri, la 
propunerea ministrului Agri-
culturii și Industriei Alimen-
tare, Vasile Bumacov.

„Gheorghe Gaberi are stu-
diile necesare, este doctor în 
știință. Are experiență de ac-
tivitate în cadrul Guvernului 
și o vastă experiență de cola-
borare internațională. A fost 
conducător al Agenției pen-
tru Promovarea Investițiilor 
Străine și dispune de 
abilitățile necesare pentru 
crearea acestei noi structuri”, 
a declarat Bumacov.

CV-ul lui Gheorghe Ga-
beri a fost completat și de 
prim-ministrul Vlad Filat, 
care a accentuat că acesta 
a ocupat anterior și funcția 
de viceministru al Econo-
miei și cea de conducător 
al delegației pentru ade-
rarea Republicii Moldova 
la Organizația Mondială a 
Comerțului.

„Să știți că așteptările sînt 
foarte și foarte mari. Într-ade-
văr studiile și experiența pe 
care ați acumulat-o pe par-
cursul activității dvs. sînt 
relevante și suficiente ca să 
organizați foarte bine institu-
irea acestei Agenții și ulteri-
or, buna funcționare a ei. Vă 
dorim succes”, a menționat 
premierul V. Filat. 

Acordul privind Zona de 
Liber Schimb între ţările membre 

ale CSI a intrat în vigoare
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Ion tIMOfEI, 
preşedintele Judecătoriei Rîşcani 

mun. Chişinău
Mult stimate domnule Ion Timofei, 
Cu sentimentele cele mai sincere de înaltă 

preţuire şi admiraţie vă adresăm, cu prilejul fru-
moasei vîrste, alese cuvinte de felicitare pentru 
dăruirea faţă de profesia, deloc uşoară, pe care 
v-a oferit-o destinul.

Graţie profesionalismului, devotamentului 
pentru muncă, perfecţiunii, corectitudinii şi exi-
genţei – cîteva dintre calităţile care vă disting 
drept o personalitate remarcabilă, aţi cîştigat 
respectul celor ce vă înconjoară.

Aţi reuşit să cuceriţi prin ceea ce sînteţi, şi 
aţi ajuns aici, la această frumoasă sărbătoare a 
sufletului, 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 aşteptă-
rilor. 

La Mulţi Ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere:  Vasile Creţu, doctor habilitat în drept, 
conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Gheorghe Mîţu, doctor în drept, lector 
superior, Facultatea de Drept, USM; ludmila 
Ciuhrii, judecător, Soroca; Maria Ghervas, 
judecător, Botanica; lucia Danilişin, judecă-
tor, Donduşeni; Ion Sandu, judecător, Căuşeni; 
Vasile Şchiopu, preşedintele Judecătoriei Un-
gheni; Oleg Moraru, vicepreşedintele Judecă-
toriei Glodeni.

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile, întru bunăstarea societăţii noastre.

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

La Mulţi Ani!
membrii Consiliului  

de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul 
şi Revista Naţională  de Drept

Lucrarea unui profesor 
de la Universitatea 

din Cambridge, Marea Bri-
tanie, de-
monstrează 
că există o 
modalitate 
de a iden-
tifica exact 
p e r i o a d a 
de timp 
cu care 
ne putem 
scurta sau 
p r e l u n g i 
viaţa prin 
consumul 
a n u m i t o r 
alimente.

David Spiegelhalter, doc-
torand, biostatician şi expert 
al comunicării despre risc, 

a folosit viteza îmbătrînirii 
şi studii epidemiologice an-
terioare asupra mortalităţii 

pentru a constata cu precizie 
efectele alimentaţiei asupra 
duratei de viaţă.

Cercetarea, publicată în 

,,Jurnalul Britanic de Medici-
nă”, enumeră diverse exem-
ple de obiceiuri alimentare şi 

activităţi zilnice care 
ne iau sau ne oferă 
cel puţin 20 de minu-
te din viaţă.

Comportamente 
care pot scurta du-
rata de viaţă cu 30 
de minute pe zi

Fumatul a •	
două ţigări pe zi;

Consumul •	
a două băuturi alcoo-
lice pe zi în plus faţă 
de doza recomandată 
(aceasta fiind una pe 

zi pentru femei şi două pen-
tru bărbaţi);

O porţie de carne roşie •	
(de vită sau de porc);

Două ore de uitat la •	
televizor.

Comportamente care pot 
prelungi durata de viaţă

O doză zilnică de sta-•	
tine (n.r. substanţe care dimi-
nuează sinteza colesterolului) 
adaugă 30 de minute de viaţă;

Consumul unei băuturi •	
alcoolice pe zi adaugă 30 de 
minute de viaţă;

20 de minute de exer-•	
ciţii fizice moderate, pe zi, 
adaugă o oră de viaţă;

Consumul zilnic de •	
fructe şi legume proaspete 
aduce două ore în plus de 
viaţă;

Conform aceleiaşi cerce-
tări, femeile trăiesc mai mult 
cu două ore decît bărbaţii.

La început de an, fiecare îşi doreşte ca în următoarele 12 
luni să fie mai fericit decît în anul care tocmai s-a încheiat. Un 
studiu efectuat de cercetătorii de la Universitatea ,,Warwick” 
din Marea Britanie, pe 80 de mii de persoane, oferă un indiciu 
preţios în ,,cursa pentru fericire”. Cercetarea arată că cele mai 
fericite sînt persoanele care consumă zilnic şapte porţii de le-
gume şi fructe.

Oamenii de ştiinţă au descoperit că nivelul de bunăstare 

mintală creşte pe măsură ce se măreşte şi numărul de porţii de 
legume şi fructe consumate zilnic.

Majoritatea guvernelor din ţările industrializate recoman-
dă populaţiei să consume cinci porţii de legume pe zi, pentru 
a preveni apariţia cancerului şi a bolilor cardiovasculare. Cu 
toate acestea, nu toată lumea respectă această recomandare. În 
Marea Britanie, un sfert din populaţie consumă zilnic doar o 
porţie de legume şi fructe sau niciuna.

Studiu: Cei care consumă şapte porţii de legume pe zi sînt mai fericiţi

Ananasul cu gust de nucă de cocos – un 
nou fruct care va apărea pe rafturile 

magazinelor
Un nou fruct îşi va face loc în curînd în grădinele oame-

nilor, dar şi pe rafturile magazinelor. Cercetătorii din Aus-
tralia au reuşit să creeze ananasul cu gust de nucă de cocos.

Oamenii de ştiinţă au încercat timp de zece ani să dez-
volte un nou tip de ananas mult mai suculent şi mai dulce, 
dar a ieşit un fruct cu aroma renumitului cocktail ,,pina co-
lada”.

Noul ananas este denumit AusFestival şi va fi pus în 
vînzare în doi ani.

O vulpe a furat un telefon mobil şi a 
răspuns la apel

Lars Andreas Bjercke, un norvegian în vîrstă de 16 ani, 
a descărcat o aplicaţie pe smartphone care imită sunetul 
unui iepure. Scopul? Să atragă vulpi. Aplicaţia a funcţionat 
de minune, astfel  încît o vulpe a dat tîrcoale cîteva nopţi la 
rînd grădinii lui Lars.

Într-o seară, adolescentul a decis să pună telefonul în 
mijlocul drumului. Vulpea nu s-a lăsat prea mult aştepta-
tă, făcîndu-şi apariţia şi începînd să se apropie de telefon, 
la început cu teamă. La un moment dat, vulpea şi-a făcut 
curaj, a înhăţat telefonul, apoi a luat-o la fugă, dispărînd în 
tufişuri.

Amuzat de scenă, Lars a fugit după vulpe. Mai tîrziu, 
tînărul a sunat pe telefon şi, în mod surprinzător, vulpea i-a 
răspuns. ,,Se auzea un zgomot ciudat, parcă spărgea ceva”, 
povesteşte Lars.

În sfîrşit, există o explicaţie: Iată de ce 
ni se încreţeşte pielea de pe degete sub 

apă
Încreţirea pielii de pe degetele de la mîini şi de la pi-

cioare atunci cînd stăm un timp mai îndelungat în apă a fost 
un fenomen pentru care oamenii de ştiinţă nu au găsit o 
explicaţie pînă acum.

Un studiu publicat în ,,Nature” pare să facă lumină asu-
pra motivului pentru care se încreţeşte pielea în respectivele 
zone ale corpului, sub apă.

Potrivit cercetătorilor, încreţirea pielii ar fi o modalitate 
de adaptare a corpului la mediul subacvatic şi i-ar ajuta pe 
oameni să apuce lucrurile mai bine atunci cînd se află sub 
apă. 

Oamenii de ştiinţă spun că această reacţie necontrolată 
i-ar fi ajutat pe strămoşii noştri să supravieţuiască.

Au fost create celulele anticancer
Oamenii de ştiinţă din Japonia au creat celule capabile 

să le omoare doar pe cele canceroase. Acestea vor fi injec-
tate la pacienţi.

Celulele apar şi  în mod natural, însă doar în număr mic. 
Experţii speră ca injectarea lor în cantităţi imense va ajuta 
sistemul imunitar.

Cercetătorii de la centrul ,,Riken” din Japonia au reuşit 
să creeze, în premieră, celule care le omoară doar pe cele 
canceroase, denumite limfocite T ucigaşe.

Pentru a le 
crea, echipa a 
reprogramat 
limfocitele T 
specializate în 
uciderea unui 
anumit tip de 
cancer în alt 
tip de celulă, 
denumită ce-
lulă stem plu-
ripotentă indusă (celulă iPS). Aceste celule iPS au generat, 
apoi, limfocite T active, specializate pe cancer, ce vor putea 
fi folosite în viitor pentru tratarea acestei boli.

Cercetările anterioare arătau că limfocitele T, produse 
în laborator, folosind metode convenţionale, nu sînt efici-
ente în uciderea cancerului, întrucît au o durată foarte mică 
de viaţă, ce le limitează utilizarea în tratamente. Pentru a 
preveni aceste probeleme, cercetătorii japonezi au recurs la 
reprogramarea celulelor.

,,Următorul pas este să testăm dacă aceste celule T vor 
ucide, într-adevăr, doar celulele canceroase, nu toate celu-
lele. Dacă vor reuşi acest lucru, ele vor fi injectate direct 
la pacienţi, ca tratament. Acest lucru s-ar putea întîmpla 
în viitorul apropiat”, a declarat Hiroshi Kawamoto, liderul 
studiului.

Pisică ,,delicventă” în Brazilia: 
Animalul avea lipite pe corp mai multe 

obiecte interzise 

Mai nou, şi pisicile au ajuns să se ocupe cu activităţi 
mai puţin legale. Un motan a fost ,,reţinut” de gardi-

enii unei închisori din Brazilia, pentru că avea asupra lui mai 
multe obiecte interzise. Pisica a fost observată de paznici cînd 
traversa curtea principală a închisorii.

Pe corpul pisicii erau lipite cu bandă adezivă mai multe 
lucruri care puteau fi folosite de deţinuţi pentru a evada, dar şi 
un telefon mobil cu încărcător şi căşti.

Administraţia închisorii nu a stabilit cui erau destinate 
obiectele interzise. Purtătorul de cuvînt al închisorii a declarat, 
însă, că va fi foarte dificil de stabilit identitatea celui la care 
trebuia să ajungă motanul, întrucît în această închisoare sînt 
nu mai puţin de 300 de deţinuţi.
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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 Alimentele şi obiceiurile de zi cu zi care 

prelungesc durata de viaţă


