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Reflecții privind 
modalitățile  de 
examinare a studenților 
facultății de drept

Comisia de la Veneția va 
prezenta în martie concluziile 
sale asupra proiectului Legii 
privind finanțarea partidelor 
politice din Moldova

Moldova regresează 
la capitolul 
libertatea presei

R ecent, la Bruxelles a avut loc Reuniunea Înalţilor Ofici-
ali RM-UE privind liberalizarea regimului de vize, care 

a fost condusă de către viceministrul Afacerilor Externe şi Inte-
grării Europene, Natalia Gherman, şi Directorul General pentru 
Afaceri Interne (DG HOME) al Comisiei Europene,  Stefano 
Manservisi.

În cadrul întrevederii, ambele părţi au trecut în revistă ul-
timele evoluţii ale Dialogului RM-UE privind liberalizarea re-
gimului de vize. În acest sens, au fost menţionate principalele 
recomandări ale celui de-al treilea Raport al Comisiei Euro-
pene cu referire la implementarea Planului de Acţiuni privind 
liberalizarea regimului de vize şi a Studiului privind evalua-
rea impactului asupra nivelului de migraţie şi securitate asupra 
UE în cazul liberalizării regimului de vize pentru cetăţenii ţării 
noastre, trecerea oficială a Republicii Moldova la cea de-a doua 
fază a dialogului, precum şi examinarea în detaliu a rezultatelor 
prezentate în cadrul primului Raport de Progres al Moldovei 
privind implementarea celei de-a doua faze.

De asemenea, părţile au stabilit următorii paşi pentru perioa-
da imediat următoare, în special în ceea ce priveşte calendarul, 
termenii de referinţă şi componenţa misiunilor de evaluare ale 
UE şi statelor membre ale UE privind nivelul de implementare 
a condiţionalităţilor fazei a doua a Planului de Acţiuni RM-UE.

26 de universități din Repu-
blica Moldova au fost incluse 
într-un clasament mondial al 
instituțiilor de învățămînt superi-
or, elaborat de „Ranking Web of 
World University” (RWWU). În 
total, studiul a evaluat 20 742 de 
universități din întreaga lume.

În topul celor mai bune            
10 000 de universităţi din lume 
au ajuns 10 instituții din Repu-
blica Moldova. Universitatea 
Tehnică a Moldovei conduce lis-
ta universităţilor din țara noastră, 
situîndu-se pe locul 2167. 

Aceasta este urmată de: 
Academia de Studii Economice 
(2621), Universitatea de Stat 
din Moldova (2851), Universi-
tatea Liberă Internațională din 
Moldova (5058), Universitatea 
de Stat de Medicină și Farma-
cie (5585), Universitatea de Stat 

,,Alecu Russo” din Bălți (6165), 
Universitatea ,,Univers-Moldo-
va” (8821), Universitatea de Stat 

,,Bogdan Petriceicu Hașdeu” din 
Cahul (9498) și Universitatea de 
Stat din Comrat (9966).

Pentru prima dată, instituțiile 
de învăţămînt superior din Mol-
dova, șase la număr, au fost inclu-
se în ,,Ranking Web of World Uni-
versity” în 2010. În aprilie 2012, 
numărul acestora a crescut la 19. 
Potrivit clasamentului, cele mai 
bune zece universități din lume 
se află în SUA, pe primele trei 
locuri se află Harvard University, 
Massachusetts Institute of Tech-
nology și Stanford University.

R epublica Moldova a încheiat săptămîna trecută o nouă 
rundă de negocieri pe marginea Acordului de Asocie-

re şi a celui de liber schimb cu Uniunea Europeană. 
Tratativele ar urma să se încheie în primăvara acestui an. 

Experţii afirmă însă că mai este mult de făcut pentru a atinge 
standardele europene, iar criza politică de la Chişinău riscă să 
împiedice semnarea Acordului de Asociere în acest an. 

Republica Moldova ar putea finaliza negocierile pe mar-
ginea Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană în 
luna martie, în cadrul următoarei runde care se va desfăşura la 
Bruxelles, a declarat ministrul adjunct al Economiei, Octavi-
an Calmâc, negociatorul-şef din partea ţării noastre. El a preci-
zat că au fost finalizate negocierile asupra textelor juridice, s-a 
convenit asupra accesului pe piaţă a serviciilor şi părţile sînt 
aproape de a găsi un consens privind aplicarea taxelor vamale 
şi a accesului pe piaţă a bunurilor.

Tot în primăvara acestui an ar urma să fie finalizate şi nego-
cierile pe marginea Acordului de Asociere a declarat ministrul 

adjunct al Afacerilor Externe şi Integrării Europene,   Natalia 
Gherman. Potrivit ei, Republica Moldova şi Uniunea Euro-
peană au intrat în etapa finală a procesului de negocieri.

Parlamentul a votat practic toate legile importante pentru 
semnarea acestor documente, urmează implementarea lor, a 
declarat analistul politic, Roman Mihăieş. El însă a menţionat 
că în cazul în care criza politică va continua şi se va ajunge 
la alegeri anticipate, atunci Republica Moldova riscă să nu 
semneze Acordul de Asociere în acest an.

Acordul de Liber Schimb înseamnă integrarea Republicii 
Moldova în spaţiul economic comunitar, dar există foarte pu-
ţine companii care au produse de calitatea necesară pentru a fi 
exportate în Uniunea Europeană, consideră analistul econo-
mic Roman Chircă. Potrivit acestuia, Acordul de Liber Schimb 
nu va aduce beneficii în termen scurt.

Amintim că Republica Moldova a început negocierile pe 
marginea Acordului de Asociere, care va cuprinde Zona de 
Liber Schimb, în ianuarie 2010.

26 de universități din 
Moldova încluse 

într-un clasament 
mondial al instituțiilor 
de învățămînt superior

Potrivit MAEIE, misiunea de evaluare urmează să sosească în Republica Moldova 
în a doua jumătate a lunii februarie 2013.

Cel ce iubeşte nedreptatea, urăşte sufletul său. 

Începe ziua cu DREPTUL!
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La Bruxelles  a avut loc 
Reuniunea Înalţilor Oficiali 

RM-UE privind liberalizarea 
regimului de vize

Republica Moldova riscă 
să nu semneze Acordul de Asociere în 2013
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Primăria a decis: Itinerariile 
troleibuzelor și autobuzelor nu se vor 
suprapune cu cele ale microbuzelor
Primăria Chișinău intenționează să schimbe itinerariile tro-

leibuzelor, autobuzelor și microbuzelor, astfel încît acestea să 
nu se suprapună. Anunțul a fost făcut de către primarul general 
Dorin Chirtoacă, în cadrul ședinței operative.

Potrivit edilului, „transportul public de mare capacitate este 
prioritatea”, de aceea vor avea loc aceste schimbări. Totodată, 
dînsul a menţionat, că în contractul de achiziționare a troleibu-
zelor este prevăzut un punct, în care este specificat, că itinerarii-
le acestor rute nu trebuie să se suprapună.

,,Microbuzele au salvat situația pe parcursul a circa 15 ani, 
dar s-a ajuns și la unele complicații. Indiferent de grevele orga-
nizate şi creşterea nemulţumirilor din partea şoferilor, acestea 
sînt decizii care depăşesc punctele de vedere ale Primăriei”, a 
spus D. Chirtoacă.

De asemenea, sursa citată a subliniat că suprapunerile vor fi 
excluse treptat, iar banii pentru implementarea noilor reguli vor 
fi alocați din fondul de rezervă al Primăriei Chișinău.

D. Chirtoacă a solicitat de la Direcția Transport să propună 
un grafic cu noile itinerarii.

Instituţiile care deţin date personale, 
incluse într-un registru
În R. Moldova a fost creat un registru al tuturor instituţiilor 

care deţin date personale ale cetăţenilor ţării. Potrivit directo-
rului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 
Personal (CNPDCP), Vitalie Paniş, instituţiile vor fi consultate 
în procesul de securizare a datelor personale de experţi în do-
meniu.

Vitalie Paniş susţine că în unele instituţii, potrivit statisticii, 
există scurgeri de informaţie despre viaţa privată a oamenilor, 
care mai apoi este utilizată în scopuri meschine. Centrul inves-
tighează toate cazurile de violare a dreptului la viaţa privată, 
iar cei care încalcă legea se aleg cu proces contravențional sau 
chiar cu dosar penal.

Pentru a ajuta instituţiile ce deţin date cu caracter personal 
să nu încalce legea, neştiind cum să protejeze datele personale, 
centrul a elaborat un registru al acestor instituţii. Printre acestea 
urmează să se înregistreze MTIC, SIS, Procuratura Generală, 
MAI, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, dar şi instituţiile 
private, cum ar fi operatorii de telefonie.

CNPDCP a fost creat acum trei ani la recomandarea UE.

Salarii mai mari pentru funcţionarii din 
administraţia publică locală 
Funcţionarii din administraţia publică locală vor avea salarii 

majorate. Premierul Vlad Filat a cerut Ministerului Finanţelor 
şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei să prezinte  
soluţii în acest sens. Premierul spune că salariile primarilor sînt 
prea mici, iar această inechitate trebuie să fie lichidată.

Solicitarea premierului Vlad Filat vine după ce s-a întîlnit 
cu membrii Congresului Autorităţilor Locale, la care au fost 
discutate problemele pe care le au funcționarii în activitatea 
lor. Filat spune că, creşterea salarială va asigura un echilibru 
în remunerarea funcţionarilor publici.

Deocamdată, nu se ştie cu cît vor creşte salariile funcţio-
narilor publici de la sate. Premierul Vlad Filat asigură însă că, 
Executivul va identifica mijloace financiare pentru ca ei să 
primească lefuri mai mari.

Majorarea salariilor pentru funcţionarii administraţiilor 
publice locale a fost propusă încă anul trecut de Guvern. Dar 
din cauza discuţiilor contradictorii în Parlament, iniţiativa le-
gislativă a Executivului a fost retrasă.

Nouă ministere vor implementa din luna 
martie inițiativa ,,Guvern fără hîrtie” 
Începînd cu săptămîna curentă şi pînă la sfîrșitul lunii fe-

bruarie, Cancelaria de Stat, Ministerul Justiţiei, Ministerul Edu-
caţiei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei şi Ministerul Afacerilor Interne vor participa la im-
plementarea Sistemului Informatic de Gestiune a Documentelor 
şi Înregistrărilor în Autorităţile Publice Centrale – SIGEDIA.

Astfel, de la începutul lunii martie, corespondența oficială a 
acestor instituții va fi ținută pe suport electronic. În faza imediat 
următoare, SIGEDIA va fi aplicată în celelalte ministere şi insti-
tuţii ale autorităților publice centrale. 

SIGEDIA va contribui la modernizarea serviciului public, 
permiţînd organizarea, accesul, controlul şi publicarea docu-
mentelor şi informaţiilor autorităţilor publice centrale într-un 
mod rapid, uşor şi precis. Potrivit unui comunicat al Guvernu-
lui, aplicarea SIGEDIA va diminua costurile administrative cu 
aproximativ 13 milioane lei. 

Conform unor estimări, Guvernul produce anual între 200-
500 mii de documente, echivalentul a aproximativ 238 tone 
de hîrtie. SIGEDIA va eficientiza procesul de corespondență, 
reducînd durata acesteia de la cîteva zile, în cazul suportului 
pe hîrtie, la cîteva secunde, în cadrul sistemului informatic de 
gestionare a documentelor. Pe suport de hîrtie, în procesul de 
lucru, un document este multiplicat în medie de 19 ori, iar pen-
tru a căuta documente, 80% din angajaţi petrec zilnic aproxima-
tiv 30 de minute. În medie 7,5% din documente pe suport de 
hîrtie se pierd ireversibil, iar SIGEDIA va securiza sistemul de 
corespondență şi de arhivare a documentelor.

Republica Moldova 
se numără printre 

țările în care există proble-
me structurale ce țin de exe-
cutarea deciziilor adoptate 
de Curtea Europeană pentru 
Drepturile Omului (CEDO).

Aceleaşi recomandări sînt 
aplicate şi în cazul Ucrainei, 
B u l g a r i e i , 
Greciei, Ita-
liei, Poloniei, 
R o m â n i e i , 
F e d e r a ț i e i 
Ruse şi Tur-
ciei.

R e c o -
mandările în 
cauză sînt 
stipulate în 
R e z o l u ţ i a 
APCE, adop-
tată, recent, 
în cadrul re-
uniunii Adu-
nării plenare 
de la Strasbourg. Rezoluția 
a fost votată cu 100 de vo-
turi pro, un vot împotrivă şi 
cinci abţineri. 

Potrivit documentului, 
statele poartă responsabilita-
tea pentru asigurarea aplică-
rii eficiente a Convenției Eu-
ropene a Drepturilor Omului 

la nivel național, alături de 
Curtea Europeană pentru 
Drepturile Omului şi a Co-
mitetului de Miniștri. „Par-
lamentele naționale ar trebui 
să se implice activ în im-
plementarea acestor hotărîri, 
şi, în special, în înlăturarea 
deficiențelor structurale”, se 

spune în rezoluție. 
Guvernele ţărilor care 

fac parte din Consiliul Eu-
ropei sînt, de asemenea, che-
mate să „exercite presiunea 
şi să ia măsuri mai ferme”  
în cazurile în care hotărîrile 
Curții Europene nu sînt exe-
cutate.

M oldova se află prin-
tre primele nouă 

ţări cu cele mai multe cereri 
depuse la Curtea Europeană 
pentru Drepturile Omului. 
Potrivit unui raport de acti-
vitate, în anul 2012, CEDO a 
pronunţat peste o mie de ho-
tărîri, fiind soluționate 87,8 
mii de cereri, aproape dublu 
față de anul 2011.

Mai mult 
de o treime 
din hotărîrile 
p r o n u n ț a t e 
de CEDO, în 
2012, vizea-
ză patru state 
membre ale 
C o n s i l i u l u i 
Europei: Ru-
sia (122), Tur-
cia (117), Ro-
mânia (70) şi 
Ucraina (69). 
În 82% din 
cazuri, Curtea 
a constatat cel 

puțin o violare a Convenției 
de către statul pîrît. 

La 1 ianuarie 2013, apro-
ximativ 128 mii de cereri 
erau pendinte în fața unui 
organ decizional. Mai mult 
de jumătate din ele au fost 
înaintate împotriva a patru 
state: Rusia, Turcia, Italia şi 

Ucraina, Moldova fiind prin-
tre primele nouă ţări cu cele 
mai multe cereri depuse la 
Curte.

Conform raportului Cur-
ţii, pe 1 ianuarie anul curent, 
3,2 mii de cereri pendinte 
erau îndreptate împotriva 
Moldovei. După numărul de 
cereri înregistrate în 2012, 
raportat la populația țării, 
Moldova se poziționează pe 
locul 6, pe cînd în anul 2011 
se situa pe locul trei.

În privința Moldovei, pe 
parcursul anului trecut, Cur-
tea a pronunțat 27 de hotărîri, 
dintre care în 25 de hotărîri 
a fost constatată cel puțin o 
violare a Convenției. Cea 
mai importantă hotărîre, din 
punct de vedere juridic, pro-
nunţată de Curte, pe parcur-
sul anului 2012, împotriva 
Moldovei este cauza Catan şi 
Alții c. Moldova şi Rusia, din 
19 octombrie 2012, în care a 
fost abordată jurisdicția gu-
vernelor R. Moldova şi a Fe-
deraţiei Ruse în raport cu po-
liticile de educație în regiunea 
separatistă din Moldova. 

Prin hotărîrile pronunţate 
în 2012, Guvernul R. Moldo-
va a fost obligat să plătească 
compensaţii în mărime de 
842,8 mii euro.

 APCE: Moldova 
tărăgănează executarea 

deciziilor CEDO

Moldova printre pionierii 
cu cele mai multe cereri la 

CEDO

Vom avea zonă pietonală per-
manentă începînd cu vara care 

vine. Cel puțin asta promite primarul 
Capitalei, Dorin Chirtoacă. Drept des-
tinaţie a fost aleasă strada Alexandru 
Diordița din Chişinău.

Producătorul local de bere „EFES 
Beverage Group” a propus un partene-
riat cu autoritățile locale pentru a trans-
forma stradela Al. Diordița într-o stradă 
pietonală cu statut permanent. 

 Între timp, Primăria Chişinău ur-
mează să decidă dacă va continua pro-
iectul de anul trecut – străzi pietonale 
de weekend pe bdul Ştefan cel Mare şi 
Mitropolit Varlaam. „Pare a fi un pro-
iect realist pentru perioada caldă a anu-
lui curent. Mai ales că acolo nu avem 
deloc transport public. Este o încercare 
de a avea stradă pietonală permanentă. 
Strada deja funcţionează ca pietona-

lă. Însă, nu cumva să fie transformată 
strada A. Diordiţa în strada „berii Chi-
şinău”. Evident că ei vor dori să ampla-
seze un anumit tip de publicitate. Să nu 
fie prea multă, să nu se exagereze cu 
publicitatea. Decît să stricăm lucrurile 
în acest sens, mai bine alocăm bani din 
bugetul municipal”, a punctat edilul 
Capitalei.

Ideea pare a fi realizabilă. „Pe str. A 
Diordiţa, toţi agenţii economici şi toţi 
locuitorii din preajmă au şi alte chei 
de acces. Această stradă este foarte 
uşor de transformat într-o stradă pie-
tonală. Cred că agentul economic care 
a înaintat această iniţiativă dispune şi 
de resurse financiare şi de posibilităţi”, 
a meţionat, la rîndul său, viceprimarul 
Nistor Grozavu.

 Primarul s-a gîndit deja şi la dez-
voltarea acestui proiect. „Dacă va reuşi 

acest proiect, vom susţine dezvoltarea 
lui spre partea centrală. Dacă ar fi să 
examinăm posibilitatea de extindere 
a proiectului, am putea începe de la 
str. Albişoara, toată aleea de pe bdul       
Grigore Vieru, str. A Diordiţa ar fi co-
nectată cu scuarul Catedralei…”, a pro-
pus Dorin Chirtoacă.

 Amintim că pentru prima data, zonă 
pietonală a fost organizată pe bulevar-
dul Ştefan cel Mare, în perimetrul străzi-
lor Alexandr Puşkin şi Vasile Alecsandri, 
pe parcursul lunii septembrie şi în prima 
jumătate a lunii octombrie. Municipali-
tatea a renunţat la ideea ca bulevardul 
Ştefan cel Mare să fie stradă pietonală 
din motiv că pe timp de iarnă se va cir-
cula mai greu pe drumurile adiacente, în 
condiţiile în care perimetrul bulevardu-
lui Ştefan cel Mare va fi închis.

În Capitală va fi instituită o stradă pietonală 
permanentă

Î n prezent, automatizarea completă a proceselor electo-
rale nu este posibilă. Obiectivele iniţiale au fost stabilite 

fără a fi luate în consideraţie circumstanţele reale, iar activită-
ţile îndreptate în acest sens au fost lipsite de flexibilitate şi clar-
viziune. Constatarea aparţine experţilor Curţii de Conturi, care 
au prezentat, recent, raportul auditului privind performanţele 
în domeniul automatizării proceselor electorale.

Auditorii au identificat mai multe deficienţe în conexiu-
nea Registrului de stat al alegătorilor cu alte resurse informa-
ţionale gestionate de alte instituţii centrale ale statului.

De asemenea, raportul relevă lipsa unui studiu complex 
asupra situaţiei în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor (TIC), posibilităţilor şi capacităţilor reale ale 
participanţilor în procesul electoral, precum şi implicarea 
necorespunzătoare a Comisiei Electorale Centrale (CEC) în 
cadrul realizării Proiectului ,,Suport Electoral pentru Moldo-
va”, finanţat de PNUD.

Totodată, raportul constată nivelul scăzut de dotare cu 

tehnică de calcul şi cunoştinţe în domeniul TIC, precum şi 
problemele în asigurarea cu canale suficiente de comunicare 
în autorităţile publice locale (APL).

CEC nu poate fi considerată unicul responsabil de situ-
aţia dată, mai susţin experţii Curţii de Conturi. ,,Constatăm 
dependenţa de sursele externe de date şi întîrzierea imple-
mentării noilor tehnologii de comunicare, autentificare şi se-
curitate, prevăzute în cadrul Strategiei naţionale „Moldova 
electronică”, precizează ei.

Proiectul ,,Suport Electoral pentru Moldova” are menirea 
să contribuie la dezvoltarea democraţiei prin consolidarea 
proceselor electorale. Costul estimat pentru implementarea 
activităţilor este de 4,5 milioane de dolari SUA.

Comisia Electorală Centrală a apreciat înalt calitatea ra-
portului, ţinînd cont de domeniul supus evaluării, iar consta-
tările şi recomandările prezentate vor servi drept bază pentru 
elaborarea unui plan de acţiuni, care va ajuta organele elec-
torale să-şi realizeze performanţele în domeniu.

Curtea de Conturi a identificat mai multe  
deficienţe în domeniul automatizării alegerilor
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Recent, s-a încheiat 
Sesiunea ordinară 

pentru studenții anului I-II, 
Facultatea de Drept, Secţia 
de zi și înainte de Revelion, 
pentru studenţii anului IV, 
Secția cu frecvență redusă. 
Prin rotația cursurilor, studi-
ile practic durează 10 luni din 
anul calendaristic, inclusiv 
sîmbăta și duminica, deseori 
pînă la ora 21.50 (seara).

Ca și alți colegi de-ai 
mei, am fost examinator, 
studenții anului doi susținînd 
examenul la cursul de Drept 
Internațional Public. Am 
avut, trei grupe care îşi fac 
studiile în limba română şi 
două grupe care învaţă în 
limba rusă. În acest context, 
am constatat că apar un  șir 
de întrebări serioase, la care 
am să încerc să dau un răs-
puns, obiectiv, corect și jus-
tificat.

Aşadar, prima întrebare 
vizează faptul că din an în 
an, în special după trecerea 
la sistemul Bologna, rezul-
tatele examenelor sînt din ce 

în ce mai proaste. Explicaţia 
este simplă – noi nu sîntem 
pregătiți pentru sistemul 
Bologna, pentru implemen-
tarea eficientă a acestuia 
fiind necesară o bază ma-
terial-tehnică, logistică și 
didactico-științifică adecva-
te.  Un exemplu – procesul 
Bologna presupune mobi-
litatea studenților  și a cor-
pului didactic. Cîți studenți, 
masteranzi, doctoranzi, pro-
fesori de la facultatea noas-
tră au trecut prin procesul de 
mobilitate „a la Bologna”?  
Eu nu cunosc niciun caz, dar 
poate greșesc.

A doua cauză, în opinia 
mea, ţine de formularea 
testelor. Actualmente, dacă 
studentul a dat un răspuns 
corect la primele subiec-
te, el este asigurat cu notă 
pozitivă, chiar dacă la ce-
lelalte subsubiecte nu a răs-
puns nimic. Asta dacă ne 
conducem strict de formula 
3+5+7=15x2=30=10. Pentru 
5 este necesar, în varianta cu 
2 subiecte, 6 puncte, pentru 
varianta  cu 3 subiecte sînt 
necesare 9 puncte. 

De aici rezultă că înveți 
și memorizezi 3 definiții și 
ai fost promovat, fiind un 
profan absolut în materia 
dreptului respectiv, dar nici 
nu iești stimulat să înveți 
mai bine.

Forma examenului. Cît 
de rațional este organizat 
un examen numai în scris 
sau numai verbal, pentru 
studenții de la drept. În pri-
ma variantă este imposibil 
să-l asculți pe student, să 

vezi  și să auzi cum judecă, 
cum își exprimă gîndurile, 
cum poate conversa, discuta 
cu profesorul (deci și cu vi-
itorii clienți). Se primește că 
educăm și instruim studenții 
și viitorii juriști ca persoane, 
să fiu iertat de termenul uti-
lizat „mute” sau „surdo-mu-
te”, ca rațele chinezești.

Sa dat uitării definitiv 
un lucru foarte esențial în 
activitatea juristului. Un ju-
rist, indiferent de funcția pe 
care o deţine – notar, avocat, 
procuror, judecător, parla-
mentar etc., trebuie să fie un 
bun orator, un bun psiholog. 
Cum să însușești aceste de-
prinderi, dacă predarea cur-
surilor respective a fost dată 
uitării, iar examenele prac-
tic,  se susţin numai în scris.

În a doua variantă – exa-
menul verbal – nu putem ve-
dea, citi cum își exprimă stu-
dentul gîndul în scris, care este 
lexiconul studentului, care 
sînt deprinderile lui stilistice, 
lingvistice, și deci, cum se 
prezintă la capitolul gramati-
că? Nu este un secret pentru 
nimeni cu ce cunoștințe vin 
la facultate o bună parte din 
cei admişi la studii.

Rămîne o singură varian-
tă logică și optimă, în opinia 
mea  – examenul mixt. După 
ce au  fost controlate lucră-
rile scrise, în prezența între-
gii grupe, se prezintă notele 
fiecărui student și dacă este 
nevoie, se fac precizări, con-
cretizări, se discută subiecte-
le testului într-un dialog civi-
lizat și obiectiv. În așa mod 
se previn toate posibilele 

speculații, neînțelegeri, bă-
nuieli, acuzații de neobiec-
tivitate a profesorului. Poți 
duce în eroare un profesor 
care te cunoaște un an, dar 
nu poți duce în eroare toți 
colegii de grupă care te cu-
nosc mult mai bine decît pro-
fesorul, unii chiar din liceu.

Personal, practic anu-
me acest mod de examinare 
din 1986, și vreau să spun, 
fără falsă modestie,  că nu 
am avut în acești ani nicio 
contestație, privind nota 
dată studentului, la exame-
nul susținut la disciplinele 
pe care le predau.

Desigur, o așa modali-
tate răpește foarte mult din 
timpul personal al lectoru-
lui. Este în fond un sacrificiu, 
dar este un sacrificiu nobil 
în folosul calității viitorului 
jurist. Consider că decana-
tul, rectoratul urmează să 
se ocupe în permanență de 
această întrebare, inclusiv 
prin abordarea și examina-
rea problemei care se referă 
la norma de timp calculată 
pentru un student, pentru 
examinările în funcție de 
forma utilizată.

A doua problemă care mă 
frămîntă  de mult timp, este 
repartizarea orelor pentru 
cursul de Drept Internațional 
Public, prevăzute în Planul 
de învățămînt. Pe parcursul 
mai multor ani, cursul de 
Drept Internațional Public a 
fost redus de la două semes-
tre, la un semestru, și de la 
180 de ore (120+60) la 90 de 
ore (60+30). Aici, fără să mă 
conduc de așa  zisul  princi-

piu „dinții sînt mai aproape 
decît părinții” sau „toți trag 
la turta lor numai eu la a 
mea”, pun o întrebare – poa-
te fi studiat un sistem de 
drept, nu o ramură de drept, 
un sistem mondial unic pen-
tru toate statele lumii în timp 
de un semestru și în 90 de 
ore? 

Dreptul  Internațional Pu-
blic ca sistem mondial unic 
de drept este format din 5 
instituții general-teoretice ale 
DIP și 19 ramuri sine stătă-
toare de drept, 8 din ele fiind 
complet codificate (Dreptul 
Mării, Dreptul Diplomatic, 
Dreptul Consular, Dreptul 
Tratatelor etc.) alte 8, parțial 
codificate sau în procesul de 
codificare (Dreptul Mediu-
lui, Dreptul Economic etc.). 
Răspunsul meu este unul 
categoric – nu poate fi predat 
calitativ și  efectiv cursul de 
DIP în 90 de ore, și respectiv, 
nu poate fi însușit de studenți 
în timp de un singur trimes-
tru și în 90 de ore, fără teze 
anuale. Studentul urmează 
să se familiarizeze minim 
cu citirea circa a 100 de tra-
tate și convenții universale 
și regionale, cum ar fi: Carta 
ONU, Pactul Internațional 
cu privire la Drepturile Civi-
le și Politice, Codul mării etc. 
Să nu uităm și de legislația 
națională în materie, care la 
alte cursuri nu se studiază, 
de exemplu: Legea privind 
tratatele internaţionale ale 
Republicii Moldova, Legea 
cu privire la serviciul diplo-
matic, statutul consular. Anu-
me acest categoric „nu” este 

demonstrat prin tendința pe-
riculoasă de creștere a notelor 
negative la examene (acum, 
de la profesor la profesor, 
ele variază de la 25% pînă la 
75% din totalul notelor). Re-
zultatele pot fi și mai proaste, 
dacă nu ar fi fost prezente 

„loialitatea și generozitatea” 
noastră (a majorității mem-
brilor corpului didactic).

Acestea sînt, în opinia 
mea, probleme-cheie, care 
dacă vor fi soluționate, re-
zultatele la examenele de la 
Dreptul  Internațional Public, 
alte cursuri de drept și la cur-
surile auxiliare de specializa-
re, vor fi mult mai bune.

Și ultima întrebare care 
mă îngrijorează – în actua-
lul sistem de predare, instru-
ire, trebuie sau nu trebuie să 
păstrăm tezele de licență?

Știu că sînt  mulți „pro”, 
dar nu mai puțini „contra”. 
Dacă păstrăm tezele de 
licență în forma existen-
tă, procesul de susținere în 
forma actuală, cînd majori-
tatea lucrărilor sînt copiate 
din Internet sau pregătite la 
nivel înalt de întreprinderi 
specializate – NU! Dacă la 
susținere nu participă coor-
donatorul științific și recen-
zentul, ci numai cvorumul 
necesar al comisiei – NU!

Dacă dorim, ca teza de 
licență să fie cununa celor 
patru ani de studii la facul-
tate – atunci ea este absolut 
necesară.

P.S. Toate cele afirmate 
mai sus sînt valabile și pen-
tru ciclul II – Masterat, pen-
tru specializarea noastră.

Reflecții  privind modalitățile  de examinare a 
studenților facultății de drept

 Nicolae OSmOCheSCu,
doctor în drept, profesor 

universitar, Facultatea de 
Drept, uSm 

D ezvoltarea unui mecanism 
eficient de soluționare ami-

abilă a litigiilor este indispensabilă 
în procesul de edificare a unui sis-
tem judiciar modern, care să ofere 
cetățenilor acces nestingherit la 
justiție, contribuind, totodată, la 
diminuarea sarcinii ce revine în 
prezent instanțelor de judecată, la 
accelerarea soluționării cauzelor și, 
în final, la creșterea încrederii în 
actul justiției. 

Această constatare a fost făcută 
de viceministrul Justiției, Vladimir 
Grosu, în deschiderea unei runde 
de dezbateri publice asupra proiec-
tului unei noi Legi cu privire la me-
diere, organizată, recent, de Minis-
terul Justiției, anunță un comunicat 
al instituției vizate. 

Proiectul acestei legi, elabo-
rat chiar de ministerul de ramură, 
în colaborare cu experții PNUD, 
în cadrul programului ,,Suport 
tranzitoriu pentru consolidarea 
administrației publice în Moldova”, 
se încadrează perfect în prevederi-
le Strategiei de reformă în sectorul 

justiției (2011-2016), precum și în 
Programul de activitate a Guvernu-
lui pentru anii 2011-2014.

Astfel, noua versiune a Legii cu 
privire la mediere instituie și deli-
mitează competența instituțiilor 
statului în domeniul medierii, 
evidențiind care este rolul Minis-
terului Justiției, al Consiliului de 
mediere, instanțelor de judecată, 
organelor de urmărire penală, al 
administrației publice locale și 
societății civile. În același timp, 
proiectul stabilește condiții supli-
mentare pentru dobîndirea calității 
de mediator, precum și de suspen-
dare sau retragere a acesteia. În 
particular, proiectul conferă Consi-
liului de mediere statutul unui or-
gan de importanță publică, cu per-
sonalitate juridică, în componența 
căruia vor intra, pe lîngă mediatori, 
reprezentanți ai tuturor profesiilor 
juridice – judecători, anchetatori, 
avocați, profesori etc. 

Totodată, noua lege va delimita 
posibilitatea exercitării activității 
de mediere în bază de remunera-

re sau pe principii de voluntariat, 
cea din urmă opțiune urmînd a fi 
dezvoltată prioritar în cazul liti-
giilor comunitare, unde membrii 
societății civile, cetățenii, persoa-
nele de încredere vor avea posibili-
tatea de a media conflictele minore 
dintre locuitorii unei localități. 

De asemenea, autorii pro-
iectului au considerat oportun să 
dezvolte un capitol separat pentru 
reglementarea aspectelor ce țin de 
medierea cauzelor civile și comer-
ciale. La fel, conform proiectului, 
organele centrale de specialitate 
ale administrației publice, organe-

Proiectul noii Legi cu privire la mediere va 
contribui la edificarea unui sistem judiciar 

modern, soluționarea mai rapidă a litigiilor și 
descongestionarea în instanțele de judecată

le de autoadministrare a sistemului 
judecătoresc și sistemul organelor 
de urmărire penală devin direct 
responsabile pentru implementa-
rea și promovarea politicilor în do-
meniul medierii. 

La elaborarea acestui proiect, 
autorii au folosit experiența în do-
meniu ale unor țări cum ar fi SUA, 
Italia, Slovenia sau România. 

După analiza și compilarea tuturor 
propunerilor formulate în cadrul 
dezbaterilor, precum și a celor so-
licitate tuturor instituțiilor avizate, 
proiectul noii Legi cu privire la 
mediere urmează să fie expediat 
spre aprobare Guvernului. 

L. D.
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P e data de 8-9 martie curent, 
Comisia de la Veneția se 

va reuni în cadrul Sesiunii plena-
re și va examina proiectul Legii 
pentru modificarea și completarea 
unor acte legislative cu privire la 
finanțarea partidelor politice din 
Republica Moldova. Opinia Co-
misiei, adoptată în acest sens, va fi 
pusă la dispoziția autorităților și a 
publicului larg cîteva zile mai tîrziu 

– începînd cu 11 martie 2013.
Într-un comunicat al Ministe-

rului Justiției al Republicii Mol-
dova se menționează că anunțul a 
fost făcut de raportorii Comisiei 
Europene pentru Democrație prin 
Drept (Comisia de la Veneția) și ai 
Oficiului OSCE pentru Instituțiile 
Democratice și Drepturile Omului 
(OSCE/ODIHR), în cadrul unei în-
trevederi pe care au avut-o la Minis-
terul Justiției cu membrii Grupului 
de lucru, care au contribuit la ela-
borarea acestui proiect. La discuții 
au participat ministrul Justiției, 
Oleg Efrim, președintele Comisiei 

Electorale Centrale, Iurie Ciocan, 
reprezentanți ai Procuraturii Gene-
rale, Ministerului Finanțelor, Curții 
de Conturi și ai Centrului Național 
Anticorupție.

În context, ministrul Justiției 

i-a asigurat pe delegații celor două 
instituții internaționale că propune-
rile și comentariile acestora vor fi 
neapărat luate în considerație, ur-
mînd să contribuie la consolidarea 
unui sistem eficient de finanțare al 

partidelor și campaniilor 
electorale din Republica 
Moldova, precum și la 
instituirea unui sistem de 
monitorizare și control 
a finanțării acestora. La 
rîndul său, președintele 
CEC a remarcat comple-
xitatea acestui proiect, care 
urmărește modificarea a 
cel puțin șapte acte nor-
mative – Codul electoral, 
Legea privind partidele po-
litice, Codul penal, Codul 
contravențional, Codul au-
diovizualului, Codul fiscal 
și Legea Curții de Conturi.

Amintim că proiectul 
Legii pentru modificarea și 
completarea unor acte le-
gislative privind finanțarea 
partidelor politice a fost 

elaborat de un grup de lucru creat 
de Comisia Electorală Centrală, în 
conformitate cu Planul de acțiuni 
pentru implementarea Strategiei 
naționale anticorupție (2011-2015), 

iar responsabil pentru promovarea 
acestuia a fost numit Ministerul 
Justiției.

Prevederile acestuia reglemen-
tează noi condiții de finanțare, din 
bugetul de stat, al partidelor, pre-
cum și modul de utilizare a acestor 
surse. Autorii obligă formațiunile 
politice ale căror venituri sau chel-
tuieli anuale depășesc un milion de 
lei să comande un audit al rapoar-
telor de gestiune financiară la cel 
puțin o dată la trei ani. La fel, la 
capitolul donații, urmează a fi re-
duse limitele pentru contribuții indi-
viduale ale persoanelor fizice (la 20 
de salarii medii lunare pe economia 
națională) și juridice (la 40 de sala-
rii medii), combinate cu descrierea 
detaliată a categoriilor de donații ce 
pot fi primite de partide.

Ministerul Justiției așteaptă, 
de asemenea, expertiza Centrului 
Național Anticorupție, căruia pro-
iectul acestei legi i-a fost remis la 
mijlocul lunii ianuarie.

L. D

Comisia de la Veneția va prezenta în martie concluziile sale asupra 
proiectului Legii privind finanțarea partidelor politice din Moldova

R ecent, Dorin Purice, şeful Departa-
mentului Poliţiei de Frontieră, în 

cadrul unei conferinţe de presă, a prezentat 
bilanţul activităţii instituţiei pentru anul 
2012 şi a trecut în revistă priorităţile anului 
curent.

Astfel, pe parcursul întîlnirii cu reprezen-
tanţii mass-media, Dorin Purice a menţionat 
că pentru Poliţia de Frontieră anul 2012 a 
fost unul important, ţinînd cont de transfor-
mările ce au avut loc şi de procesul amplu de 
reformare, în care mai continuă să fie antre-
nată instituţia de frontieră. În context, rezul-
tatele prezentate atestă faptul că activitatea 
instituţiei s-a axat pe îndeplinirea strictă a 
angajamentelor asumate în vederea preveni-
rii şi combaterii criminalităţii transfrontalie-
re, promovării şi respectării drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omului, precum 
şi oferirea unor servicii de calitate pentru 
cetăţeni, potrivit unui comunicat al Direcției 
Informare și Relații Publice a MAI.

La fel, a fost menţionat şi faptul că de la 
1 iulie 2012, odată cu intrarea în vigoare a 
Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011, cu privire 
la frontiera de stat a Republicii Moldova şi 
Legii nr.283 din 28 decembrie 2011, cu pri-
vire la Poliţia de Frontieră, instituţia a fost 
împuternicită cu noi atribuţii şi competenţe. 
În acest sens, în cadrul autorităţii au fost in-
stituite subdiviziuni specializate în domeniul 
urmăririi penale, examinării contravenţiilor 
şi expertizei actelor de călătorie. Totodată, la 
nivel instituțional au fost întreprinse un șir 
de acţiuni consecvente în vederea realizării 
directivelor Ministerului Afacerilor Interne, 
integrării eficiente şi menţinerii climatului 
de ordine şi drept la hotarele ţării.

Reforma instituţională a generat reduce-
rea numărului de funcţii de conducere de la 
nivelul central cu aproximativ 30% în favoa-
rea funcţiilor de execuţie de la nivelele re-
gional şi local, totodată, fiind descentralizat 
procesul decizional la nivel operaţional în 
domeniile resurselor umane, financiar, logis-
tic etc., a subliniat Dorin Purice.

Cît privește planul demilitarizării şi pro-
fesionalizării Poliţiei de Frontieră, au fost în-
registrate succese, în acest sens, accentele fi-
ind puse pe îmbunătăţirea calităţii pregătirii 

personalului în activitatea echipelor mobile 
şi de patrulare, analiza riscurilor, examinarea 
documentelor de călătorie, patrularea comu-
nă,  acquis-ul Schengen, studierea limbilor 
străine, perfecţionarea în domeniul combate-
rii fenomenelor infracţionale transfrontaliere 
şi de cooperare.

În contextul implementării documentelor 
naţionale de politici în domeniul liberalizării 
regimului de vize şi managementului integrat 
al frontierei de stat, pe parcursul anului 2012, 
Poliţia de Frontieră s-a axat pe stabilirea, 
dezvoltarea şi consolidarea relațiilor de co-
operare cu autorităţile de frontieră ale state-
lor limitrofe, statelor-membre UE, EUBAM, 
Agenția Frontex, Interpol, precum şi cu alte 
instituţii internaționale de profil.

Şeful departamentului a afirmat că prin-
tre realizările obţinute se numără şi îndepli-
nirea tuturor condiţionalităţilor prevăzute de 
prima fază a Planului de Acţiuni privind li-
beralizarea regimului de vize, blocul II (com-
partimentul Managementul de frontieră). La 
acest subiect, D. Purice a reiterat importan-
ţa pregătirii de către misiunile de evaluare, 
care sînt preconizate pentru februarie curent. 
Experţii străini, în calitate de evaluatori, 
vor supune verificărilor îndeplinirea tuturor 
condițiilor necesare implementării cu succes 
a celei de-a doua faze a Planului de Acțiuni 
RM-UE în domeniul liberalizării regimului 
de vize.

În cadrul conferinței în care a fost făcut 
public bilanţul activităţii Poliţiei de Frontie-
ră, au fost prezentate și obiectivele propuse 
spre realizare pentru  2013.

În acest sens, printre prioritățile anului 
curent se regăsesc continuarea procesului de 
optimizare a structurii organizatorice a Poli-
ţiei de Frontieră, realizarea principiilor Smart 
Borders (Frontiere inteligente) şi E-Frontie-
ra, implementarea Sistemului Naţional de 
Control al frontierei de stat după principiul 
EUROSUR, crearea Centrului de pregătire 
iniţială şi continuă a personalului, dezvol-
tarea infrastructurii şi echipamentului de su-
praveghere şi control al frontierei de stat. La 
nivelul fortificării relațiilor de colaborare, a 
fost specificată necesitatea consolidării coo-
perării cu subdiviziunile subordonate Minis-

terului Afacerilor Interne, instituţiile statului, 
autorităţile de frontieră ale statelor vecine şi 
partenerii internaţionali.

De asemenea, în cadrul evenimentului a 
fost prezentat noul concept de uniformă pen-
tru poliţiştii de frontieră. Şeful departamen-
tului a menționat faptul că instituția și-a dorit 
modernizarea uniformei angajaților, care n-a 
mai fost modificată în ultimii 20 de ani. La 
elaborarea modelului de uniformă au fost ex-
puse mai multe idei şi sugestii, care au fost 
comasate, astfel încît s-a reuşit identificarea 
unei variante optime din punct de vedere 
al cromaticii, stilului şi materialului folosit. 
Uniforma nouă include un set de elemente 
noi, începînd de la culoare, stofă, cusături, 
şi pînă la designul general. Prin această 
schimbare și cele care deja sînt în derulare 
în cadrul autorității de frontieră se propune 
schimbarea atitudinii faţă de Poliția de Fron-
tieră, felul în care angajații sînt percepuţi de 
către cetățeni.

Hainele vor fi cusute eşalonat – prioritate 
vor avea cei de la frontiera de Vest şi de la 
Aeroportul Chişinău. Conducerea Poliţiei de 
Frontieră promite că în doi ani, toţi angajaţii 
vor fi ca scoşi din cutie.

Actuala vestimentaţie a poliţiştilor de 
frontieră a fost elaborată în perioada sovietică. 
Potrivit autorităţilor, culoarea verde nu mai 
corespunde reformei, prin care trece institu-
ţia. Conceptul prevede trei tipuri de uniformă 

– de ceremonie, de serviciu şi de campanie. 
Toate vor fi confecţionate din stofă de culoare 
albastră.

Au fost modificate şi accesoriile. Poliţiştii 
vor avea un ecuson cu numele propriu, iar fe-
meile nu vor mai purta beretă, ci bonetă. Acest 
accesoriu a fost schimbat, ţinîndu-se cont de 
preferinţele angajatelor.

Epoleţii de tip sovietic au fost și ei înlo-
cuiţi. Angajaţii instituţiei, care au demonstrat 
presei noile uniforme, spun că vestimentaţia 
este comodă.

Noile costume au fost elaborate de către 
specialişti de la Universitatea Tehnică şi vor 
fi cusute în Republica Moldova. Proiectul de 
înnoire costă şapte milioane de lei. Poliţia de 
Frontieră are peste 3000 de angajaţi.

Cor. DREPTUL

Prevenirea și combaterea criminalităţii 
transfrontaliere, promovarea și respectarea 

drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului 
– prioritățile Poliției de Frontieră

Consolidarea cooperării 
moldo-polone în domeniul 

afacerilor interne

R ecent, ministrul Afacerilor Interne, 
Dorin Recean, a avut o întrevedere cu 

ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, 
E.S. Artur Michalski, potrivit unui comuni-
cat al Direcției Informare și Relații publice a 
MAI.

În cadrul discuțiilor, ministrul a mulţumit 
oaspetelui pentru vizită, subliniind importanţa 
consolidării relaţiilor bilaterale bazate pe re-
ciprocitate, schimb de experienţe şi cele mai 
bune practici.

La rîndul său, oficialul polonez a menţio-
nat că apreciază cooperarea cu Ministerul Afa-
cerilor Interne şi că relaţiile bilaterale dintre 
cele două guverne se dezvoltă pozitiv, inclusiv 
prin schimb de experienţă şi implementarea 
proiectelor comune. Totodată, Artur Michalski 
a confirmat disponibilitatea părţii polone de a 
consolida relaţiile de colaborare pe linia aface-
rilor interne, în special în contextul procesului 
de liberalizare a regimului de vize cu UE, prin 
schimbul de experienţă şi implementarea unui 
şir de activităţi în cooperare cu partenerii din 
Republica Moldova. În acest sens, Excelenţa 
Sa a informat despre intenţia secretarului de 
stat din cadrul Ministerului de Interne al Polo-
niei privind efectuarea unei vizite de lucru în 
Republica Moldova, pentru a discuta perspec-
tivele şi priorităţile de cooperare moldo-polonă 
în domeniul afacerilor interne şi consolidării 
capacităţilor MAI.

În context, ministrul Recean a subliniat 
faptul că experienţa Poloniei în acest sens este 
una foarte bună, iar perspectivele pe termen 
lung sînt foarte importante, apreciind disponi-
bilitatea Secretarului de Stat din cadrul Minis-
terului de Interne, Piotr Stachańczyk, de a efec-
tua o vizită oficială în Republica Moldova.

De asemenea, Dorin Recean a menţionat 
că în procesul de reformare a instituţiei, un 
rol deosebit îl constituie instruirea angajaţilor 
poliţiei, combaterea corupţiei, obţinerea rezul-
tatelor cît mai eficiente în activitatea poliţie-
nească. Colaborarea cu partenerii europeni în 
domeniul combaterii traficului de droguri, de 
persoane, furturilor de automobile, migraţiei 
ilegale etc. reprezintă o prioritate în procesul 
de reformare şi consolidare a capacităţilor ope-
raţionale ale poliţiei din Republica Moldova.

Excelenţa Sa a confirmat sprijinul părţii 
polone de a consolida cooperarea în domeniu, 
remarcînd interesul de a desfăşura unele acti-
vităţi în comun, precum şi purtarea unor discu-
ţii la nivel operaţional.

Cor. DREPTUL
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Numărul victimelor înregis-
trate în urma gerurilor din 

ultimele ierni devine tot mai mare. 
Ținînd cont de situație, pentru pre-
venirea cazurilor de hipotermie, Mi-
nisterul Afacerilor Interne recoman-
dă cetăţenilor să se 
îmbrace gros, uti-
lizînd haine uşoare 
şi impermeabile.

Copiii trebuie 
îmbrăcați cu mai 
multe rînduri de 
haine, corespunză-
tor vremii. În casă, 
copilul trebuie să 
poarte cel puţin 
două rînduri de 
haine subţiri, care 
să-i acopere pi-
cioarele şi mîinile.

Expunerea în-
delungată la tem-
peraturi scăzute şi aflarea în locuri 
deschise, unde suflă vîntul, trebuie 
evitate, de asemenea, și activităţile 
fizice intense, deoarece transpiraţia 
favorizează apariţia hipotermiei. 
Hainele trebuie păstrate uscate, de 
altfel, corpul pierde repede căldura 
dacă pielea este umezită de ploaie, 
zăpadă sau transpiraţie.

Pentru prevenirea deshidrată-
rii, este necesar de a consuma, în 
cantități mai mari, lichide calde 
(lapte, ceai), însă nu cofeinizate.

Locuințele trebuie încălzide 
adecvat, evitînd utilizarea instala-
ţiilor improvizate, care pot duce la 

intoxicaţii cu monoxid de carbon. 
La fel, trebuie evitat consumul de 
băuturi alcoolice care favorizează 
pierderea de căldură din organism.

Totodată, MAI face apel la 
receptivitatea oamenilor vizavi 

de vecinii în etate, cărora este ne-
cesar să le acordăm ajutorul sau să 
sesizăm autorităţile administraţiei 
publice locale. În cazul în care de-
pistăm în stradă persoane în stare de 
inconștiență, trebuie să le acordăm 
primul ajutor, anunțînd poliţia şi 
instituţiile medicale la numerele de 
urgență respective.  

,,Sesizaţi imediat orice caz de dis-
pariţie a minorilor, pentru întreprin-
derea măsurilor urgente de depistare 
a acestora”, se precizează într-un 
comunicat al Direcției Informare și 
Relații Publice a MAI. 

L. D.

Recomandări de prevenire a 
cazurilor de hipotermie

I nstabilitatea timpului din peri-
oada iernii creează probleme 

care pun viața oamenilor în primej-
die. Printre aceastea se include și 
pericolul de pe gheața din bazinele 
acvatice. Astfel, potrivit datelor sta-
tistice, pe parcursul sezonului rece al 
anului trecut, pradă gheţii au căzut 
17 persoane, dintre 
care 3 minori. Tot 
în această perioadă, 
28 de persoane, din-
tre care 6 minori, au 
fost salvaţi de sub 
gheaţă.

Ținînd cont de 
situația dată, MAI 
vine cu un șir de 
recomandări pentru 
a evita problemele 
ce apar atunci cînd 
facem o plimbare 
pe gheață.

Așadar, în pri-
mul rînd trebuie 
să dăm dovadă de 
maximă prudență, 
atunci cînd sîntem 
pe gheață și să ținem cont că în cen-
trul lacurilor, rîurilor gheaţa este 
mai subţire decît lîngă mal, iar în 
locurile de confluenţă a pîraielor şi 
în cele de scurgere a deşeurilor in-
dustriale, apa nu îngheaţă deloc sau 
dacă îngheaţă, aceasta are o grosi-
me neînsemnată.

 Iarna, în timpul pescuitului 
este necesar să ne gîndim mai întîi 
de toate la securitatea personală şi 
apoi la pescuit. 

Mergînd pe gheaţă, trebu-
ie să fim gata în orice moment, 
atunci cand crapă gheața să ne 
eliberăm imediat de greutăți. 
 În măsura posibilităţilor, vom trece 
locurile periculoase numai cu asigu-
rare, deplasîndu-ne cu paşi alunecaţi. 
 De asemenea, este necesar să avem 

întotdeauna la îndemînă o funie cu 
lungimea de 12-15 metri și să pu-
nem alături de gaura de pe gheaţă 
o scîndură sau o creangă mare. 
 Nu vom sări pe blocurile de gheaţă 
rupte, ele ar putea să nu reziste la 
greutate şi să se răstoarne.

La fel, nu ne vom deplasa pe 
gheață singuri și nu trebuie să încer-
căm să verificăm rezistenţa gheţii cu 
piciorul.

 Totodată, vom lua în calcul că 

sub zăpadă grosimea gheţii este 
mult mai mică și trebuie să fim 
atenți în orice moment, pentru că 
putem da de ochiuri de apă sau cră-
pături.

Dacă în timpul deplasării am 
depistat sub picioare crăpături, nu 
vom intra în panică şi nu vom fugi 

de pericol, ci ne vom 
culca lent pe gheaţă 
şi ne vom rostogoli 
spre locul fără peri-
col.

Cît privește acor-
darea primului ajutor 
celor aflați în pericol 
pe gheață, aceasta 
este posibil numai 
în sectorul permis 
de trecere. În timpul 
acordării ajutorului 
vom acționa imediat, 
hotărîți, dar foarte 
atent. Încurajîndu-l 
pe sinistrat, vom 
oferi obiectul de sal-
vare de la distanţa de 
3 - 4 metri.

În cazul în care am fost noi victi-
ma, ne vom elibera din gheaţă, vom 
scoate, scurge şi din nou vom îm-
brăca hainele, deplasîndu-ne imedi-
at spre localitatea apropiată sau, în 
funcție de situație, vom aprinde fo-
cul şi vom încălzi sinistratul, dîndu-i 
o parte din vestimentaţia personală. 

Nu permiteți degerarea şi înghe-
ţarea ființei umane.  Chemaţi salva-
torii sau ambulanţa.

Cor. DREPTUL

Reguli de protecţie pe gheața din bazinele acvatice

Articolul 192 al Codului penal al Re-
publicii Moldova clasifică pungăşia 

drept o acţiune în scopul sustragerii bunurilor 
altei persoane din buzunare, genţi sau din alte 
obiecte prezente la persoană. Și cum sîntem 
în anotimpul iernii, cînd ne îmbrăcăm haine 
mai groase – aceasta le creează pungașilor 
pîrghii mai mari de a ne lăsa cu buzunarele 
goale. 

Astfel, întru asigurarea protecţiei bunu-
rilor personale, Ministerul Afacerilor Interne 
recomandă cetăţenilor:

– Nu purtaţi portofelul, banii sau alte valori 
în buzunarul din spate al pantalonilor sau în 
cele laterale ale hainelor şi paltoanelor, pre-
cum şi cele de la cămaşă, deoarece acestea re-
prezintă locurile  care sînt controlate cel mai 
frecvent de către hoţii de buzunar;

– Păstraţi portofelul şi banii în buzunarul 
interior şi asiguraţi închiderea lui cu nasturi 
sau fermoar. Un buzunar bine asigurat descu-
rajează hoţii;

– Trageți mare atenţie la persoanele pe care 
le vedeţi des în preajma dumneavoastră în 
piaţă şi magazine;

– Țineți geanta în faţă, protejînd-o cu 
mîna;

– Fiţi atenţi la persoanele care au piese de 
îmbrăcăminte sau plase goale pe mînă; un 
hoţ foloseşte astfel de obiecte pentru a as-
cunde de privirile străine manipulările mîi-
nii;

– În spaţii aglomerate (pieţe, gări, magazi-
ne) fiţi mai vigilenţi decît de obicei;

– Dacă vă sim-
ţiţi înconjurat sau 
sînteţi împins în 
transportul public, 
schimbaţi-vă ime-
diat locul;

– Pregătiţi din 
timp banii pentru 
achitarea călători-
ei în transport, nu 
scoateţi în evidenţă 
banii din geantă în 
prezenţa persoane-
lor aflate în trans-
port;

– Țineţi în vizor 
bunurile personale, 
cînd vă deplasaţi în 
transportul public, 
în special în orele 

de vîrf cînd transportul este ticsit cu pasa-
geri;

– Cînd anotimpul este posomorît sau plo-
uă, şi aşteptaţi transportul la staţie, acordaţi 
atenţie bunurilor pe care la aveţi la dvs., de-
oarece hoţul se foloseşte de momentul cînd 
atenţia şi gîndurile dvs. sînt sustrase;

– Nu ezitaţi să luaţi atitudine atunci cînd 
sînteţi martorul unei infracţiuni.

Victimă a hoţilor de buzunar poate de-
veni oricine, indiferent de vîrstă sau gen, iar 
evitarea acestei situaţii neplăcute depinde, în 
majoritate, de fiecare persoană în parte.

În cazul în care aţi sesizat că vă lipseşte 
ceva din geantă sau buzunare, alertaţi imedi-
at Poliția la numărul de telefon 902.

Protejați-vă buzunarele de hoți

M ii de plîngeri continuă să fie depuse 
la Inspecţia Muncii, în pofida ma-

jorării amenzilor aplicate patronilor care nu 
respectă legilsaţia. Potrivit da-
telor oferite de inspectori, anul 
trecut au fost depistate peste 
60 de mii de cazuri în care s-au 
încălcat normele de securitate, 
dar şi drepturile muncitorilor.

Inspecţia Muncii anunţă că 
cel mai des angajaţii se plîng 
de încălcarea regimului de 
muncă şi a normelor de secu-
ritate. Aceştia sînt nemulţumiţi 
şi de întîrzierile nejustificate a 
plăţii salariilor, precum şi de 
refuzul angajatorilor de a oferi 
compensaţii şi premii. 

În 2012 au intrat în vigoare noile amenda-
mente la Codul muncii şi Codul contravenţio-

nal, prin care au fost majorate amenzile pentru 
încălcarea legislaţiei muncii, inclusiv pentru 
achitarea salariilor ,,în plic”. Conform acestor 

modificări, amenzile ajung pînă la 10 mii de 
lei. Anul trecut, angajaţii au depus trei mii de 
plîngeri la Inspecţia Muncii.

Mii de salariaţi depun plîngeri la 
Inspecţia Muncii

A nul trecut, Republica Moldova a re-
gresat la capitolul libertatea presei. In-

formaţia se conţine într-un raport al organiza-
ţiei ,,Reporteri fără Frontiere” (RSF). Astfel, 
potrivit clasamentului, ţara noastră ocupă lo-
cul 55, după o cădere de două poziţii. Moldo-
va se află între Argentina şi Ungaria, la cîteva 
poziţii distanţă de Japonia şi Italia.

Pentru al treilea an consecutiv, lider în to-
pul clasamentului este Finlanda, care, potrivit 
reprezentanţilor organizaţiei, respectă cel mai 
mult libertatea presei.

Finlanda este urmată de Olanda, Norvegia, 
Luxemburg şi Andorra. Statele Unite ale Ame-
ricii ocupă locul 32, în urcare cu 15 poziţii. La 
polul opus, pe ultimele locuri se află Turkme-
nistanul, Coreea de Nord şi Eritreea.

În ceea ce priveşte ţările vecine, România 

ocupă locul 42. Poziţia actuală este în urcare 
cu cinci locuri, faţă de anul trecut. Ucraina 
ocupă locul 125, în cădere cu 10 poziţii.

De asemenea, Rusia a căzut în clasa-
ment şi ocupă locul 148, după ce anul trecut a 
ocupat locul 142. După întoarcerea la preşe-
dinţie a lui Vladimir Putin, represiunile s-au 
intensificat, în urma valului de proteste fără 
precedent ale opoziţiei, se notează în rapor-
tul RSF.

În clasament au fost incluse 179 de ţări. 
Pentru prima dată, organizaţia ,,Reporteri fără 
Frontiere” publică un indice anual al libertăţii 
presei. Acesta reprezintă un instrument ana-
litic care măsoară nivelul general al libertăţii 
de exprimare în întreaga lume. Pentru anul 
trecut, acest indice este de 3,395 de puncte, o 
cifră de referinţă pentru anii următori.

Moldova regresează 
la capitolul libertatea presei
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Potrivit art.15 din Codul 
familiei, nu se admite înche-
ierea căsătoriei între:

a) persoane dintre care 
cel puţin una este deja căsă-
torită;

b) rude în linie dreaptă 
pînă la al IV-lea grad inclu-
siv, fraţi şi surori, inclusiv cei 
care au un părinte comun;

c) adoptator şi adoptat;
d) adoptat şi rudă a adop-

tatorului în linie dreaptă, pînă 
la al II-lea grad inclusiv;

e) curator şi persoană mi-
noră aflată sub curatela aces-
tuia, în perioada curatelei;

f) persoane dintre care 
cel puţin una a fost lipsită de 
capacitatea de exerciţiu;

g) persoane condamnate 
la privaţiune de libertate în 
perioada cînd ambele îşi is-
păşesc pedeapsa;

h) persoane de acelaşi 
sex.

Conform art.42 din codul 
menţionat, dreptul de a cere 
declararea nulităţii căsători-
ei îl au următoarele persoane:

a) soţul minor, părinţii lui 
(tutorii), autoritatea tutelară 

sau procurorul, dacă căsăto-
ria a fost încheiată de o per-
soană care nu a atins vîrsta 
matrimonială şi această vîr-
stă nu a fost redusă în modul 
stabilit. După atingerea de 
către soţul minor a vîrstei de 
18 ani, dreptul de a cere de-
clararea nulităţii căsătoriei îi 
aparţine numai lui;

b) soţul ale cărui drepturi 
au fost încălcate prin înche-
ierea căsătoriei, precum şi 
procurorul în cazurile viciu-
lui de consimţămînt;

c) soţul care nu a ştiut 
despre existenţa impedimen-
telor la căsătorie, tutorele 
soţului declarat incapabil, 
soţul din căsătoria preceden-
tă nedesfăcută, alte persoane 
ale căror drepturi şi interese 
au fost lezate în urma căsă-
toriei încheiate cu încălcarea 
prevederilor art.15 din ace-
laşi cod, precum şi autorita-
tea tutelară sau procurorul, în 
cazurile menţionate mai sus;

d) soţul de bună-credinţă 
şi procurorul, în cazul în care 
a fost încheiată o căsătorie 
fictivă.

? Care sînt restricţiile legale referitoare la inter-
zicerea căsătoriei între anumite persoane şi cine 
are dreptul să ceară nulitatea căsătoriei? 

 marina Deliu,                                                                                                   
mun. Chişinău

educaţie juridică

C entrul de reabilitare a 
victimelor violenţei 

în familie este o instituţie 
specializată care oferă pla-
sament temporar şi asistenţă 
victimelor violenţei în fami-
lie.  Centrul îşi organizează 
activitatea în baza următoa-
relor principii:

1) respectarea şi promo-
varea drepturilor, intereselor 
şi demnităţii persoanelor 
asistate;

2) respectarea interesu-
lui superior al copilului şi a 
drepturilor lui;

3) nediscriminarea;
4) asigurarea confidenţia-

lităţii şi eticii profesionale;
5) respectarea opiniei 

persoanei asistate (adult sau 
copil);

6) interdisciplinaritate şi 
multidisciplinaritate;

7) asigurarea accesului la 
servicii de calitate;

8) deschidere către comu-
nitate.

Scopul Centrului este de 
a oferi plasament 
temporar, asis-
tenţă victimelor 
violenţei în fa-
milie, socializare 
şi reintegrare în 
familie şi/sau co-
munitate. Centrul 
are ca obiect de 
activitate acorda-
rea, în mod gratu-
it de servicii so-
ciale specializate, 
în conformitate 
cu standardele 
minime de cali-
tate şi răspunde 
nevoilor specifice şi reale ale 
fiecărei persoane asistate:

1) asigură primire, protec-
ţie şi plasament temporar vic-
timelor violenţei în familie;

2) asigură servicii de igi-
enă personală;

3) oferă asistenţă juridică, 
socială, psihologică şi medi-
cală de urgenţă;

4) acordă suport infor-
maţional pentru găsirea unei 
locuinţe, a unei instituţii pre-
şcolare sau preuniversitare;

5) acordă educaţie non-
formală în vederea asimilării 
cunoştinţelor şi deprinderilor 
necesare integrării sociale;

6) promovează socializa-
rea şi dezvoltarea relaţiilor cu 
comunitatea şi/sau familia;

7) facilitează accesul şi 

informează beneficiarul des-
pre sistemul de protecţie so-
cială;

8) elaborarea, în comun 
cu beneficiarul, a planului 
individual de protecţie îm-
potriva oricărei forme de inti-
midare, discriminare, abuz şi 
exploatare;

9) sprijină cuplul părinte-
copil/copii în vederea dezvol-
tării autonomiei care ar favo-
riza reintegrarea acestuia în 
familie şi/sau comunitate;

10) monitorizează situa-
ţia postintegratoare a benefi-
ciarilor în familie şi în comu-
nitate.

Aflarea beneficiarilor în 
Centru nu va depăşi 3 luni, 
perioadă în care autorităţile 
şi personalul Centrului, în 
comun cu beneficiarul vor 
găsi o soluţie durabilă. Ca-
pacitatea maximă a Centrului 
este de pînă la 30 de persoa-
ne. Centrul este amenajat 
conform standardelor de 
calitate, în corespundere cu 

particularităţile individuale 
şi de vîrstă ale beneficiarilor.  
Asistenţa fiecărui beneficiar 
se realizează în baza planu-
lui individual de intervenţie, 
elaborat de către asistentul 
social coordonator de caz 
din cadrul Centrului. Refe-
rirea beneficiarului către alte 
servicii specializate din co-
munitate şi reintegrarea în 
familie şi/sau în comunitate 
este coordonată cu echipa 
multidisciplinară. 

Centrul:
– oferă, în limitele com-

petenţei sale şi în funcţie de 
necesităţile beneficiarilor, 
asistenţă medicală. Asistenţa 
medicală primară şi speciali-
zată sînt asigurate de unităţile 
medicale teritoriale, conform 

legislaţiei;
– asigură servicii de rein-

tegrare a victimei în familie 
şi/sau comunitate prin:

1) lucrul cu familia bene-
ficiarului;

2) referirea la servicii de 
orientare profesională;

3) facilitarea angajării în 
cîmpul muncii;

4) monitorizarea şi eva-
luarea situaţiei pentru o peri-
oadă de un an din momentul 
reintegrării în familie şi/sau 
comunitate;

5) asigurarea accesului 
copiilor la serviciile educa-
ţionale comunitare (şcoală, 
grădiniţă etc.).

Serviciile educaţionale 
sînt oferite de către instituţiile 
de învăţămînt din comunitate. 
Angajaţii Centrului asigură 
asistenţa educaţională copii-
lor la pregătirea temelor pen-
tru acasă. Nu pot beneficia de 
serviciile oferite de Centru 
persoanele violente (verbal 
şi/sau fizic), cele aflate sub 

influenţa alcoolu-
lui, drogurilor, per-
soanele cu afecţiuni 
contagioase, persoa-
nele care la moment 
se află în stare de 
afect. Calitatea ser-
viciilor prestate de 
Centru urmează a 
fi evaluată periodic 
de către organul de 
acreditare a servici-
ilor sociale. Pentru 
asigurarea securi-
tăţii beneficiarilor, 
Centrul beneficiază 
de securitate şi pază, 

conform legislaţiei. Autori-
tăţile administraţiei publice 
locale, în caz de necesitate, 
pot să acorde edificii pentru 
activitatea centrelor.

Grupul de beneficiari ai 
serviciilor oferite de Centru 
este reprezentat de persoa-
ne victime ale violenţei în 
familie, constituit din femei, 
bărbaţi şi cuplul mamă-copil/
copii, tată-copil/copii. Copiii 
pot fi plasaţi în Centru numai 
fiind însoţiţi de către părinte 
sau reprezentantul lor legal. 
Plasarea individuală a copi-
ilor nu este admisă. Centrele 
urmează a fi specializate 
după criteriul de sex al benefi-
ciarilor (centre de reabilitare a 
femeilor victime ale violenţei 
în familie şi centre de reabi-

litare a bărbaţilor victime ale 
violenţei în familie, după caz). 
Plasarea beneficiarului adult 
în Centru are loc la solicitarea 
directă a beneficiarului sau cu 
prezentarea dosarului perso-
nal al beneficiarului de către 
organul teritorial de asistenţă 
socială, organul afacerilor 
interne, referirea acestuia de 
către alte autorităţi ale admi-
nistraţiei publice locale, alte 
instituţii abilitate.   Plasarea 
beneficiarilor are loc în cazul 
în care se atestă un pericol 
iminent pentru viaţa sau să-
nătatea beneficiarului sau/şi 
al copilului/lor săi.  Plasarea 
beneficiarului în Centru este 
benevolă, are un caracter 
temporar şi include întocmi-
rea dosarului beneficiarului, 
evaluarea complexă şi stabi-
lirea planului individual de 
intervenţie.  Dosarul personal 
al beneficiarului este comple-
tat de specialiştii Centrului.  
Evaluarea complexă a benefi-
ciarului se realizează de către 
managerul de caz, în comun 
cu asistentul social comunitar. 
Planul individual de servicii 
se revizuieşte lunar, sau ori 
de cîte ori este necesar pentru 
a fi readaptat la nevoile so-
ciale nou apărute.  Serviciile 
acordate menţionate mai sus 
vor fi asigurate de către per-
sonalul de specialitate angajat 
în Centru, de partenerii Cen-
trului, voluntari din partea 
ONG-lor cu care colaborează 
Centrul. Pentru fiecare benefi-
ciar al Centrului se va întocmi 
un dosar individual care să 
cuprindă date personale, date 
despre familie, profesionali-
zare, fişă medicală, alte acte 
necesare şi utile pentru fieca-
re caz în parte, o anchetă soci-
ală care să evidenţieze cauzele 
situaţiei de risc social şi pla-
nul personalizat de intervenţie. 
Pregătirea ieşirii beneficiaru-
lui din Centru se efectuează 
de către managerul de caz sub 
supravegherea managerului 
Centrului şi în colaborare cu 
organul teritorial de asistenţă 
socială şi protecţie a familiei 
şi echipa multidisciplinară. 

După ieşirea beneficia-
rului din Centru, serviciile 
de consiliere, acompaniere 
şi suport emoţional rămîn la 
dispoziţia beneficiarului pînă 
la integrarea sa deplină în fa-
milie şi/sau comunitate.

Centrul de reabilitare a victimelor violenţei în familie

Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău solicită repetat prezentarea cet-lor: 

Marcenco Angela, dom. mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu, nr. 
9/2, apt. 56 sau mun. Chișinău, str. Gheorghe Cașu, nr. 20/3, şi 
Onofraş Ion, dom. mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu, nr. 9/2, 
apt. 56,  pentru data de 11 februarie 2013, ora 10.00, la şedin-
ţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor, nr. 4) în calitate de 
intervenienţi, unde va avea loc examinarea cauzei la cererea: 
Modrîngă Mariana şi Modrîngă Vitalie privind anularea actului 
administrativ şi repararea prejudiciului cauzat.

Părţile să prezinte procura corespunzătoare şi referinţă, în 
conformitate cu art.186 CPC al RM.

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

 Judecător  Maria Moraru 
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Malitovs-
caia Cristina, pentru data de 28 februarie 2013, ora 11.30, la şe-
dinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor, nr. 4) în calitate de 
apelant în cauza civilă nr. 2a-1431/12, la cererea APLP către: 
Malitovscaia Nona şi Malitovscaia Cristina privind încasarea 
datoriei.

 Judecător  Domnica Manole 
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Ujevco 
Veaceslav, pentru data de 26 martie 2013, ora 16.00, la şedinţa 
de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor, nr. 4) în calitate de inti-
mat în cauza civilă nr. 2a-3264/12, la cererea cet. Ujevco Svetla-
na privind decăderea din drepturile părinteşti.

 Judecător  Domnica Manole 

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Cîvîrjic Serghei, pentru data de 18 februarie 2013, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calitate de pîrît, 
unde va avea loc examinarea cauzei la acţiunea lui Stratulat Vita-
lie către: ÎS CRIS ,,Registru”, Gruşco Serghei, Cîvîrjic Serghei, 
Luceac Andrei, Ursu Gheorghe privind recunoaşterea ca posesor 
de bună credinţă.

Judecător  Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ganea Ghenadie, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Doina, nr. 
98, apt. 12, pentru data de 19 februarie 2013, ora 11.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de pîrît, 
unde va avea loc examinarea cauzei la acţiunea cet. Nichitov 
Gabriela.

Judecător  Ion Ţurcan 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bacanu Calistrat, cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str. Ar-
borilor, nr. 11, pentru data de 20 februarie 2013, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Ţurcan Alexei că-
tre: Bacanu Calistrat, executorii judecătoreşti: Alexeenco Olga, 
Oglindă Sergiu, Zamşa Valentina privind contestarea actelor 
executorilor judecătoreşti.

Judecător  Djeta Chistol

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Balacci Vitalie, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Chimiştilor, 
nr. 11, apt. 9 şi a reprezentantului SRL ,,Terra Consulting”, cu 
sediul: mun. Chişinău, bdul Dacia, nr. 34/1, pentru data de 28 
martie 2013, ora 13.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, 
bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 207), unde va avea loc exami-
narea cauzei civile la cererea lui Ciutac Afanasie privind repa-
rarea prejudiciului material şi moral.

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

 Judecător  V. Orîndaş
www

 Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
obligatorie a reprezentantului SRL ,,Rouviz”, mun. Chişinău, 
str. N. Bălcescu, nr. 11, apt. 77, pentru data de 21 februarie 
2013, ora 10.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul 
Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 215, în incinta Judecătoriei Co-
merciale de Circumscripţie) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la cererea SRL ,,Indspecial-Trans” privind încasarea 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 cet. Corcinschi Dioni-
sie, pentru data de 25 februarie 2013, ora 14.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 509) în calitate de interve-
nient accesoriu în cauza civilă nr. 3Ca-24/13, la cererea OCT 
Chişinău către Consiliul st. Ghidighici, intervenient accesoriu 
Corcinschi Dionisie privind anularea deciziei.

Judecător  Aliona Danilov 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
obligatorie a cet. Juraveli Alexandr, a.n. 29.04.1979, domici-
liat: mun. Chişinău, str. V. Lupu, nr. 46/1, în calitate de pîrît, 
şi a reprezentantului SRL ,,Alexandr-Grup”, mun. Chişinău, 
str. Şciusev, nr. 56, apt. 3, în calitate de intervenient accesoriu, 
pentru data de 4 martie 2013, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 215, în incin-
ta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea ÎCS ,,Express-Leasing” 
SRL privind transmiterea gajului, sub sancţiunea aplicării 
efectelor corespunzătoare prevăzute în art.205, 206 din Codul 
de Procedură Civilă.

Judecător  Ion Gancear 
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www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului SC ,,Daralex Lux” SRL, pentru data de 12 fe-
bruarie 2013, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, 
nr. 13, bir. 9), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cere-
rea ,,Covoare Service” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bîrca Marina Pavel, a.n. 07.07.1987, domiciliată: mun. Chişi-
nău, str. Măcieşilor, nr. 14/1, pentru data de 18 februarie 2013, 
ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 15) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Colibaba Tatia-
na privind contestarea posesiunii, folosirii bunului imobil.

Judecător  Luiza Gafton 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SC 
,,Daur&C” SRL, pentru data de 19 februarie 2013, ora 14.45, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 17) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii depusă de ÎS ,,În-
treprinderea de Reparare şi Exploatare Auto” privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Maria Ţurcan 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Kovalik Evghenii, pentru data de 20 februarie 2013, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 8) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Kovalik Iulia 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Gnatiuc Alexandru în calitate de pîrît şi Filimonova Elena 
în calitate de intervenient accesoriu, pentru data de 22 februarie 
2013, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 12), unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
lui Vîrlan Alexandru către Gnatiuc Pavel privind încasarea pre-
judiciului cauzat.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Bezmenov Serghei şi Burdin Iulia, pentru data de 27 februa-
rie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 
13, sala nr. 1) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea cet. 
Maxim Victoria privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Răcilă Lucia, pen-
tru data de 1 martie 2013, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski, nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît, unde va avea loc 
examinarea cererii lui Ciorbă Andrei privind desfacerea căsă-
toriei.

Judecător  S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Criconst&CO”, pentru data de 4 martie 2013, ora 10.10, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25) în calita-
te de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii depusă de SRL 
,,Iorgov&C” privind încasarea datoriei.

Judecător  S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Motoşenco 
Vitalii şi Teriohin Ghenadii, pentru data de 7 martie 2013, ora 
12.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 18) în 
calitate de pîrîţi, unde va avea loc examinarea cererii ÎCS ,,Ex-
press Leasing” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător                                        Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SA ,,Semnal”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Bu-
curiei, nr. 12,,A”, pentru data de 11 martie 2013, ora 14.20, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 8) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Olaru Ioana către: 
Tihon Şt., Tihon T., privind evacuarea forţată din imobil fără 
acordarea altui spaţiu locativ şi încasarea prejudiciului material 
şi cererea reconvenţională a cet-lor: Tihon Şt., Tihon T., Tihon 
Tudor către: Olaru Ioana, SA ,,Semnal” privind anularea ordinu-
lui SA ,,Semnal” şi recunoaşterea dreptului de proprietate.

Judecător  Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Chirilovschii Vladimir şi Chirilovschii Eugeniu, pentru data 
de 13 martie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Ze-
linski, nr. 13, bir. 9), unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea: Cooperativa de Exploatare a Garajelor nr. 16, privind 
încasarea datoriei.

Judecător  V. Stratan
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mihaliova Natalia, 
a.n. 05.07.1977, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, 
str. Maria Drăgan, nr. 38, bloc 1, apt. 7, pentru data de 20 februa-
rie 2013, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 313) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea lui 
Bobuh Evghenii privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Ludmila Ouş

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Josan Dionisie, cu 
domiciliul: satul Sirota, Orhei, pentru data de 28 februarie 2013, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 506) în 
calitate de pîrît (intervenient), unde va avea loc examinarea cau-
zei la cererea reclamantei Agheeva Maria către: CIC ,,Fidesco” 
SRL, srl ,,Defensiva” privind încasarea prejudiciului Moral.

Judecător  Silvia Gîrbu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Global-Express”, pentru data de 14 martie 2013, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2e-237/13, intentată de SRL ,,Glorinal-
Grup” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Elena Cojocari
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Pamuk&Gaina”, pentru data de 8 februarie 2013, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Lux-SP” privind încasarea su-
mei.

Judecător  Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Volos Eugeniu, 
pentru data de 22 februarie 2013, ora 13.00, la şedinţa de ju-
decată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 221, 
et. 2) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei la 
cererea ,,Microinvest” SRL către: ,,General Engineering Grup” 
SRL, Volos Eugeniu privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Aurica Us
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Balan Serghei, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Iazului, nr. 
13/1, apt. 3, pentru data de 26 februarie 2013, ora 11.40, la şe-
dinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, 
bir. 225, în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Balan Valentina.

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

Judecător  Iu. Ţurcan 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Digital Hardware”, pentru data de 13 mar-
tie 2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
16), unde va avea loc examinarea cauzei la acţiunea SRL ,,Pro-
iecttehservis” privind încasarea datoriei.

Judecător  E. Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,Titan-Construct” SRL, pentru data de 14 
martie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 16), unde va avea loc examinarea cauzei la acţiunea SRL 
,,Gricons-Impex” privind încasarea sumei.

Judecător  E. Cobzac 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Spînu Ruslan, pen-
tru data de 15 martie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Ciobau Victor privind încasarea sumei.

Judecător  Gheorghe Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Prian Tir”, pentru data de 20 martie 2013, 
ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Adenosar” privind 
încasarea sumei.

Judecător  V. Ilaşco 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ,,Plast-
form Grup” SRL, pentru data de 8 aprilie 2013, ora 15.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9), unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la cererea SC ,,Ronals Prim” SRL privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gudima Igor, pen-
tru data de 11 aprilie 2013, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 9), unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea CCL - 213 privind încasarea datoriei.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Crivouh Oleg, pentru data de 16 aprilie 2013, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea lui Rabei Alexei privind încasarea datoriei.

Judecător  Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Nichitin Iurii, pentru data de 23 aprilie 2013, ora 8.45, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Nichitina Jana privind desfacerea căsătoriei şi 
încasarea pensiei alimentare.

Judecător  Veronica Negru

Citaţii în judecată  www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Filinit”, pentru data de 26 februarie 2013, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Auto Invest Construct” 
privind încasarea sumei.

Judecător  Ina Dutca 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Gheorgheşenco, Natalia, cu ultimul do-
miciliu: or. Orhei, str. M. Sadoveanu, nr. 121, pentru data de 21 
februarie 2013, ora 9.20, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu, nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Beşeti Raisa Hristofor, a.n. 02.04.1964, 
cu ultimul domiciliu: satul Brăneşti, Orhei, pentru data de 26 
februarie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu, nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea lui Beşeti Gheorghe privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Labontu Constantin Toader, cu ultimul 
domiciliu: satul Pohrebeni, Orhei, pentru data de 26 februarie 
2013, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu, nr. 
135, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Ursachi 
Ala Gheorghe privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Sergiu Procopciuc
 www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Ionescu Du-
mitru Grigore, domiciliat: or. Ialoveni, str. Victoriei, nr.7,,A”, 
pentru data de 28 februarie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4, bir. 15) în calitate de pîrît în ca-
uza civilă intentată de Jentemir Ilie către firma de producţie şi 
comerţ ,,Mob.Cons. Tîmplar” SRL, Ialoveni privind restituirea 
împrumutului de 94 500 lei.

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

Judecător  Iu. Sciastlivîi 
www

Judecătoria Floreşti solicită prezentarea reprezentantului 
SRL ,,Elena Cepraga&Co”, cu sediul: or. Floreşti, str. Gării, nr. 
58, pentru data de 4 martie 2013, ora 10.30, la şedinţa de judeca-
tă (Floreşti, str. M. Eminescu, nr. 1, bir. 5) în calitate de reclamat 
în cauza civilă la cererea SAR ,,Moldcargo” SA privind încasa-
rea datoriei.

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

Judecător  Lilia Gavriliuc
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM,solicită prezentarea obligatorie a cet-lor: Cebotărică Galina, 
Glavan Victor, domiciliaţi în satul Sofia, Drochia, pentru data 
de 13 martie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Drochia, 
str. 31 August 1989, nr. 7, bir. 8) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă intentată de ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător  L. Lupaşcu 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ,,Cros 
TV” SRL, cu sediul: mun. Chişinău, satul Băcioi, pentru data 
de 2 aprilie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 
3, bir. 36) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cere-
rii SC ,,Media International” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător      Aliona Miron 

ANUNȚ
Se anunţă, pentru data de 18 februarie 2013, ora 10.00, lici-

taţia publică privind vînzarea bunurilor mobile: maşini automate 
pentru vînzarea băuturilor, care conţin dispozitive de încălzire 
sau de răcire (refrigerare) ,,Cristallo 400” - 17 unităţi, ce aparţin 
debitorului SRL ,,Adelfia”, în scopul executării documentului 
executoriu nr. 2-4400/12, din 19.09.2012, emis de Judecătoria 
Buiucani mun. Chişinău. Preţul iniţial de vînzare a bunului scos 
la licitaţie constituie 136 000 lei.

Doritorii de a se familiariza în prealabil cu bunurile expuse 
la licitaţie, cu condiţiile şi procedura de vînzare, pot contacta 
executorul judecătoresc Ruslan Ciobanu: tel. mob. 069760077, 
mun. Chişinău, bdul Decebal, nr. 99/3, of. 513.

Executor judecătoresc                       Ruslan Ciobanu 

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, deţinînd do-

sarul de executare nr. 056-167r/13, din 27.04.12, citează pen-
tru data de 7 februarie 2013, ora 10.00, debitorul SRL ,,Sur-
vent”, c/f-1003600031741, pentru a lua cunoştinţă de mate-
rialele dosarului de executare nominalizat, inclusiv procesul 
verbal de sechestru din 18.10.12 şi raportul de evaluare din 
13.12.12, a mijlocului de transport ,,Volvo XC90”, caroseria 
nr. YV1CZ59G741036126, evaluat la - 112 282 lei, pe adresa: 
mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 336.

Executor judecătoresc                    Anatolie Bănărescu 
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re:  Elena Carpenco, judecător, Ceadîr-Lun-
ga; Mariana Pitic, judecător, Centru, detaşat, 
INJ; Tatiana Avasiloaie, judecător, Căuşeni; 
Ion Goncearuc, judecător, Floreşti; Sergiu 
Godorogea, judecător, Rîşcani; Petru Coci-
tov, judecător, Soroca. 

 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 înde-
pliniţi obligaţiile, întru bunăstarea societăţii 
noastre.

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

La mulţi Ani!

membrii Consiliului  de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul 
şi Revista Naţională  de Drept

U nul dintre secretele care vă per-
mit să trăiţi viaţa din plin este să 

vă permiteţi să simţiţi orice şi să nu vă 
cramponaţi în emoţii negative. Fiecare 
sentiment pe care îl simţiţi este real şi, 
de foarte multe ori, ne facem mai mult 
rău, încercînd să nu avem emo-
ţii negative decît dacă le-am 
lăsa să se exprime. Iată cîteva 
sugestii pentru a trece prin emo-
ţiile negative în loc să căutaţi căi 
să le ocoliţi.

Ţelul suprem în dezvoltarea 
personală este să învăţaţi să vă 
descurcaţi cu orice va confrun-
taţi. Nu puteţi face acest lucru 
dacă veţi nega că uneori reac-
ţionaţi greşit. Majoritatea dintre 
noi nu încercăm niciodată să ne 
ascundem emoţiile negative; 
trebuie să extindem această fi-
lozofie la toate emoţiile.

emoţiile nu sînt mai mari 
decît noi. Nu vă temeţi dacă o 
emoţie va copleşeşte; în realita-
te acest lucru nu se întîmplă ni-
ciodată. O emoţie devine din ce 
în ce mai puternică pe măsură ce puneţi 
mai multă energie în negarea ei. Teama, 
furia, vina şi resentimentele – acestea 
sînt precum nişte copii care vă trag de 
picioare. Devin din ce în ce mai zgo-
motoşi pînă le acordaţi un pic de atenţie. 
Odată ce obţin acest lucru, dispar.

Ancoraţi-vă în prezent şi conştien-
tizaţi ceea ce simţiţi. Este un mare lucru 

să conştientizaţi exact ce simţiţi. De 
exemplu, există o mare diferenţă între a 
fi înspăimîntat şi a fi împietrit de frică, 
dar de cele mai multe ori nu vedem di-
ferenţa. Generalizăm sentimentul şi spu-
nem că ne este frică. Aşadar, trebuie să 

învăţăm să recunoaştem ceea ce simţim 
cu adevărat.

Nu încercaţi să negaţi ceea ce sim-
ţiţi. Poate că uneori vi se pare că sen-
timentele negative vă pot sta în calea 
realizării obiectivelor. Dar nu emoţiile 
negative sînt cele care va împiedică să 
progresaţi, ci timpul pe care îl acordaţi 
acestora. Majoritatea dintre noi se elibe-

rează de un sentiment negativ în cel mult 
5 minute.

Nu uitaţi de puterea cuvintelor 
scrise. De multe ori, cînd emoțiile nega-
tive vă copleșesc, gîndurile vă trec de-a 
valma prin cap, scriind pe hîrtie tot ce 

vă trece prin minte, puteți conștientiza 
care vă sînt adevaratele sentimente și vă 
puteți elibera de acestea.

Conștientizați care este răspunsul 
dumneavoastră la frică. Sînt oameni 
care, atunci cînd se tem să facă ceva, se 
îmbolnăvesc. Încercați să vă dați seama 
care este răspunsul la frică și treceți la 
acțiune!

Cuptorul cu microunde şi-a cîştigat pe parcursul anilor un 
loc de cinste în bucătăriile din toată lumea. Chiar dacă 

întrebuinţarea lui principală este încălzitul sau gătitul semipre-
paratelor, se pare că acesta poate fi folosit şi la alte sarcini.

Primul cuptor cu microunde a fost inventat de inginerul 
american Percy Spencer şi a apărut pe piaţă în urmă cu şase 
decenii. Încă de atunci, invenţia a devenit o ustensilă nelipsi-
tă din bucătăriile tuturor, revoluţionînd felul în care mîncarea 
poate fi gătită. 

Deşi principala sa menire este aceea de a simplifica încăl-
zitul produselor culinare, se pare că un cuptor cu microunde 
poate avea mai multe întrebuinţări în casă, notează tabloidul 
britanic ,,Daily Mail”.

Coloratul hainelor poate fi făcut cu ajutorul cuptorului cu 
microunde. Procedura este una destul de simplă. Un pachet 
de colorant diluat într-un recipient de 200 de ml. de apă rece, 
peste care se mai adaugă încă 400 de ml., este baza în care se 
pot colora aproximativ 225 de grame de material. Conţinutul 
de colorant cu apă trebuie pus apoi în cuptorul cu microunde 
timp de patru minute la putere maximă. Materialul folosit tre-
buie spălat în apă rece şi lăsat să se usuce la soare.

Gătitul porumbului poate fi, de asemenea, o operaţiune 
dusă la bun sfîrşit cu ajutorul cuptorului cu microunde. Po-
rumbul trebuie înfăşurat într-un prosop de hîrtie, udat şi lăsat 
apoi în cuptorul cu microunde timp de cinci minute. Porumbul 
se scoate din prosop şi se serveşte cu unt şi sare. 

Înlăturarea gumei de mestecat de pe haine a fost întotdeau-
na o sarcină destul de grea. Cu toate acestea, cuptorul cu mi-
crounde poate fi folosit pentru a scoate guma din orice articol 
vestimentar. Porţiunea care are gumă pe ea trebuie umezită cu 
oţet, apoi haina trebuie pusă în cuptorul cu microunde şi lăsat 
la încălzit. Guma se va înlătura foarte uşor de pe articolele 
vestimentare.

Ceara epilatoare folosită de către persoanele de sex femi-
nin poate fi topită foarte uşor la cuptorul cu microunde. Re-
cipientul în care se află aceasta trebuie încălzit timp de zece 
secunde în cuptorul setat la putere de 80%. 

Sterilizarea borcanelor sau a bureţilor de bucătărie este 
o altă activitate care poate fi făcută folosind cuptorul cu mi-
crounde. Borcanele trebuie să conţină foarte puţină apă şi se 
încălzesc în cuptor pentru aproximativ două minute sau pînă 
la momentul în care apa din ele începe să fiarbă. Aceeaşi 
procedură trebuie făcută şi cu bureţii, însă aceştia trebuie 
îmbibaţi în apă curată şi lăsaţi tot timp de două minute în 
cuptor.

Deşi poate părea ciudat, spălatul ciorapilor poate fi făcut 
în interiorul unui cuptor cu microunde. Şosetele trebuie puse 
într-un recipient cu apă şi detergent şi lăsate timp de zece mi-
nute pe puterea maximă a cuptorului.

Ca măsuri de siguranţă, este indicat ca în cuptorul cu mi-
crounde să nu introduceţi materiale din fier şi să nu lăsaţi copi-
ii să aibă acces la el.

Întrebuinţări inedite ale cuptorului cu microunde

Singurătatea este periculoasă pentru sănătate
Singurătatea poate influența starea de sănătate a unei 

persoane, la fel ca stresul, au constatat oameni de știință de 
la Universitatea Ohio, potrivit ,,Science Daily”.

Cercetătorii au descoperit că traiul în condiții de  izolare 
afectează sistemul imunitar al oamenilor. 

,,Lipsa relațiilor interumane poate duce la o gamă largă 
de probleme de sănătate, inclusiv la moartea prematură”, a 
explicat Lisa Jaremka, coordonatoarea studiului.

Cercetătorii au aflat cîte zile pe an ne simţim 
bine

Oamenii sînt în formă excelentă doar 61 de zile pe an. În 
restul timpului, organismul se luptă cu diferite boli, precum 

O capră a cîştigat un proces 
de judecată

M agistraţii unui tribunal din Australia s-au con-
fruntat cu unul dintre cele mai neobişnuite ca-

zuri. Judecătorii au trebuit să facă dreptate într-un caz 
în care martorul principal şi, totodată, vinovatul a fost 
o capră. 

Totul a 
început în 
vara anu-
lui trecut, 
după ce 
capra Gary 
a gustat 
din florile 
plantate în 
faţa unui 
muzeu de artă contemporană. Pentru fapta animalului, 
proprietarul a fost amendat cu 300 de euro, și astfel s-a 
ajuns la judecată. 

Deşi toate probele demonstrau vinovăţia caprei, 
avocaţii au reuşit să convingă instanţa că actul nu a 
fost premeditat, aşa că amenda a fost anulată.

răceli, gripe, dureri de gît şi crampe musculare. La această 
concluzie au ajuns cercetătorii britanici, în urma unui studiu 
la care au participat 2000 de oameni.

Potrivit analizei, persoanele se simt rău, în medie, o dată 
la două săptămîni, iar de cel puţin opt ori pe an se confruntă 
cu anumite afecţiuni.

Specialiştii au mai stabilit că oamenii se pot simţi cel mai rău 
într-o zi de luni, la ora 11.35, iar cel mai bine – sîmbăta, la prînz. 

Cafeaua ar putea dispărea. Află de unde vine 
pericolul

Cafeaua ar putea dispărea. Şi asta, deoarece o ciupercă a 
invadat o treime dintre cele peste 900 000 de hectare de culturi 

din America Centrală, iar autorităţile sînt neputincioase. Po-
trivit informaţiilor, parazitul decolorează şi usucă frunzele 
de cafea.

Un prim bilanţ al pagubelor arată deja o pierdere de 
două milioane de saci de cafea, în valoare de 300 de mili-
oane de dolari.

Plantaţiile de cafea din America Centrală sînt deţinute 
de mai bine de 300 000 de producători. Cei mai mulţi dintre 
ei sînt întreprinzători mici şi mijlocii, care nu pot gestiona 
această problemă.

Autorităţile guvernamentale şi producătorii vor încerca 
să controleze invazia prin înlăturarea frunzelor infectate, 
utilizarea sistemelor de umbrire şi plantarea seminţelor re-
zistente la ciuperci.
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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 Cum scăpăm de emoţiile negative?

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


