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tul la greşeală, căci circumstanţele anterioare nu le vor putea 
returna niciodată.

Deşi eroarea e implantată în tulpina noastră genetică, so-
cială, noi trebuie să-i impunem un scut profesional impara-
bil şi să nu acceptăm fisurarea ei. Numai un om şcolit bine, 
dotat poate stăvili sau modera fluxul erorilor într-un dome-
niu sau altul. Iată de ce revenim la tema instruirii profesio-
nale şi fortificării morale a specialiştilor, care azi împânzesc 
verigile de conducere în instituţiile statului şi decid viitorul 
lui şi a conaţionalilor săi. Credem că e necesar ca statul să 
demareze o campanie de durată în selectarea specialiştilor 
performanţi, iar la promovarea lor în funcţie să impună filtre 
de selectare riguroase, ca să-i aleagă pe cei mai buni, pe cei 
mai destoinici. Protecţionismul şi cumetrismul să fie exclus 
doar în majoritatea cazurilor, conform statisticilor mondiale, 
acestia ne cauzează durerile de cap ulterioare.

Anticipez sarcasmul unor cititori care parcurg aceste rân-
duri, deoarece nu spunem nimic nou şi aceste lucruri sunt ar-
hicunoscute şi implementate de ani buni. Nu intenţionez să 
polemizez cu nimeni, dar vă întreb: “De ce continuăm să ne 
confruntăm la tot pasul cu un neprofesionalism vădit, arogant, 
ingrat în toate domeniile, cu un diletantism cras care ne schi-
lodeşte viaţa şi activitatea cotidiană? De ce tolerăm incompe-
tenţa profesională şi permitem acestor tupeişti să acceadă în 
funcţii responsabile (doar ei ne decid în ultima instanţă soarta 
şi direcţionează evoluţia societaţii)?”.

Pentru unii conducători de diferite ranguri din structurile 
de forţă – justiţie, procuratură, poliţie – funcţiile sunt utili-
zate adeseori ca nişte sfere de influenţă, de promovare a in-
tereselor personale, alteori de dezinformare şi manipulare a 
opiniei publice şi arareori să-i ocrotească pe cetăţeni de in-
advertenţele comportamentale ale personalului de conducere. 
Doar conaţionalii noştri, care scriu prin instanţe „pentru a găsi 
dreptate” sau „să-şi aline durerea”, sunt persiflaţi şi trataţi ca 
nişte „plângăreţi”, „ofticoşi”, ”nemulţumiţi” de ordinea din 
societate. Pentru a vă convinge de cele afirmate, încercaţi să 
dialogaţi cu unele persoane care bătătoresc cărările din instan-
ţă în instanţă – procuraturi, judecătorii, ministere, parlament, 
preşedinţie – şi vă veţi îngrozi de cele auzite, de atitudinea 
ostilă şi iresponsabilă a funcţionarilor: răspunsuri formale, in-
competente, impertinente. Tratarea inumană a petiţionarilor 
de funcţionari duce, de regulă, la declanşarea unui „război” 
violent, care, de obicei,  se soldează cu adresări multiple în 
instanţele ierarhic superioare. Astfel, în “caruselul” corespon-
dării interminabile sunt implicate diverse instanţe, şi la solu-
ţionarea unei plângeri se deplasează concomitent colaboratori 
ai diferitor organizaţii de stat. 
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V 6 Cuv. Xenia; Sf. Irh. Gherasim.
S 7 Sf. Irh. Grigorie Teologul; Sf. Irh. Moise.
D 8 Duminica Vameşului şi a Fariseului.

Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie, Ioan.
L 9 Aducerea moaştelor  Sf. Irh. Ioan Gură de Aur.
M 10 Cuv. Efrem Sirul, Teodosie, Isaac Sirul.
M 11 Sf. Mc. Ignatie Teoforul; Cuv. Lavrentie; Sf. Irh. 

Gherasim, Pitirim, Iona; Sf. Mc. Roman.
J 12 Soborul Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, 

Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur.
V 13 Sf. Mc. Chir şi Ioan, Doctorii fără arginţi; Sf. Mc. 

Atanasia; Sf. Irh. Nichita.

Guvernul Regatului Su-
ediei a luat decizia de a des-
chide în Republica Moldova 
reprezentanţa diplomatică 
suedeză la nivel de însărci-
nat cu Afaceri al Suediei în 
RM. Despre aceasta se spune 
în comunicatul Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integră-
rii Europene.

Autorităţile Suediei ur-
mează să delege la Chişinău 
un diplomat de rang înalt, 
ulterior urmând să ridice ni-
velul de reprezentare diplo-
matică suedeză până la cel 
de ambasador cu reşedinţă 
permanentă în Republica 
Moldova. Se preconizează 

Secretarul General al Consiliului Europei, Terry Davis, a reiterat poziţia fermă de a 
sprijini aspiraţiile Republicii Moldova în implementarea reformelor iniţiate în domeniul 
justiţiei şi protejării drepturilor omului şi a confirmat faptul că R. Moldova este şi va 
rămâne în continuare o prioritate pe agenda activităţilor Consiliului Europei. 

În cadrul unei întrevederi la Strasbourg, dintre Eugenia Kistruga, care a preluat 
funcţiile în calitate de ambasador, reprezentant permanent al R. Moldova pe lângă 
Consiliul Europei şi Terry Davis, ambasadorul moldovean a transmis sincere salutări 
din partea preşedintelui Vladimir Voronin şi invitaţia de a efectua o vizită oficială la 
Chişinău.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în cadrul întreve-
derii a fost menţionată disponibilitatea autorităţilor moldoveneşti de a valorifica pe 
deplin potenţialul de colaborare în viitor în domenii cum ar fi implementarea Pro-
gramelor comune privind Republica Moldova, justiţie şi afaceri interne şi protecţie a 
drepturilor omului. 

Cei doi oficiali au discutat şi despre pregătirea şi desfăşurarea alegerilor parla-
mentare în  R. Moldova. Ambasadorul a reiterat intenţiile autorităţilor de a organiza 
apropiatul scrutin electoral într-o manieră liberă şi transparentă, în conformitate cu 
rigorile Consiliului Europei.

m citit undeva că a greşi 
e omeneşte şi asta ar fi în 
firea umană. Însă e grav 

când ne confruntăm cu eroa-
rea unui chirurg, procuror sau 
judecător. Doar în mâinile lor 
sunt destinele omeneşti. În une-
le domenii de activitate  mai 
poţi reveni, rectifica pe parcurs 
greşeala comisă, pe când în ju-
risprudenţă eroarea faţă de ce-
tăţean poate fi fatală pentru tot 
restul vieţii lui. Într-un cuvânt, 
specialiştii în cauză nu au drep-

ca activitatea misiunii suede-
ze să demareze pe parcursul 
lunii martie.

“Autorităţile Regatului 
Suediei au ţinut să sublinie-
ze că decizia privind înfiinţa-
rea unei Misiuni diplomatice 
în ţara noastră se datorează 
susţinerii active a eforturilor 
Republicii Moldova de inte-
grare europeană, inclusiv în 
contextul preluării de către 
Suedia a Preşedinţiei Uniunii 
Europene în a doua jumătate 
a anului 2009”, se spune în 
comunicatul ministerului.

Suedia are Ambasadă în 
Moldova, însă cu reşedinţa la 
Bucureşti.

Integrare  europeanăl

Ministerul Protecţiei Sociale Familiei şi Copilului a lansat  
proiectul „Abordarea necesităţilor grupurilor vulnerabile ale 
populaţiei din Moldova”, care are scopul de a monitoriza 
sistemul de asistenţă socială, de a preveni fraudele în acest 
domeniu, dar şi a forma noi cadre, cum ar fi asistenţi şi 
lucrători sociali. Pentru aceasta Comisia Europeană a alocat 
Moldovei suma de 1,2 milioane de euro. 

Comisia Europeană a acordat banii Ministerului 
Finanţelor. Aceste granturi vor fi utilizate pentru sprijinirea 
reformelor într-un anumit sector. Ideea este de a oferi suport 
categoriilor vulnerabile ale populaţiei, pentru a le oferi o 
viaţă mai bună, a subliniat Martin Kaspar, reprezentantul 
delegaţiei comisiei europene în Moldova.

Milioane pentru asistenţa socială 

Noi vă spunem adevărul!

Dorinţa nemăsurată de putere i-a făcut şi pe îngeri să se prăbuşească. Oamenii nu au cum să scape. 

pag. 3 pag. 4 pag. 5

Diletantism cras

Calendar creştin

Republica Moldova va rămâne 
o prioritate pentru UE

SUEDIA  DESCHIDE 
REPREZENTANŢĂ  DIPLOMATICĂ
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Cu toţii conştientizăm acest paradox, dar nu încercăm să 
stopăm această practică incorectă, ineficientă şi să cerem de la 
funcţionarul în cauză (doar ei sunt mai informaţi în problema 
petiţionarului decât cei din structurile adiacente!) să soluţi-
oneze adresarea noastră, dar nu să ne impună să deschidem 
uşile altor instanţe?

Personal dispun de câteva cazuri strigătoare la cer şi orice 
adresare în instanţele superioare s-a ales cu eşec. De fapt, răs-
punsurile funcţionarilor sunt pretabile ca material prim pentru 
nişte schiţe umoristice de toată splendoarea. Iată una din mos-
tre semnată de procurorul L.P., jurist de rangul 2, din raionul 
Străşeni: ”Vă comunicăm că Procuratura rn. Străşeni a dispus 
urmărirea penală în baza art. 241, al 1 Cod Penal, pe faptul 
organizării de către cet. Pereu Angela a activităţii ilegale de 
întreprinzător, manifestată prin desfăşurarea activităţii de învă-
ţământ, cu obţinerea unui profit de peste 50 000 de lei RM fără 
a fi înregistrată în modul corespunzător. Dacă Dvs. nu sunteţi 
de acord cu decizia adoptată ( care e decizia? n.n.), sunteţi în 
drept să o atacaţi cu o plângere la procurorul raionului, iar, 
ulterior, nefiind satisfăcut de răspunsul primit, în termen de 10 
zile sunteţi în drept de a o ataca la Judecătorul de Instrucţie de 
la Judecătoria raionului Străşeni” (text integral – n.n.).

Dnă procuror, trebuie să înţelegem că decizia Dvs. e se-
cretizată: dosarul a fost clasat şi amabil ne propuneţi să mai 
apelăm la nişte instanţe. Acum e mai clar. Sperăm să nu vă su-
păraţi dacă vă adresăm şi noi două întrebari inocente: 1. Cum 
a reuşit să activeze un liceu privat un an de zile: fără statut 
juridic, fără licenţă, fără finanţare, plătind salariile, serviciile 
şi contribuţiile la stat? 2. În anul de învăţământ 2007-2008 

Diletantism cras şi-au făcut studiile 130 de elevi, care au achitat taxa anuală 
de 300 de euro, şi după aritmetica noastră, s-au colectat pes-
te 500 000 de lei RM – de 10 ori mai mult decât s-a indicat 
în răspuns – oare nici aceste cifre nu v-au pus în gardă, dnă 
procuror? Aţi expediat, dnă procuror, un răspuns formal şi, 
conştient, aţi muşumalizat un caz flagrant, care ar fi avut re-
percusiuni juridice asupra unor persoane implicate în aceas-
tă fraudă: tatăl bănuitei,  consilier, moşul ei, viceprimar de 
Străşeni; conducătorii administraţiei locale şi raionale. Mai 
mult, anchetatorul de la Comisariatul de Poliţie Străşeni, care 
investigat cazul, cunoştea o probă incontestabilă, dar dânsul a 
obiectat că nu poate colecta probele necesare. Incompetenţă 
crasă. Atunci survine întrebarea: “De ce nu demisionează?” În 
ţările civilizate funcţionarii implicaţi în astfel de scandaluri ar  
demisionat, la noi însă nici vânt rece nu-i ajunge. Totuşi in-
tenţionăm să urmăm sfatul Dvs., dnă procuror, de a ne adresa 
procurorului raionului, dl Eduard Maşnic, poate ne tălmăceşte 
dânsul ce a înţeles în urma lecturării răspunsului expediat.

Evident, că nu intenţionăm să umbrim cumva activitatea 
unor colaboratori din instituţiile de forţă – o bună parte din ei 
sunt foarte buni – dar în ultimii ani, atât societatea civilă, cât 
şi mass-media oferă informaţii convingătoare de incompetenţă 
profesională a angajaţilor din serviciile respective. Poate e ca-
zul să revenim la această problemă răs-răs-răsuflată şi  să repu-
nem în capul mesei –iarăşi a câta oară! – obligarea funcţiona-
rului să apere interesele cetăţeanului, dar nu să servească unor 
persoane sau profituri mercantile. Să instituim un maraton al 
societăţii civile pentru funcţionarii ce nu-şi onorează obligaţiu-
nile şi să-i afişăm pe stâlpul infamiei, devansându-i, împreună 
cu spijinul organelor statale, din toate funcţiile. Răul trebuie 
stârpit din rădăcină, în caz contrar se transformă în metastază 
şi atunci nu ne mai scapă nimeni.

 Grigore CApCElEA ,
www. grigorecapcelea@usm.md

(Continuare din p. 1)

La 2 februarie, Cur-
tea Constituţională a 
fost vizitată de către 
Ahmet Ferit Ulker, şe-
ful misiunii diploma-
tice a Turciei la Chişi-
nău. Dumitru Pulbere, 
preşedintele Curţii, i-a 
povestit oaspetului des-
pre statutul, atribuţiile 
şi activitatea autorităţii 
de jurisdicţie constitu-
ţională a ţării noastre, 
despre relaţiile acesteia 
cu instituţii similare din 
lume şi participarea ei în 
organizaţiile europene şi 
internaţionale de profil.

Un capitol aparte 
al discuţiei, la care au 
participat şi judecătorii 
Curţii Constituţionale 
Alina Ianucenco, Petru 
Railean, Valeria Şter-
beţ, l-a constituit exer-
citarea  dreptului de sesizare 
din partea Adunării Populare 
a Găgăuziei (Gagauz-Yeri). 
Dumitru Pulbere a specificat 

l Curtea Constituţională

Ambasadorul Turciei  în  vizită la  Curtea  Constituţională

că acest subiect poate sesiza 
Curtea doar în cazurile când 
consideră că un act emis de o 
autoritate republicană îngră-

deşte împuternicirile Găgău-
ziei deţinute conform statu-
tului său special. Prevederea 
dată constituie un eficient 

La Strasbourg, a fost in-
augurat Anul judiciar euro-
pean 2009, eveniment ce a 
coincis cu celebrarea a 50 
de ani ai Curţii Europene 
a Drepturilor Omului. Din 
partea Curţii Constituţiona-
le a Republicii Moldova, la 
ceremoniile dedicate acestor 
două evenimente, a participat 
judecătorul Valeria Şterbeţ.

Şedinţa jubiliară a fost 
precedată de un seminar cu 
genericul „50 de ani ai Cur-
ţii Europene a Drepturilor 

INAuguRAREA  NOuLuI  AN 
JuDICIAR  EuROPEAN  A  COINCIs  

Cu  JubILEuL  CEDO
Omului în raport cu alte curţi 
internaţionale”. 

Atât discursurile, cât şi 
discuţiile pe marginea acesto-
ra, au scos în evidenţă rolul şi 
locul Convenţiei Europene în 
sistemul dreptului internaţio-
nal, accentul fiind pus pe co-
raportul Curţii de la Strasbo-
urg cu alte jurisdicţii interna-
ţionale. S-a menţionat, printre 
altele, că, în ultima jumătate 
de secol, dreptul internaţional 
a cunoscut o impresionantă 
dezvoltare, jurisdicţiile inter-

naţionale garantând efectiv 
coerenţa şi caracterul echita-
bil al dreptului internaţional. 
Amplificarea interacţiunii 
diferitor sisteme ale dreptu-
lui internaţional generează 
necesitatea existenţei unui 
dialog continuu între curţile 
specializate în acest domeniu. 
Seminarul dedicat jubileului 
de 50 de ani ai Curţii de la 
Strasbourg se înscrie plenar 
în acest context.

După încheierea lucrări-
lor seminarului, tot în incinta 

Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, a avut loc şedinţa 
solemnă a CEDO, la care au 
participat conducerile de vârf 
ale Consiliului Europei, Adu-
nării Parlamentare a CE şi 
Parlamentului European, ale 
altor structuri europene, re-
prezentanţi ai statelor-mem-
bre ale CE (corp diplomatic, 
curţi constituţionale, curţi 
supreme de justiţie, agenţi 
guvernamentali, alte instituţii 
de drept).

www.parlament.md
parlamentul a aprobat Strategia Naţională 
de Tineret 
Legea ordinară privind Strategia Naţională de Tineret pentru 

anii 2009-2013, care prevede un Plan de acţiuni de realizare a 
obiectivelor în domeniul politicilor de tineret, a fost aprobată 
de Parlament, în cadrul şedinţei plenare de la 3 februarie. 

Strategia vizează cinci obiective importante, precum accesul 
la educaţie şi informare, dezvoltarea serviciilor de sănătate 
şi protecţie socială, asigurarea oportunităţilor economice 
participarea la viaţa publică şi consolidarea capacităţilor 
instituţionale.

poliţe gratuite de asigurare medicală
Persoanele din familiile cu venituri modeste, care au 

dreptul de a primi ajutor social, vor fi asiguraţi gratuit din 
partea statului cu poliţe de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală, din 2009. În acest sens, Parlamentul a aprobat, la 
3 februarie, unele modificări şi completări la Legea privind 
asigurarea obligatorie cu asistenţă medicală.

Fondul naţional de asigurări în medicină pentru 2009 a fost 
majorat cu circa 30% comparativ cu 2007, ceea ce va contribui 
la sporirea calităţii serviciilor prestate de instituţiile medicale.

În prezent, Guvernul acordă gratuit poliţe de asigurare 
medicală pentru 17 categorii de persoane. 

Colanul noului preşedinte
Noul preşedinte al Republicii Moldova va purta la investire 

un colan de argint poleit cu aur şi împodobit cu pietre preţioase. 
Acest lucru este prevăzut de o lege adoptată marţi de Parlament 
în lectura a doua, definitivă.

Colanul preşedintelui R. Moldova va fi compus dintr-un 
lanţ şi însemnul “Ordinul Republicii” broşat peste o stea cu 
8 raze piramidoforme, de argint, fiecare dintre ele având câte 
8 zircoane pe axă şi un rubin la vârf. Steaua broşează peste o 
cunună de laur, de aur, care, la rândul ei, broşează peste o altă 
stea cu 16 raze compusă din raze-fascicule de aur alternând cu 
raze piramidoforme de argint, se spune în proiect. Diametrul 
însemnului este de 120 mm.

www.preşedinte.md
Republica Moldova preia preşedinţia în CSI
Vladimir Voronin a fost informat despre faptul definitivării 

priorităţilor Republicii Moldova în cadrul preşedinţiei CSI şi 
despre recenta prezentare a acestora pentru coordonare struc-
turilor executive CSI de la Minsk. 

Şeful statului a dispus convocarea în zilele apropiate a şe-
dinţei Comisiei naţionale pentru asigurarea preşedinţiei Repu-
blicii Moldova în organele statutare ale Comunităţii Statelor 
Independente în scopul aprobării programului şi agendei pre-
şedinţiei Republicii Moldova în CSI. 

După aprobare la nivel naţional, programul şi agenda pre-
şedinţiei Republicii Moldova în CSI urmează a fi expediate 
pentru consultare tuturor ţărilor membre ale organizaţiei. 

Vladimir Voronin a reiterat importanţa mobilizării efortu-
rilor factorilor responsabili din cadrul MAEIE, al Guvernului 
în ansamblu, în vederea exercitării unei preşedinţii de succes 
a Republicii Moldova în Comunitatea Statelor Independente, 
solicitând îndeplinirea operativă şi calitativă a tuturor acţiu-
nilor legate de realizarea de către ţara noastră a mandatului de 
preşedinte în structurile CSI. 

Printre direcţiile principale de activitate a ţării noastre în 
calitate de preşedinte al CSI se numără continuarea activităţi-
lor de creare a unei Zone de liber schimb în spaţiul Comunităţii 
şi de eliminare a barierelor pentru libera circulaţie a mărfurilor, 
serviciilor şi a forţei de muncă; consolidarea securităţii energe-
tice a CSI; cooperarea în combaterea efectelor crizei economi-
ce şi financiare şi creşterea interacţiunii dintre statele membre 
în domeniul politicii de transport. 

În legătură cu declararea anului 2009 An al Tineretului în 
spaţiul CSI, Republica Moldova a propus, de asemenea, elabo-
rarea unui plan de acţiuni comune în acest context. 

Încep pregătirile pentru “Mărţişor - 2009”
Printr-o Hotărâre de Guvern a fost aprobată componenţa 

nominală a Comitetului organizatoric care a elaborat proiectul 
Programului acţiunilor culturale din cadrul Festivalului Interna-
ţional de Muzică „Mărţişor”. În zilele imediat următoare, se va 
desfăşura şedinţa lărgită a comitetului în cursul căreia urmează 
să fie definitivat proiectul nominalizat. 

Preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin, a subli-
niat importanţa prezentării cât mai operative a programului ma-
nifestărilor din cadrul „Mărţişorului”, accentuând necesitatea di-
versificării acţiunilor cultural-artistice preconizate şi extinderea 
acestora pe tot teritoriul ţării, în special, în localităţile în care au 
fost renovate casele de cultură. Festivităţi de anvergură cu prile-
jul acestui eveniment trebuie să fie organizate nu doar în Repu-
blica Moldova, ci şi în statele în care ţara noastră are acreditate 
misiuni diplomatice, a specificat şeful statului. 

Vladimir Voronin a remarcat semnificaţia dublă a „Mărţişo-
rului” din anul 2009 – an consacrat sărbătorii celei de-a 650-a 
aniversări a întemeierii Statului Moldovenesc. În acest context 
preşedintele a cerut persoanelor implicate în pregătirea festiva-
lului să manifeste responsabilitate sporită în vederea organizării 
şi desfăşurării la cel mai înalt nivel a Festivalului Internaţional 
de Muzică „Mărţişor”, care a devenit deja cartea de vizită a artei 
şi culturii moldoveneşti. 

instrument de protecţie con-
stituţională a autonomiei gă-
găuze în componenţa statului 
unitar Republica Moldova.
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Acum trei luni, a fost lansată Campania 
regională împotriva violenţei copiilor “Obser-
vaţi-mă. Auziţi-mă. Ajutaţi-mă!”. Experţii în 
domeniu constată cu îngrijorare că acest feno-
men ia amploare, de aceea, societatea trebuie 
informată şi pregătită să raporteze despre ase-
menea cazuri, iar copiii trebuie instruiţi şi pro-

tejaţi împotriva abuzurilor de tot felul. Potrivit 
experţilor, organele de drept trebuie să se au-
tosesizeze şi să fie mai receptive atunci când 
este vorba de această  problemă. O dezbatere 
la această temă a avut loc în cadrul Clubului 
de presă, organizat de Centrul Naţional de pre-
venire a abuzului faţă de copii.  

Potrivit preşedintei Centrului Naţional de 
Protecţie a Drepturilor Copiilor (CNPDC), 
Daniela Sâmboteanu-Popescu, această pro-
blemă are două faţete. Pe de o parte populaţia 
nu este pregătită să recunoască, să raporteze 
aceste cazuri, iar în cazul când se întâlneşte 
cu astfel de cazuri nu ştie ce să facă, cui să 
raporteze. Cealaltă faţetă este că instituţiile 
noastre, în pofida faptului că legislaţia a fost 
adoptată, încă nu au dezvoltate suficiente 
mecanisme pentru recepţionarea acestor ca-
zuri. „Nu există pârghii, mecanisme, regula-
mente, care ar facilita soluţionarea promptă a 
cazurilor de abuz a copiilor. Specialiştii fac 
cunoştinţă cu cazurile de maltratare a copi-

Cazurile de abuz  
faţă de copii sunt tăinuite

ilor, dar nu le înregistrează oficial, nu le in-
strumentează”, a specificat dna Sâmboteanu-
Popescu. 

Viceministrul Ministerului Protecţiei Soci-
ale a Familiei şi Copilului, Dumbrăveanu Vio-
rica, „a menţionat că mecanismul de protecţie 
a copilului este la o etapă de dezvoltare. Ele-

mentul inovator pe care-l 
impune sau îl stabileşte 
Legea pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei 
este măsura de protecţie 
care este aplicată vic-
timei. Codul penal de 
asemenea stipulează pe-
deapsă pentru agresor. Nu 
putem spune că nu avem 
legi bune, rămâne doar să 
le implementăm”.

Copil sub muchia 
toporului 

Abuzată şi neglija-
tă de mamă şi bunică, o 
fetiţă de numai un an şi 
patru luni s-a pomenit, 
în toiul unui scandal, sub 

muchia toporului. Andreea a primit, până la 
urmă, dovada dragostei din partea unei alte 
familii, ado-ptive ce e drept.

Un telefon de la Comisariatul de poliţie 
din Chişinău a pus pe jar în acea zi toţi speci-
aliştii de la Centrul „Amicul”. Inspectoratul 
pentru problemele minorilor a semnalat cen-
trului un caz ieşit din comun: în localitatea 
Sângera (numele localităţii este schimbat), 
o mamă a încercat să-i taie capul cu toporul 
copilei sale de numai 1,4 ani. Pentru că era în 
stare de ebrietate, Ludmila (prenume schim-
bat), în vârstă de 21 de ani, şi-a luat copilul, 
l-a pus lângă trunchi şi, fluturând cu toporul, 
o ameninţa pe mamă-sa că taie capul micuţei. 
Înainte de aceasta, ea a ameninţat-o că-şi taie 
şi eşi capul, după aceea a mers în casă după 
fetiţă.... Sora acesteia a reuşit să-i smulgă to-
porul din mână şi a fugit. O vecină, martoră 
la scandal, şi-a dat seama că fetiţa se află în 
pericol, a intrat în curte şi a luat-o din braţele 
mamei sale. Vecina a anunţat poliţia.

Mediul din care provinea micuţa era unul 
precar. „O casă bătrânească în care domnea 
sărăcia, lipsa totală a condiţiilor sanitaro-igi-
enice, o mamă şi o bunică alcoolice, certuri 
dese şi bătăi între cele două femei etc”, se 
menţionează în fişa asistentului social. Tot 
acesta a constatat faptul că Andreea era un 
copil „invizibil” pentru sistem, fără acte care 
să confirme naşterea ei. De asemenea, s-a 
constatat faptul că mama, fiind sub influenţa 
alcoolului, îşi neglija şi abuza copilul.

În cele din urmă, mama copilei a fost lip-
sită de drepturile părinteşti, iar copila a ajuns 
la internat.

Abuzată sexual de 
concubinul mamei sale

Svetlana îşi aminteşte cu durere în suflet 
de povestea prin care i-a fost dat să treacă. 
Bunica Svetlanei  a venit la Centrul „Ami-
cul” indignată de faptul că procurorul de sec-
tor a refuzat să intenteze dosar penal împotri-
va concubinului fiicei sale în baza dosarului 
pregătit de poliţie. „A fost prins în flagrant de 
fiica mea în timp ce o abuza sexual pe nepoţi-
ca Svetlana, în vârstă de 7 ani. Fiica a chemat 
poliţia, iar el a mărturisit totul. Procurorul de 
sector  spune însă că nu sunt suficiente probe 
la dosar. De ce mai trebuie probe, când există 
atâtea declaraţii?”, se plânge bunica fetiţei. 
Potrivit bunicii, Svetlana este al doilea copil 
al fiicei sale, dintr-o căsătorie anterioară. La 
acel moment, mama micuţei era însărcina-
tă cu al treilea copil, de la concubinul său. 
Ulterior, după ce bunica copilului a insistat 
să fie deschis dosar penal pe numele pedo-
filului şi la intervenţia Centrului „Amicul”, 
Procuratura Generală a anunţat că a deschis 
dosar penal pe numele suspectului. În cele 
din urmă, bărbatul a fost condamnat la 15 ani 
privaţiune de libertate.

Acestea sunt doar câteva din zecile, poate 
chiar şi sutele, de cazuri de maltratare a co-
piilor. Însă, dacă cineva dintre noi s-ar putea 
implica în prevenirea şi soluţioarea unor ase-
menea cazuri, am putea face aceşti copii să 
fie protejaţi şi fericiţi.

Stelina CIobANU

În ziua de 2 februarie a.c., în cadrul şedinţei Plenului Curţii Su-
preme de Justiţie, (CSJ) a fost făcut bilanţul activităţii CSJ privind 
înfăptuirea justiţiei în anul 2008. 

În rapoartele prezentate de vicepreşedinţii Curţii Supreme de Jus-
tiţie: Nina Cernat, preşedinte al Colegiului Civil şi de Contencios Ad-
ministrativ, Raisa Botezatu, preşedinte al Colegiului Penal, şi Svetla-
na Caitaz, vicepreşedinte al Colegiului Economic, s-a menţionat că, 
în perioada de referinţă, organul suprem al puterii judecătoreşti şi-a 
desfăşurat activitatea în conformitate cu atribuţiile ce-i revin conform 
legislaţiei în vigoare şi cu Planul de activitate a instituţiei pentru anul 
2008, tinând cont de programele naţionale şi internaţionale ce vizea-
ză protecţia drepturilor omului, lupta cu corupţia, eficientizarea şi 
transparenţa procesului de înfăptuire a justiţiei. 

S-a menţionat că, în total, Curtea Supremă de Justiţie a examinat 
9 733 de dosare şi materiale (cu 1 117 cauze mai multe decât în anul 
2007), inclusiv: 5 437 de cauze civile şi de contencios administrativ, 
3 539 de cauze penale şi 757 de cauze economice. De către Plenul 
CSJ au fost examinate 422 de cauze şi adoptate 10 hotărâri explica-
tive.

Din cele expuse de raportori, s-a putut constata că randamentul 
lunar pentru un judecător în Curtea Supremă de Justiţie în această 
perioadă a constituit: în Colegiul Civil şi de Contencios Adminis-
trativ – 25,1 cauze (în 2007 – 24,3 cauze); în Colegiul Penal – 16,3 

Bilanţul activităţii Curţii  Supreme 
de Justiţie privind înfăptuirea justiţiei 

în anul 2008

Curtea Supremă de Justiţie

Morminte batjocorite
Procuratura sect. Botanica a trimis instanţei 

spre examinare cauza penală în privinţa unui 
tânăr, învinuit de profanarea mormintelor.

Potrivit materialului probator, administrat 
de procurori la cauză, în decembrie 2008, Pri-
jilevschi Ioachim împreună cu un minor (15 
ani) - ambii în stare de ebrietate alcoolică, 
s-au deplasat la cimitirul din str. Băcioii Noi 
din capitală, unde au deteriorat şi au murdărit 
patru monumente.

Valoarea prejudiciului cauzat prin aceste 
acţiuni constituie 13 mii de lei.

Dacă instanţa de judecată îl va recunoaşte 
vinovat, tânărul riscă amendă în mărime de 
la 400 la 600 u.c. sau muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, 
ori închisoare de până la 5 ani.

Din primărie în puşcărie
Recent, Delev Ala, primar al s. Ştefăneşti, 

a fost recunoscută vinovată de Judecătoria 
Ştefan-Vodă pentru corupere pasivă cu extor-
care de bani şi trafic de influenţă cu folosirea 
situaţiei de serviciu.

Procurorii au adus probe incontestabile 
ce dovedesc vinovăţia inculpatei.

Delev Ala a fost învinuită de procurori de 
faptul că în perioada 29.05-02.06.2008, sub 
pretextul acordării unor facilităţi la procura-
rea unui imobil, a extorcat 700 de dolari de la 
un cumpărător, iar la primirea banilor a fost  
reţinută în flagrant. 

De asemenea, a fost învinuită că a influen-
ţat asupra evaluatorului Camerei de Comerţ şi 
Industrie să evalueze clădirea fostei băi din s. 
Ştefăneşti achitându-i 200 de dolari SUA.

Astfel, pentru cumularea de infracţiuni, 
Delev Ala a fost condamnată la privarea drep-
tului de  a ocupa funcţii publice pe termen de 
3 ani şi amendă în mărime de 1 500 de unităţi 
convenţionale (30 000 lei) sau închisoare pe 
un termen de 7 ani.

Contabilul-şef şi semnăturile 
false

Potrivit procurorilor, Rusnac Eugenia, ac-
tivând în calitate de contabil-şef la o şcoală 
de meserii din mun. Chişinău, cu scopul de a 
însuşi ilegal banii pentru plata bursei elevilor, 
a falsificat semnăturile elevilor din listele de 
plată cauzându-le părţilor vătămate o daună 
materială în sumă totală de 4 800 de lei.

Cauza penală de învinuire a fost remisă în 
judecată.

Sancţiunea articolului incriminat cet. Rus-
nac E. prevede pedeapsa cu amendă în mări-
me de la 500 la 1 000 de unităţi convenţionale 
sau închisoare de la 4 la 7 ani.

15 persoane în capcana 
afaceristului

Procuratura sectorului Ciocana a remis în 
judecată cauza penală de învinuire a lui Chio-
rescu Eugen (33 de ani), învinuit de însuşirea 
în proporţii deosebit de mari a bunurilor prin 
escrocherie.

Potrivit procurorilor, Chiorescu E., aflân-
du-se în mun. Chişinău, sub pretextul perfec-
tării actelor de plecare a persoanelor la muncă 
peste hotarele Republicii Moldova, prin inter-
mediul cunoscuţilor lui, a însuşit de la 15 per-
soane bani în sumă totală de 127 140 de lei. 

Sancţiunea articolului incriminat lui Chio-
rescu E. prevede pedeapsa cu închisoare de la 
10 la 25 ani.

În acest context, procurorii lansează un apel 
către cetăţeni să manifeste maximă prudenţă, 
pentru a nu cădea în capcana afaceriştilor.

www.procuratura.md

cauze ( în 2007 – 22,2 cauze); în Colegiul Economic – 6,3 cauze (în  
2007 – 8,2 cauze).

Pe parcursul perioadei de referinţă, judecătorii şi  funcţionarii din 
cadrul Aparatului Preşedintelui au participat la mai multe întruniri, 
mese rotunde, seminare şi conferinţe organizate de instituţiile guver-
namentale naţionale şi organismele internaţionale care îşi desfăşoară 
activitatea în Republica Moldova. O atenţie deosebită a fost acordată 
participării la întrunirile care au avut ca obiect de discuţie protecţia 
drepturilor omului, aplicarea în activitatea jurisdicţională a prevede-
rilor Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale, studierea hotărârilor pronunţate de Cur-
tea Europeană pentru Drepturile Omului ş.a.

Aparatul Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, în conlucrare 
cu alte subdiviziuni şi cu susţinerea financiară a Programului Pre-
liminar de Ţară a „Fondului Provocările Mileniului” pentru Buna 
Guvernare, a elaborat noua pagină web a Curţii şi a editat cartea de 
protocol a instanţei supreme. 

În cadrul dezbaterilor pe marginea rapoartelor prezentate au fost 
făcute mai multe propuneri privind ameliorarea activităţii colegiilor 
şi Aparatului. S-a menţionat, îndeosebi, faptul că este foarte impor-
tant ca soluţiile adoptate să fie clare, legale şi întemeiate.  

În finalul şedinţei, a fost adoptată o hotărâre, care în viitorul apro-
piat va putea fi accesată pe site-ul Curţii Supreme de Justiţie. 
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Asociaţia obştească pentru apărarea drepturilor cetăţenilor 
Moldovei „Salvgardare” se arată îngrijorată şi indignată pen-
tru faptul că autorităţile statului manifestă indiferenţă şi chiar 
neglijenţă faţă de cetăţenii săi.

Potrivit Maiei Laguta, 
preşedintele asociaţiei „Salv-
gardare”, în prezent lipseşte 
o lege care ar prevedea supu-
nerea unui control riguros al 
activităţii autorităţilor statu-
lui şi, ca rezultat, drepturile 
şi interesele poporului sunt 
încălcate în mod fraudulos. 
Prin urmare, „Salvgardare” 
militează pentru  adoptarea 
unei legi în acest scop, fapt 
ce ar permite poporului  să 
participe la  discutarea legi-
lor şi proiectelor de lege.  

„Toţi funcţionarii nu-şi 
îndeplinesc corespunzător 
obligaţiunile, ceea ce se nu-
meşte corupţie pasivă. Şi 
această corupţie pasivă e ca 
un cancer pe care nu poate 
să-l lecuiască puterea, ci nu-
mai poporul. Scopul nostru 
principal este să căutăm un 
mecanism de a influenţa puterea, pentru că aceasta de mult 
timp nu mai este controlată. Noi vrem să găsim acel mecanism 
care ne-ar ajuta să impunem puterea de stat să-şi îndeplinească 
îndatoririle faţă de acest popor, vrem o ordine constituţională, 
pentru că, în mare parte, nu se ţine cont de prevederile con-
stituţiei. De aceea, nici într-un domeniu, societatea civilă nu 
poate soluţiona nicio problemă, inclusiv şi nici prin judecăţi”, 
a mai spus M. Laguta.

De asemenea, preşedintele asociaţiei a amintit că în 2008 a 
organizat mai multe acţiuni de protest în faţa Guvernului pri-

Respectarea drepturilor omului trebuie să fie 
o prioritate pentru autorităţile statului

vind majorarea pensiilor şi salariilor, însă autorităţile au mani-
festat indiferenţă totală  vizavi de  această problemă.

Totodată, membrii asociaţiei sunt de părere că în Republi-
ca Moldova există posibilitatea de a majora pensiile şi sala-

riile prin anularea legii 
care prevede finanţarea 
partidelor politice din 
bugetul de stat, iar ba-
nii destinaţi  în aceste 
scopuri să fie daţi buge-
tarilor.

M. Laguta a mai 
specificat că devine im-
perios necesar de a con-
trola activitatea „Union 
Fenosa”, „Termocom”; 
deoarece plăţile pentru 
serviciile prestate de 
aceste instituţii depă-
şesc cu mult limita nor-
malului. „Un pensionar 
care primeşte o pensie 
de 600 de lei nu  are 
posibilitatea să achite 
serviciile comunale, să 
cumpere medicamente, 
deoarece această sumă 
nu ajunge nici pentru 

hrană, cu atât mai mult că preţurile cresc în fiecare lună “, au 
menţionat indignaţi mai mulţi membri ai asociaţiei.

Membrii Asociaţiei „Salvgardare”  au subliniat că de la 17 
februarie 2009 vor relua acţiunile de protest din faţa Guvernu-
lui. Iar în acest caz se mizează pe implicarea întregii societăţi 
întru găsirea acelui mecanism care ar fi în măsură să influenţe-
ze guvernarea şi să-i impună pe demnitari să respecte prevede-
rile Constituţiei şi drepturile omului.

 Irina BuREA,
irinaburea@usm.md 

Locuitorii din satul Bălău-
reşti, raionul Nisporeni, au stat 
timp de câteva zile cu sufletul 
la gură până au auzit vestea că 
Andrei Papuja a fost arestat. 
Bărbatul a stat ascuns timp de 
câteva zile în satul Vărzăreşti 
din acelaşi raion, adăpostit de 
către o băbuţă. „Mergeau co-
pii şi maturii cu frica în sân pe 
drum. Când s-a auzit că l-au 
arestat, oamenii au răsuflat 
mai uşor. Avea două fete, una 
de 18 ani şi alta de 16. Însă, 
de scârba lui tatu-său au fugit 
şi fetele de acasă”, ne spune 
mătuşa Ana.

A bătut-o până a 
omorât-o 

Audiat de poliţişti, bărba-
tul şi-a recunoscut vina şi a 
mărturisit cu lux de amănunte 
cele întâmplate. În imaginile 
filmate de oamenii legii, băr-
batul de 51 de ani demonstrea-
ză cum şi-a ucis soţia. „M-am 
pus jos, la podea, şi o aşteptam. 
Ea s-a izbit peste mine şi m-a 
apucat de aici (arată cu mâna 
între picioare). De furie am în-
ceput s-o lovesc cu picioarele 
în spate, gândeam că-mi va da 
drumul. După ce mi-a dat dru-
mul, m-am sculat. Am dat s-o 

Şi-a ucis soţia pentru 
că nu a vrut să facă amor cu el

ridic de câteva ori, dar nu am 
putut. I-am pus numai perna 
sub cap ca s-o spăl cu apă. În 
starea ceea de şoc nu mai ţin 
minte câte lovituri i-am 
dat”, povesteşte bărbatul. 

Acesta a mărturisit 
poliţiştilor că recent s-a 
întors de la muncă din 
Federaţia Rusă şi că în 
zilele următoare urma să 
ia iar calea spre Federaţia 
Rusă. 

Au fost în ospeţie la 
vecină

Potrivit bărbatului, în 
seara zilei cu pricina, ei au 
a fost în ospeţie la vecina 
care în acea zi îşi măritase 
fiica. „O fată de-a mea a 
fost cerută în căsătorie în 
acea seară. El m-o văzut 
în ogradă şi mi-a zis că-s 
de aldămaş. Au venit la mine 
amândoi şi au adus şi nişte 
rude de-ale lor. La noi a fost 
totul bine şi s-au dus acasă pe 
la unu de noapte. Nu se certau 
când au plecat de la noi. Cine 
ştie ce-o fi avut când au ajuns 
acasă. N-am ştiut nimic până 
luni, când un om a dat de dân-
sa moartă în casă”, ne-a pus 
vecina Raisa Ionel.

Bătaia nu lipsea din 
casa lor 

Vecinile suspectului ne-
au mărturisit că bărbatul era 
mai agresiv când servea câte 
un pahar cu vin, dar, totuşi, 
erau cumsecade. El muncea 
în Federaţia Rusă, ea - medic 
veterinar în sat. „N-a crezut 
nimeni că este în stare de aşa 
ceva. La înmormântare a venit 
multă lume. Cele două fete au 
rămas orfane de mamă şi cu 
un tată bătăuş. Cea mai mică, 

de 16 ani, învaţă la Chişinău, 
iar cea mai mare are 18 şi în-
vaţă la liceul din Nisporeni. 
De când mama lor a fost în-
mormântată ele nu au mai tras 
pe acasă. Stau la o verişoară 
din sat, acolo unde se aflau şi 
în acea noapte. Nu se împăcau 
cu tatăl lor. Le bătea pe toate 
trei. Cea mai mare îmi poves-

Ajunşi aghezmuiţi, acasă pe la unu noaptea bărbatul 
i-a cerut nevestei să facă dragoste. Refuzul acesteia l-a 
supărat mult. După câteva înjurături şi ameninţări, soţii 
papuja s-au luat la bătaie. Bărbatul, înnebunit de furie, 
a început să-şi lovească consoarta cu pumnii şi picioarele 
în cap şi peste tot corpul. Când a văzut că aceasta nu mai 
dă niciun semn că ar fi în viaţă, Andrei a fugit de acasă. 
peste câteva zile a şi ajuns în arestul poliţiei, bănuit că ar 
fi principalul suspect.

Sprijnirea Convenţiei ONu 
Circa 3 400 de semnături au fost adunate în sprijinul 

ratificării de către Parlamentul R. Moldova a Convenţiei ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, de la demararea 
campaniei, în decembrie 2008. 

Această campanie este desfăşurată de către Iniţiativa pentru 
ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, alcătuită din mai multe ONG-uri.

Din 170 mii persoane cu dizabilităţi din Moldova, 120 
de mii ar putea lucra, devenind activi în plan economic. 
Acest număr constituie circa 10 la sută din populaţia activă 
a R. Moldova, care numără, în total, 1,3 mil de persoane.  
Activităţile desfăşurate în cadrul Iniţiativei sunt realizate 
cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi 
Cooperare Internaţională (Sida) şi al Fundaţiei Soros - Moldova 
(FSM).

urgentarea legii abandonului 
Autorităţile de la Chişinău ar trebui să urgenteze adoptarea 

unei legi speciale privind cadrul juridic al abandonului, însoţită 
de măsuri de protecţie pentru minorii aflaţi în această situaţie, 
consideră europarlamentarul român Maria Petre. 

„Mesajul Parlamentului European trebuie transmis şi 
inclus în programul de lucru al viitorului Parlament şi agenda 
Preşedintelui RM. Situaţia copiilor din Moldova contribuie la 
imaginea ţării şi anume în cadrul perspectivei de aderare la 
UE”, a spus europarlamentarul, la o dezbatere după proiectarea 
în sala PE a filmului regizorului moldovean Valeriu Jereghi 
“Arrivederci”. 

www.cec.md

Alegerile parlamentare –  la 5 aprilie 
2009
La alegerile parlamentare din 5 aprilie vor avea dreptul să 

participe 28 de partide politice care au fost înregistrate de Mi-
nisterul Justiţiei până la 30 ianuarie curent.

Comisia Electorală Centrală a aprobat, în cadrul şedinţei 
de luni, lista partidelor şi organizaţiilor social-politice care vor 
avea dreptul de a participa la alegeri. 

Campania electorală va începe la 4 februarie, conform le-
gislaţiei, cu 60 de zile înainte de scrutin. Alegerile parlamentare 
vor avea loc la 5 aprilie curent. Pe teritoriul R. Moldova vor fi 
deschise 35 de Consilii electorale de circumscripţie şi 1980 de 
birouri electorale.

De asemenea, CEC a aprobat Planul de activitate pentru 
2009, Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor pre-
văzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor parlamentare în anul curent şi modelele de documen-
te electorală.

www.gov.md

Proiect aprobat 
Guvernul a aprobat, după mai multe dezbateri cu experţi 

în domeniu şi reprezentanţi ai societăţii civile, proiectul 
Strategiei Securităţii Naţionale. Ansamblul de acţiuni orientate 
spre asigurarea securităţii naţionale are la bază statutul de 
neutralitate a R. Moldova, a declarat vicepremierul Andrei 
Stratan, ministru al afacerilor externe şi integrării europene.  
Proiectul în cauză urmează să fie adoptat de Parlamentului RM. 

un nou paşaport
Ministerul Dezvoltării Informaţionale (MDI) eliberează, 

începând cu 2 februarie, pentru cetăţenii Republicii Moldova 
paşapoarte din seria „B”, care le vor înlocui pe cele din seria 
”A” după ce termenul acestora va expira.

Potrivit MDI, spre deosebire de paşaportul seria „A”, 
documentul nou nu prevede completarea datelor deţinute 
în pagina cinci, referitoare la persoană: numele, prenumele, 
cetăţenia, locul şi data naşterii, înălţimea, culoarea ochilor, 
grupa sangvină şi semnătura. Noul document mai diferă de cel 
vechi prin numărul, care este tipărit pe prima pagină.

Noile paşapoarte vor putea fi primite la preţurile anterioare. 
La solicitarea cetăţenilor, concomitent cu paşapoartele cu 

seria „B” vor fi eliberate şi paşapoarte cu seria „A”, care conţin 
date biometrice suplimentare.

www.mai.gov.md
un laborator clandestin de stupefiante
În cadrul întreprinderii specializate în confecţionarea mo-

bilei “SIN GREK” SRL din or. Basarabeasca, poliţia a depistat 
un laborator clandestin de creştere şi prelucrare a substanţelor 
narcotice. Proprietarul firmei este Vladimir Grec, de 26 de ani.

Poliţia a descoperit în incinta întreprinderii două încăperi în 
care se afla aparataj pentru cultivarea plantelor de cânepă - sta-
tive speciale, ghiveciuri de diferite mărimi pentru plantare, dis-
pozitive pentru măsurarea temperaturii şi umedităţii, conducte 
pentru udarea plantelor. 

Poliţia a stabilit că suma totală a aparatajului şi a substanţe-
lor narcotice constituie circa 20 mii lei. 

De la începutul anului poliţia a înregistrat circa 161 de in-
fracţiuni ce ţin de păstrarea, consumarea şi desfacerea ilicită a 
substanţelor narcotice.

tea cum în noaptea de Anul 
Nou taică-său a sărit cu cuţi-
tul la ea la bătaie. De aceea, 
când tatăl lor venea acasă, ele 
preferau să meargă la o veri-
şoară”, ne spune o altă bălău-
reşteancă. 

Se temeau şi vecinii 
de  ucigaş

O vecină ni s-a plâns că 
aveau şi ei frică de Andrei şi 
de aceea încercau să aibă cât 
mai puţin de aface cu familia 

Papuja. „Eu am rămas singu-
ră cu trei fete şi mă temeam 
de el, mai ales când cinstea. 
Când îl auzeam că face scan-
dal prin ogradă, mă duceam în 
altă parte numai să nu-l aud”, 
ne spune înspăimântată o altă 
vecină. 

Stelina CIobANU
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Cancerul reprezintă una din principalele 
cauze de deces  în întreaga lume. În fiecare 
an, la 4 februarie, este marcată „Ziua mondia-
lă de luptă împotriva cancerului”, zi în care au 
loc diverse manifestări cu caracter de preve-
nire a acestei grave probleme de sănătate.

În acest context, Ministerul Sănătăţii al 
Republicii Moldova a lansat o campanie in-
formaţională, ce are drept scop sensibilizarea 
atenţiei populaţiei asupra acestei grave mala-
dii. Astfel, „vor fi organizate activităţi de edu-

caţie pentru sănătate  şi promovare a modului 
sănătos de viaţă, deplasări ale echipelor de 
specialişti ai Institutului Oncologic în muni-
cipiul Bălţi şi raioanele Cahul şi Ocniţa, pre-
cum şi în Secţiile consultative din municipiul 
Chişinău, în scopul depistării precoce a bolii” 
a menţionat în cadrul unei conferinţe de presă 
Oleg Lozan, viceministru al sănătăţii.

De asemenea, curatorii oncologi vor aferi 
asistenţă consultativă metodică medicilor şi 

Să luptăm împreună împotriva cancerului
conducătorilor instituţiilor  medicale raiona-
le.

 Genericul din acest an al Zilei mondiale 
de luptă împotriva cancerului vizează proble-
mele la care sunt expuşi copiii, şi anume „Co-
piii şi acţiunea fumatului pasiv”.. 

Potrivit specialiştilor, fumatul, inclusiv 
fumatul pasiv (expunerea la fum de ţigară), 
este unul dintre factorii principali ce favori-
zează apariţia tumorilor maligne. Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii estimează că 40 la sută  

din cazurile de cancer pot fi 
prevenite prin renunţarea la fu-
mat, evitarea expunerii fumului 
de ţigară, adoptarea unui mod 
activ de viaţă şi o alimentaţie 
sănătoasă.

Aproape jumătate  din co-
piii  din întreaga lume, aproxi-
mativ 700 de milioane, inspiră 
fum de ţigară, în special acasă. 
Cercetările medicale demon-
strează că anume copiii cu pă-
rinţi fumători suferă mai des de 
diverse afecţiuni respiratorii.

Potrivit lui Dumitru Sofroni, 
directorul Institutului Oncologic, 
în Republica Moldova situaţia 
privind morbiditatea prin tumori 
maligne rămâne îngrijorătoare, 
deoarece numărul bolnavilor de 
cancer este  în creştere în fiecare 
an. Conform datelor prelimina-
re efectuate de către instituţia în 
cauză, în anul 2008, au fost luaţi 

la evidenţă 7 567 de bolnavi de cancer, compa-
rativ cu 7 501 de bolnavi în anul 2007.

În structura generală a maladiilor înregis-
trate în ţara noastră, cancerul se plasează pe 
locul 12, iar în structura generală a mortalită-
ţii – decesele survenite în urma tumorilor ma-
ligne ocupă locul II, invaliditatea din cauza 
acestor maladii ocupă locul III.

În structura generală a morbidităţii on-
cologice, în anul 2008, cancerul colorectal a 

deţinut întâietate (12,0 % cazuri), urmat de 
cancerul glandei mamare (11,8 % cazuri), 
cancerul pulmonar (11,4 % cazuri) şi cancerul 
pielii (10,0 % cazuri).

La copii, tumorile constituie până la 3%  
din  numărul total de cazuri înregistrate. Ma-
joritatea tumorilor maligne la copii – până 
la 75 %, sunt congenitale, iar riscul apariţiei 
unei tumori maligne la făt este de 2 ori mai 
mare la mamele care fumează sau respiră fum 
de ţigară în perioada sarcinii.

Depistarea cancerului la cei mici poate fi 
dificilă, de aceea este necesar ca părinţii să 
meargă cu ei sistematic la control. Principa-
lele simptome la copii, care trebuie să-i pună 
pe părinţi în alertă, sunt: scăderea continuă 
şi inexplicabilă, în greutate dureri de cap şi 
vomă dimineaţa, dureri accentuate ale oase-
lor şi articulaţiilor, apariţia tumefierilor sau 
nodulilor, apariţia unei pete albicioase pe pu-
pila ochiului, roşeaţă sau sângerări excesive 
în urma unei răni, schimbarea culorii pielii şi 
oboseală continuă etc.

Cercetările demonstrează  că majoritatea 
tipurilor de cancer pot fi prevenite practicând 
un mod sănătos de viaţă, care trebuie înce-
put încă din copilărie. Astfel, pentru a dimi-
nua riscul de a  face cancer, omul trebuie să 
renunţe la fumat, să evite locurile în care se 
fumează,  să nu facă abuz de băuturi alcoo-
lice şi de alimente bogate în grăsimi, să evite 
expunerea îndelungată la soare şi creşterea 
excesivă în greutate.

Totodată, specialiştii recomandă zilnic 
consumul de fructe şi legume proaspete, pre-
cum şi a cerealelor cu conţinut de fibre  vege-
tale, evitarea stresului, adresarea la medic la 
apariţia primelor simptome  sau manifestări 
neobişnuite  ale corpului. 

Cancerul reprezintă o problemă de sănă-
tate publică, ce afectează vârste din ce în ce 
mai tinere, dar fiind depistată la timp boala 
oncologică poate fi tratată.

Irina BuREA,
irinaburea@usm.md

Protestul paşnic de marţi, 3 februarie, din 
faţa Procuraturii Generale, dispersat cu gaze 
lacrimogene de către nişte indivizi necunos-
cuţi, a fost urmărit de la adăpost de cei ce 
trebuie să asigure ordinea publică. În timp ce 
mai mulţi membri ai câtorva organizaţii negu-
vernamentale protestau  paşnic în faţa Procu-
raturii Generale în semn de nemulţumire faţă 
de abuzurile comise de aceasta şi de susţinere 
a lui Anatol Mătăsaru, bărbatul care  a încer-
cat de mai multe ori să protesteze împotriva 
fărădelegilor comise de oamenii legii, nişte 
necunoscuţi mascaţi  au tăbărât asupra protes-
tatarilor, pulverizând gaze lacrimogene. Acţi-
unea de protest a degenerat într-o bătaie corp 
la corp care a durat în jur de 10 minute, timp 
în care poliţia a fost lipsă. 

Alb cu roşu
Protestatarii purtau panglici roze – ames-

tec de alb cu roşu. „Alb este ceea la ce tindem 
noi, adică libertate, iar roşu reprezintă sugru-
marea libertăţii”, a spus preşedintele Comi-
tetului Helsinki din Moldova, Ştefan Urâtu, 
organizatorul protestului, rănit şi el uşor de 
către atacatori. „Când am văzut că cineva îl 
îmbrânceşte pe Ştefan Urâtu, am intervenit şi 
am încercat să-i despart, dar atacatorul mi-a 
dat cu spray în faţă şi m-a lovit cu putere în 
ochi”, a relatat Mihai Cibotari, membru al Co-
mitetului Helsinki. 

poliţia nu a intervenit
Martorii spun că poliţia nu şi-a făcut apa-

riţia la locul faptei şi că unul dintre agresori ar 
fi mărturisit că a fost plătit de un necunoscut 
ca să-şi facă apariţia la protest. „Ne-au cerut 
să venim aici şi să apărăm R. Moldova. Ne-au 
dat bani, 1 000 de lei, ne-au rugat să venim. În 
final, am fost şi bătut”, a declarat unul dintre 
atacatori pentru presă. 

Potrivit preşedintelui Comitetului Helsin-
ki pentru Drepturile Omului, Ştefan Urâtu,  
în spatele atacului stă Procuratura Genera-

lă şi Ministerul Afacerilor Interne. „Ei cred 
că în aşa mod vor pune capăt protestelor, 
dar nu îşi dau seama că acestea sunt acţiuni 
iresponsabile, care ar putea să provoace o re-
voltă. Când un singur om protestează, se gă-
sesc zeci de poliţişti pentru a asigura ordinea, 
însă când protestează mai multă lume, aceş-
tia nu sunt de găsit”, a specificat sursa citată.  
Forţele de ordine ar trebui să monitorizeze buna 
desfăşurare a manifestaţiilor publice, iar dacă 
nu face acest lucru, înseamnă că încalcă legea, a 
comentat directorul Centrului de Resurse pen-
tru Drepturile Omului „CReDO”, Sergiu Ostaf.  

Organizatorii protestului au depus la PG şi 
MAI o plângere prin care au cerut identifi-
carea atacatorilor şi sancţionarea acestora.  
Primii au reacţionat reprezentanţii primări-
ei municipiului Chişinău, care au condam-
nat “acţiunile persoanelor care au intervenit 
violent” în cadrul acţiunii de protest, preci-
zând că “folosirea gazelor lacrimogene îm-
potriva persoanelor care protestau paşnic 
este o infracţiune şi cei care se fac vinovaţi 
de acest abuz trebuie traşi la răspundere”.  
„Considerăm că folosirea gazelor lacrimogene 

împotriva persoanelor care protestau paşnic 
este o infracţiune şi cei care se fac vinovaţi de 
acest abuz trebuie traşi la răspundere, conform 
legislaţiei în vigoare”, se menţionează în co-
municatul de presă al Direcţiei relaţii publice 
a Primăriei mun. Chişinău. Primăria a acuzat 
poliţia municipală precum că aceasta împie-
dică exercitarea drepturilor fundamentale ale 
omului. 

Şi partidele au reacţionat
Ulterior, PLDM a expediat o declaraţie „în 

legătură cu reprimarea brutală a manifestaţiei 
paşnice din faţa Procuraturii Generale”, prin 

care „îşi exprimă 
ingrijorarea în le-
gătură cu atacul 
violent al unor ele-
mente criminale cu 
utilizarea gazelor 
lacrimogene împo-
triva unui grup de 
manifestanţi paş-
nici, reprezentanţi 
ai societăţii civile”. 
Şi Partidul Li-
beral condamnă 
„atacul banditesc 
al unui grup de 
persoane masca-
te, care au folo-

sit forţa fizică şi gaze lacrimogene împotri-
va membrilor Comitetului Helsinki pentru 
Drepturile Omului din Moldova, ce protes-
tau paşnic în faţa Procuraturii Generale”. 
Protestul a fost organizat de Amnesty Inter-
national Moldova, CReDO, Asociaţia Hyde 
Park, Asociaţia Presei Independente, Centrul 
de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memo-
ria”, Asociaţia pentru democraţie participativă 
Adept, Institutul pentru Drepturile Omului din 
Moldova, Asociaţia Promo-Lex.  

Stelina CIobANU

bătaie la un miting paşnic din faţa Procuraturii generale

www.cccec.gov.md
Combaterea corupţiei
La 2 februarie curent, în incinta Centru-

lui pentru Combaterea Crimelor Economice 
şi Corupţiei, la iniţiativa acestuia, a avut loc 
prima întrunire a reprezentanţilor tuturor or-
ganelor centrale de specialitate cu privire la 
evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul or-
ganelor administraţiei publice.

Analiza proiectelor de lege 
În 2009 Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) 
va supune analizei anticorupţie toate 
proiectele de lege, indiferent de unde provine 
iniţiativa legislativă. Măsura este prevăzută 
în Agenda de integrare europeană pentru 
anul 2009, la capitolul combaterea corupţiei, 
aprobată de Comisia Naţională pentru 
Integrare Europeană. 

Documentul conţine trei direcţii pe care 
autorităţile îşi propun să le îndeplinească 
pentru a combate corupţia din Republica 
Moldova. Astfel, urmează a fi reformată 
Administraţia Publică Centrală (APC), 
diminuaţi factorii de stimulare a corupţiei şi 
perfecţionat sistemul de achiziţii publice. 

Totodată, Procuratura Generală (PG) 
va asigura implementarea integrală a 
recomandărilor Grupul de State împotriva 
Corupţiei (GRECO) al Consiliului Europei 
înaintate R. Moldova în cadrul ciclului II de 
evaluare. 

Agenda pentru 2009 se bazează pe 
aceleaşi şase domenii prioritare ca şi cea 
din 2008: asigurarea respectării drepturilor 
omului şi libertăţii mass-media; asigurarea 
independenţei justiţiei; combaterea corupţiei; 
gestionarea migraţiei şi managementul 
frontierei; îmbunătăţirea climatului 
investiţional; măsuri de eficientizare a 
politicilor în domeniul social.

Activitate insuficientă
Prim-ministrul Zinaida Greceanâi 

apreciază activitatea Centrului pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei 
(CCCEC) drept insuficientă şi cheamă 
angajaţii Centrului să se implice mai activ în 
procesul de reducere a nivelului de corupţie.  
Bilanţul activităţii CCCEC pe parcursul 
anului 2008 a fost făcut în cadrul şedinţei 
Consiliului colegial al instituţiei. 

Funcţionarii centrului au raportat despre 
rezultatele activităţii desfăşurate pe parcursul 
anului 2008 şi au trasat obiective pentru anul 
curent. Directorul CCCEC, Sergiu Burduja, 
a atenţionat asupra multiplelor lacune în 
activitatea angajaţilor instituţiei, ceea ce, 
potrivit lui, a condus la înregistrarea unor 
rezultate modeste şi nu a permis atingerea 
scopurilor scontate. 

Şeful Guvernului a subliniat că „prioritară 
în anul curent pentru angajaţii Centrului 
este sarcina creării unui front comun cu 
societatea pentru contracararea actelor de 
corupţie şi protecţionism prin utilizarea celor 
mai avansate practici în domeniile afectate 
de asemenea fenomene negative”. 

Avocatul “influent”
Ofiţerii Direcţiei “Nord” a Centrului pen-

tru Combaterea Crimelor Economice şi Co-
rupţiei l-au reţinut în fragrant pe un avocat al 
biroului de avocaţi “Mina Crâlov” din Edi-
neţ, fiind bănuit de trafic de influenţă. Potrivit 
ofiţerilor CCCEC, avocatul ar fi estorcat şi 
primit $900 de la un cetăţean pentru a influ-
enţa procurorii şi judecătorii Curţii de Apel 
Bălţi pentru achitarea unui învinuit în instan-
ţa de judecată.  Avocatul a fost reţinut în mo-
mentul în care primea cea de-a doua rată a 
banilor - $600. În cadrul urmăririi penale s-a 
stabilit că ulterior avocatul a mai solicitat 3,5 
mii euro, motivând că serviciile sale costă 
mai mult. Pentru trafic de influenţă, avocatul 
riscă închisoare până la 7 ani.
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Avocatul dvs. la domiciliu
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În baza hotărârii Curţii Europene a Dreptu-
rilor Omului am înaintat cerere de revizuire  la 
Curtea Supremă de Justiţie. Cererea înaintată a 
fost respinsă. Vreau să ştiu care sînt împuterni-
cirile instanţei în cazul examinării cererii de re-
vizuire şi dacă pot ataca decizia la Plenul Curţii 
Supreme de Justiţie.  

Pavel Berzoi, 
or. Ungheni   

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie  juridică

 Articolul 453 din Codul 
de procedură civilă prevede 
că după ce examinează cere-
rea de revizuire, instanţa emi-
te  unul din următoarele acte 
de dispoziţie:

a) încheierea de respingere 
a cererii de revizuire ca fiind 
inadmisibilă; 

b) încheierea de admitere a 
cererii de revizuire şi de casare 
a hotărârii  sau deciziei supuse 
revizuirii. 

Încheierea de admitere 
a cererii de revizuire se pro-
nunţă în camera de delibera-
re  şi se supune căilor de atac 
o dată cu fondul, în condiţiile 
legii. În cazul în care o hotărâ-
re sau o decizie neexaminată 
în recurs, a fost supusă revi-
zuirii, pricina se judecă, după 
casarea hotărârii sau deciziei, 
conform regulilor generale 
stabilite de prezentul cod, de 
către instanţa care a admis 
revizuirea.  În cazul în care o 
hotărâre examinată în recurs 
pentru care nu este prevăzută 
calea de atac, apelul a fost su-

la întrebări răspunde juristul 
Vitalie MODRÂNGĂ

www.vitaliemodringa@usm.md

pusă revizuirii, pricina se tri-
mite, după casarea hotărârii, 
la rejudecare în instanţa care a 
emis hotărârea sau, după caz, 
în instanţa de recurs. În cazul 
în care o hotărâre examinată 
anterior în apel şi în recurs a 
fost supusă revizuirii, prici-
na se trimite, după admiterea 
cererii de revizuire, la rejude-
care  în apel, în recurs sau în 
primă instanţă, după caz. În 
urma judecării cauzei după 
admiterea cererii de revizui-
re, instanţa adoptă o hotărâre, 
care poate fi supusă căilor de 
atac prevăzute de lege pentru 
hotărârea revizuită. 

Articolul menţionat preve-
de că încheierea de respingere 
a cererii de revizuire poate fi 
atacată cu recurs în instanţa 
ierarhic superioară, cu excep-
ţia cazurilor în care cererea de 
revizuire este examinată de 
Curtea Supremă de Justiţie. 
Alte modalităţi de atac a deci-
ziei Curţii Supreme de Justiţie 
nu sunt prevăzute de Codul de 
procedură civilă. 

?
Conform articolului 30 

din Codul muncii, contractul 
colectiv de muncă este actul 
juridic care reglementează 
raporturile de muncă şi alte 
raporturi sociale în unitate, 
încheiat în formă scrisă între 
salariaţi şi angajator de către 
reprezentanţii acestora. Con-
tractul colectiv de muncă poa-

te fi încheiat atât pe unitate în 
ansamblu, cât şi în filialele şi 
reprezentanţele acesteia. La 
încheierea contractului colec-
tiv de muncă în cadrul unei 
filiale sau reprezentanţe a 
unităţii, parte a acestuia este 
conducătorul subdiviziunii re-
spective, împuternicit în acest 
scop de angajator.

Vreau să ştiu dacă în cadrul unei filiale poate fi 
încheiat contract colectiv de muncă. 

Victor Grecu,
rn. Orhei

Angajarea provizorie în 
străinătate a cetăţenilor Repu-
blicii Moldova se face:

a) în mod individual, în 
baza unui contract individual 
de muncă încheiat cu anga-
jatorul înainte de ieşirea din 
ţară;

b) prin intermediul agenţi-
ilor private de ocupare a for-
ţei de muncă, care dispun de 
licenţă;

c) în conformitate cu pre-
vederile acordurilor bilaterale.

În cazul în care cetăţeanul 
Republicii Moldova se anga-

jează provizoriu în muncă în 
străinătate în mod individual, 
el este în drept, în vederea 
asigurării  protecţiei lui, să în-
deplinească următoarele con-
diţii:

a) să obţină un contract in-
dividual de muncă;

b) să înregistreze contrac-
tul individual de muncă la 
Agenţia Naţională;

c) să înregistreze contrac-
tul individual de muncă la 
Casa Naţională de Asigurări 
Sociale şi să achite contribuţi-
ile de asigurări sociale;

d)  să prezinte la Agenţia 
Naţională, în modul stabilit de 
Guvern, documentul de confir-
mare, emis de organul compe-
tent de protecţie a copiilor din 
raionul/sectorul de domiciliu 
al părinţilor, privind luarea la 

Cerinţe legale ce ţin de angajarea 
provizorie în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova

evidenţă a copiilor minori care 
rămân în ţară.

 Agenţia privată de ocu-
pare a forţei de muncă  desfă-
şoară activitatea de selectare 
şi plasare a forţei de muncă 
în străinătate prin prestarea 
serviciilor de mediere a mun-
cii.  Agenţia privată prestează 
servicii de mediere a muncii în 
baza licenţei pentru activitatea 
de plasare în câmpul muncii în 
străinătate a cetăţenilor Repu-
blicii Moldova.

 Licenţa pentru activitatea 
de plasare în câmpul mun-

cii în străinătate a 
cetăţenilor Repu-
blicii Moldova se 
eliberează de către 
Camera de Licen-
ţiere, dacă agentul 
economic întru-
neşte următoarele 
condiţii:

a) dispune de 
spaţiu (încăperi cu 
destinaţie neloca-
tivă) uşor accesibil 

pentru toate categoriile de ce-
tăţeni, mobilat corespunzător şi 
dotat cu mijloace de telecomu-
nicaţii (computer, telefon, fax);

b) dispune de licenţă sau de 
un alt document ce confirmă 
dreptul intermediarului/anga-
jatorului străin de mediere sau 
angajare a cetăţenilor străini, 
legalizat în modul stabilit;

c) a încheiat cu interme-
diarii/angajatorii, persoane 
juridice sau fizice autorizate 
de organul competent din stră-
inătate, contracte de colabora-
re în care sunt stipulate oferte 
veridice de locuri de muncă şi 
a coordonat cu aceştia proiec-
tul contractului individual de 
muncă, întocmit în conformi-
tate cu legislaţia ţării de des-
tinaţie şi legislaţia Republicii 
Moldova;

d) a coordonat cu Agenţia 
Naţională contractul de cola-
borare cu intermediarul/anga-
jatorul străin şi proiectul con-
tractului individual de muncă;

 e) dispune de personal 
calificat, cu domiciliul perma-
nent pe teritoriul Republicii 
Moldova, care posedă abilităţi 
profesionale necesare pentru 
desfăşurarea activităţii prevă-
zute de prezenta lege (condu-
cătorul şi colaboratorii agen-
ţiei private trebuie să fie ce-
tăţeni ai Republicii Moldova, 
cu studii superioare sau medii 
de specialitate şi să cunoască 
limba de stat). Nu pot activa 
în domeniul plasării în câmpul 
muncii în străinătate cetăţenii 
străini şi cetăţenii Republicii 
Moldova care au antecedente 
penale nestinse sau neanulate 
în modul stabilit de lege;

f) dispune de o bancă de 
date veridice privind oferte-
le şi solicitările de locuri de 
muncă în străinătate, condiţii-
le de ocupare a acestor locuri, 
nivelul de calificare a candida-
ţilor ce urmează a fi selectaţi 
pentru încadrarea în muncă.

Sînt considerate veridice 
ofertele de locuri de muncă 
prezentate de angajatori care 
cuprind următoarele elemente 
cu caracter minimal:

 a) condiţiile de angajare, 
de încetare a angajării sau de 
reangajare, durata şi natura 
angajării;

b) funcţia sa, calificarea 
profesională, salariul, dura-
ta timpului de muncă şi de 
odihnă, achitarea orelor supli-
mentare de lucru, concediul 
de odihnă plătit, condiţiile de 
muncă, măsurile de protecţie 
şi securitate a muncii;

c) acordarea de despăgu-
biri angajaţilor în cazul acci-
dentelor de muncă şi al bolilor 
profesionale;

d) condiţiile de trai şi de 
asigurare a hranei;

e) asigurarea îndeplinirii 
formalităţilor, asumarea chel-
tuielilor de transport;

f) fiscalitatea şi alte contri-
buţii care grevează veniturile 
angajaţilor.

Persoanele fizice şi juridi-
ce care nu dispun de licenţă, 
dar care desfăşoară activităţi 
de plasare în câmpul muncii 
în străinătate a cetăţenilor Re-
publicii Moldova, inclusiv ac-
tivităţi de creare a unei bănci 
de date, de publicare a anun-
ţurilor, de difuzare a informa-
ţiei cu privire la angajatori şi 
intermediari străini, poartă 
răspundere conform legislaţiei 
în vigoare.

Cetăţenii Republicii Mol-
dova au restricţii de emigrare 
în scop de muncă în următoa-
rele situaţii: 

a) în baza unei hotărâri a 
instanţei judecătoreşti, sunt 
traşi la răspundere penală sau 
se află sub urmărire penală; 

b) în baza unei hotărâri 
a instanţei judecătoreşti, au 
obligaţii patrimoniale faţă de 
stat sau faţă de unele persoane 
fizice şi/sau juridice; 

c) nu au prezentat docu-
mentul de confirmare privind 
luarea la evidenţă a copiilor 
minori care rămân în ţară, 
emis de organul competent 
de protecţie a copiilor din            
raionul/sectorul de domiciliu 
al părinţilor; 

d) în alte cazuri prevăzute 
de legislaţie. 

Intermediarul sau, după 
caz, agenţia privată trebuie să 
anunţe solicitantul unui loc de 
muncă în străinătate cu privire 
la restricţiile menţionate  până 
la negocierea în vederea în-
cheierii contractului individu-
al de muncă. 

Citaţii în judecată

Judecătoria Criuleni, solicită prezentarea cet. Galina Lungu, 
dom. s. Mălăieşti, rn. Criuleni, pentru data de 20 februarie 2009, 
ora 14.00, la şedinţa   judiciară  (or. Criuleni, str. 31 August 1989, 
nr. 70) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de S.A. „ÎM şi 
Compania Consulting Grup”, privind încasarea datoriei.

În caz de neprezentare cauza va fi examinată în lipsa părţii 
absente.

Judecător                                                  Valeriu Ciuntu
www

Judecătoria Soroca, solicită prezentarea cet. Belinschii Ne-
lea, pentru data de 23 februarie 2009, ora 9.00, la şedinţa   judici-
ară  (or. Soroca, str. Independenţei 62, bir. 1) în calitate de pârât 
pe cauza civilă, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                              Alexandru Negru
www

Judecătoria Ialoveni, solicită prezentarea cet. Cîrlan Ludmi-
la, dom. s. Ruseştii-Noi, rn. Ialoveni, pentru data de 12 martie 
2009, ora 13.00, la şedinţa   judiciară  (or. Ialoveni, str. Prieteniei 
4, bir. 17) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de Merla 
Ana, privind încasarea prejudiciului cauzat prin vătămare cor-
porală.

Judecător                                                      Iu. Sciastlivîi
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
„Muzica-S”, pentru data de 9 februarie 2009, ora 11.00, la şedin-
ţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 213, et. 2) în calitate de 
pârât, privind încasarea datoriei de 5426,50 lei.

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

Judecător                                      Ion Stepanov

Judecătoria Nisporeni, solicită prezentarea cet. Mocanu 
Ion, locuitor al s. Valea-Trestieni, rn. Nisporeni, pentru data de 
13 februarie 2009, ora 11.00, la şedinţa   judiciară  (or. Nispo-
reni, str. Ion Vodă 5, bir. 13) în calitate de pârât pe cauza civi-
lă intentată de Caccavale Michele, privind încasarea forţată a 
datoriei.

preşedintele 
Judecătoriei Nisporeni                                   G. Şişcanu

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 

cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
ÎS „CCM Vichi”, pentru data de 16 februarie 2009, ora 14.00, 
la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 213, et. 2) în 
calitate de pârât, privind încasarea datoriei de 10934, 60 $.

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

Judecător                                                    Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea  reprezentantului ÎI 
„Burlac Igor”,  pentru data de 23 februarie 2009, ora 15.50, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 230) în calitate 
de pârât pe cauza civilă intentată de SRL „Drancor”.

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

.Judecător                                                         Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM,  solicită prezentarea  reprezentantului 
ÎI „Leahova Natalia”, pentru data de 23 februarieie 2009, ora 
15.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 230) în 
calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL „Drancor”.

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

Judecător                                                    Al. Rotari

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 

cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea  reprezentantului 
SRL „Alcadan”,  pentru data de 23 februarie 2009, ora 15.10, 
la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 230) în calitate 
de pârât pe cauza civilă intentată de SRL „Lubrif-Lux”.

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

Judecător                                                    Al. Rotari       
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, solicită prezen-
tarea obligatorie a  reprezentantului SRL „Nicov Grup”, cu 
sediul în mun. Chişinău, bd. Moscova 21,  pentru data de 23 
februarie 2009, ora 15.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel 
Mare 73, bir. 219) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată 
de SRL „Polifom Exim”, privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                                     Z. Talpalaru       
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, solicită prezen-
tarea obligatorie a  reprezentantului SRL „Tan Mob”, pentru 
data de 24 februarieie 2009, ora 13.00, la şedinţa judiciară (bd. 
Ştefan cel Mare 73, bir. 225) în calitate de pârât pe cauza civilă 
intentată de ÎCS „Construct Arabesque” SRL.

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

Judecător                                                        Iu. Ţurcan      
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www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformita-

te cu art. 108  CPC al RM solicită prezentarea reprezentantu-
lui SRL „Mobilvector”, pentru data de 25 februarie 2009, ora 
10.00, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 213, 
et. 2) în calitate de pârât, privind încasarea datoriei de 34262, 
75 lei.

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

Judecător                                                    Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Midian”, pentru data de 26 februarie 2009, ora 9.30, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 213, et. 2) în ca-
litate de pârât, privind încasarea datoriei de 3086,64 lei.

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

Judecător                                                    Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, solicită prezen-
tarea obligatorie a  reprezentantului SRL „Legion Plus”, pen-
tru data de 12 martie 2009, ora 11.40, la şedinţa judiciară (bd. 
Ştefan cel Mare 73, bir. 225) în calitate de pârât pe cauza civilă 
intentată de SA „JLC” .

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

Judecător                                                 Iu. Ţurcan  
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, solicită prezen-
tarea obligatorie a  reprezentantului ÎM „T. Schmidt Landbau”, 
or. Anenii Noi, pentru data de 18 februarie,  2009, ora 13.00, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 220) în calitate 
de intervenient accesoriu la examinarea cauzei civile a SRL 
„Gricop Agro”, privind anularea contractului.

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

Judecător                                               I. Gancear 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Bordian Alexandru, pentru data de 24 februarie 2009, ora 
12.00, la şedinţa   judiciară  (str. Bulgară 43, bir. 46) în calita-
te de pârât pe cauza civilă intentată de Bordian Irina, privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                          D. Vition
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. 
Tumean Ludmila, Gorovenco Valentina, Crudu Elizaveta, pen-
tru data de 26 februarie 2009, ora 8.30, la şedinţa   judiciară  
(str. Bulgară 43, bir. 49) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de ÎMGFL-9, privind încasarea datoriei.

Judecător                                                          N. Mazur 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, solicită prezentarea  cet. 
Varzari Ion, a.n. 15.03.1967, pentru data de 25 februarie 2009, 
ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (str. Bulgară 43, bir. 61) în cali-
tate de pârât pe cauza civilă intentată de Varzari Elena, privind 
încasarea pensiei alimentare.

Judecător                                                    Djeta Chistol 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău, citează în calitate de 
reclamanţi:

Cojocari Valentina, dom. mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 
18/1, ap. 139;

în calitate de reprezentant al reclamantei: Leporda Zinaida, 
dom. mun. Chişinău, bd. Moscovei 13, ap. 151;

în calitate de pârâţi: Ciobu Larisa, Ciobu Andrei, dom. 
mun. Chişinău, str. Colinei 1, ap3; 

în calitate de intervenienţi accesorii: Zburliuc Maria, dom. 
mun. Chişinău, bd. Cuza-Vodă 42, ap. 7, Stavila Dumitru, dom. 
mun. Chişinău, str. Calea Orheiului 105, ap 21; 

în calitate de reprezentant al intervenienţilor accesorii: 
Gargaun Elena, dom. mun. Chişinău, bd. Moscovei 13, bl. 4, 
ap. 60. — pentru data de 2 martie 2009, ora 14.00, la şedinţa   
judiciară  (str. Bulgară 43, bir. 59) pe cauza civilă intentată de 
Cojocari Valentina către Toderica Angela,  privind recunoaşte-
rea dreptului de coproprietate .

Judecător                                                             Şt. Niţă
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Sacaluş Iurie, 
dom. mun. Chişinău, com. Truşeni, str. Basarabiei 1, ap. 5,  
pentru data de 18 februarie 2009, ora 8.30, la şedinţa   judiciară  
(str.M. Viteazul 2, bir. 506) în calitate de pârât pe cauza civilă 
intentată de Sacaluş Adela, privind partajul averii în devălmă-
şie a soţilor.

Judecător                                                      Silvia Gîrbu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Zabihulla Aman, dom. mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 
51/3, ap. 117, pentru data de 23 februarie 2009, ora 9.00, la 
şedinţa   judiciară  (str.M. Viteazul 2, bir. 508) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de Glucova Stella, privind 
contestarea paternităţii.

Judecător                                                 Oleg Sternioală

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 

108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Isiwekpeni Uchedu, 
pentru data de 23 februarie 2009, ora 10.00, la şedinţa   judi-
ciară  (str.M. Viteazul 2, bir. 618) în calitate de pârât pe cauza 
intentată de Isiwekpeni Oxana.

Judecător                                                           S. lazari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Railean Elena, dom. mun. Chişinău, str. Nicolae Costin 57, 
ap. 118, pentru data de 27 februarie 2009, ora 9.00, la şedinţa   
judiciară  (str.M. Viteazul 2, bir. 508) unde va avea loc exami-
narea cauzei civile intentată de intentată de Railean Gheorghe, 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                 Oleg Sternioală
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Idrisov Sanan, pentru data de 4 martie 2009, ora 16.00, la 
şedinţa   judiciară  (str.M. Viteazul 2, bir. 615) în calitate de pâ-
rât pe cauza civilă nr. 2-563/2009, intentată de Idrisov Eleono-
ra către Idrisov Sanan şi DPPDC Buiucani, privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

Judecător                                                  Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Găină Adrian Ion, pentru data de 3 martie 2009, ora 11.00, 
la şedinţa   judiciară  (str.M. Viteazul 2, bir. 606) în calitate de 
pârât pe cauza civilă nr. 2-3849/08, intentată de Găină Lilea 
Gheorghe, privind partajarea averii.

Judecător                                    Ghenadie plămădeală
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Ciribaş Sergiu, pentru data de 9 februarie 2009, ora 11.00, 
la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir. 24) în calitate de pârât 
pe cauza civilă intentată de Ciribaş Elena, privind partajarea 
apartamentului.

Judecător                                                Stela Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Serditenco Al. a.n. 28.06.1982, pentru data de 16 februarie 
2009, ora 16.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir 24) în 
calitate de pârât pe cauza civilă intentată de „Moldcell” SA, 
privind încasarea datoriei.

Judecător                                                 Stela Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Lusnicova Nina, pentru data de 26 februarie 2009, ora 
16.30, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir 1) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată de ÎM „MS Wranghel”, privind 
încasarea sumei.

Judecător                                                         V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Tureţcaia Alexandra, pentru data de 26 februarie 2009, ora 
16.30, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir. 1) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată de ÎM „MS Wranghel”, privind 
încasarea sumei.

Judecător                                                          V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezenta-
rea  cet. Popa Svetlana, pentru data de 26 februarie 2009, ora 
13.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir 16) unde ava avea 
loc examinarea cauzei, privind încasarea prejudiciului.

Judecător                                                        E. Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Litvinov Valeriu, pentru data de 27 februarie 2009, ora 
9.15, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir 3) în calitate de pârât 
pe cauza civilă intentată de Danila Ecaterina,  privind radierea 
vizei de reşedinţă.

Judecător                                                  Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, anunţă persoanele  co-
interesate Duca Aurel şi Duca Valentina, că la data de 23 mar-
tie 2009, ora 13.30, va avea loc şedinţa de judecată (str. Kiev 3, 
bir. 34), unde se va examina  dosarul civil, privind contestarea  
faptului acceptării succesiunii la cererea Duca Leonid.

Prezenţa este obligatorie.
Judecător                                                 Valentin Ilaşco

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 

108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bordeianu Anatoli 
Dionisie, pentru data de 19 februarie 2009, ora 14.00, la şe-
dinţa   judiciară  (str. M. Sadoveanu  24/1, bir. 311) în calitate 
de pârât pe cauza civilă intentată de Ivanov Alexandr, privind 
declararea nulităţii actului.

Judecător                                                Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cornescu Polina, pen-
tru data de 20 februarie 2009, ora 10.30, la şedinţa   judiciară  
(str. M. Sadoveanu  24/1, bir. 303) în calitate de pârât pe cauza 
civilă intentată de Lungu Ivan, privind stabilirea domiciliului 
copilului şi încasarea pensiei alimentare.

Judecător                                                    Ala Malîi

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 

108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rusu Eduard Mihail, 
a.n. 05.11.1978, pentru data de 23 februarie 2009, ora 9.00, la 
şedinţa   judiciară  (str. M. Sadoveanu  24/1, bir. 316) în calitate 
de pârât pe cauza civilă intentată de Costiuc Liuba, privind de-
căderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                                  Victor Burduh
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Uhojan Roman Ivan, 
pentru data de 23 februarie 2009, ora 10.00, la şedinţa   judiciară  
(str. M. Sadoveanu  24/1, bir. 311) în calitate de pârât pe cauza 
civilă intentată de Advahov Vitalie, privind încasarea datoriei.

Judecător                                               Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sareva Rodica, pentru 
data de 26 februarie 2009, ora 14.00, la şedinţa   judiciară  (str. 
M. Sadoveanu  24/1, bir. 306) în calitate de pârât pe cauza civilă 
intentată de Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului Cio-
cana,  privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                                  Oxana Robu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. 
Sărbuşan Vitalie, pentru data de 23 februarie 2009, ora 10.00, la 
şedinţa   judiciară  (str. Zelinschi  13, bir.27) unde va avea loc 
examinarea cauzei intentată de Sărbuşan Natalia, privind desfa-
cerea căsătoriei.

Judecător                                             Ion Druţă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea 
cet. Tataru Vadim, pentru data de 23 februarie 2009, ora 14.00, 
la şedinţa   judiciară  (str. Zelinschi  13, bir.17) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată de Sofia Voloşiuc către V. Tata-
ru, S. Cobasiuc, Pretura sect. Botanica, OCT Chişinău, privind 
declararea nulă a contractului de privatizare, vînzare-cumpărare  
a apartamentului, instalarea  în apartament şi încasarea prejudi-
ciului moral.

Judecător                                                Viorica Mihaila 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, solicită prezen-
tarea  reprezentantului SRL „Fame Construction Industry”, cu 
sediul str. Lăpuşneanu 3,  pentru data de 9 februarieie 2009, ora 
11.40, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 230) unde 
va avea loc examinarea cauzei intentată de SRL „Fidel Grup”.

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

Judecător                                                     Al. Rotari       
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, solicită prezenta-
rea obligatorie a  reprezentantului ÎI „Dragan Pavel”, cu sediul 
în or. Ceadâr-Lunga, str. Tkacenko 14, pentru data de 26 februa-
rie 2009, ora 9.30, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, 
bir. 219) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de SRL 
„Melanj Com”, mun. Chişinău.

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

Judecător                                       Z. Talpalaru      
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău,  solicită prezentarea 
cet. Cojuhari Nina Serghei, dom. mun. Chişinău, or. Vadul lui 
Vodă, str. Ion Creangă 48, pentru data de 23 februarie 2009, ora 
9.30, la şedinţa   judiciară  (str. M. Sadoveanu  24/1, bir. 307) 
unde va avea loc examinarea cauzei intentată de Compania de 
Asigurări „Afes-M”,  privind încasarea sumei.

Judecător                                                          I. Dutca
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea 
cet. Arhire Andrei Tudor, pentru data de 25 februarie 2009, ora 
10.00, la şedinţa   judiciară  (str. Zelinschi  13, bir. 7) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile intentată de Compania Inter-
naţională de Asigurări „ASITO” SA, privind restituirea preju-
diciului.

Judecător                                           Vitalie Stratan

AVIZ
Chibac Isai anunţă  pierderea permisului de conducere cate-

goria B, seria ABЮ, număr 912359, eliberat la 30.03.1991, pe 
numele Chibac Isai. Se oferă recompensă. Relaţii la tel. 06925
4535.                                                                        

www
Суд сектора Буюкань, мун. Кишинэу, в соответствии 

со ст. 108 ГПК, вызывает гр. Кушнарева Валерия 
Владиславовича, 19.01.1969 г.р., на 24 февраля 2009 в 9.00 в 
судебном заседании (ул. М. Витязул 2, каб. 608) в качестве 
ответчика по гражданскому делу возбужденного Стоян 
Кристиной о лишении родительских прав.

Судья                     Н. Симчук 
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• Timp de 186 de zile nu se poate vedea 
soarele la Polul Nord;

•  Un ceas stricat “are dreptate” de cel 
puţin două ori pe zi;

• Un hipopotam poate alerga mai repede 
decât un om;

• Inima unui arici bate de aproximativ 300 de ori pe 
minut;

• Inima unei balene albastre bate doar de nouă ori pe 
minut;

• Americanii au inventat soluţia ideală pentru a pune 
capăt conversaţiilor telefonice dezagreabile. Este vorba de 
un dispozitiv special ataşat telefonului. Acesta e prevăzut 
cu şase butoane, fiecare emiţând sunete diferite care să su-
gereze interlocutorului că postul e deranjat. Maşinăria de 
“inventat scuze” costă 10 dolari; 

• Un kilogram de uraniu are energie cât şase milioane 
de kilograme de cărbune.

Ion GhILAş, 
preşedintele Judecătoriei Şoldăneşti – 60 de ani

Mult stimate Domnule Ion Ghilaş,
Acum când marcaţi această frumoasă vârstă, vă adre-

săm cordiale felicitări, sincere urări de bine şi sănătate 
pentru tot ceea ce reprezentaţi.

Vă dorim să aveţi parte  de acum încolo doar de cli-
pe frumoase, trăite în deplină armonie spirituală alături 
de cei dragi inimii. Tenacitate, perseverenţă, succese şi 
realizări notorii în activitatea desfăşurată întru slujirea 
idealurilor dreptăţii.

La mulţi ani!
* * *

Tatiana TrOIANOVSChI, 
judecător Orhei – 60 de ani 

Mult stimată Doamnă Tatiana Troianovschi,
Pentru devotamentul şi dragostea faţă de oameni ce 

o purtaţi în suflet, pentru că aţi ales ca destin să mergeţi 
mână în mână cu Legea, câştigând prin aceasta respectul 
şi admiraţia cetăţenilor, Vă dorim în această zi de o sem-
nificaţie aparte pentru dumneavoastră tradiţionalul, dar 
şi semnificativul 

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere                
Galina Stratulat, judecător la Curtea Supremă de Justi-
ţie; Maria Guzun, judecător la Curtea de Apel Chişinău; 
Liliana Catan, judecător la Curtea de Apel Chişinău; 
Luiza Gafton, judecător sect. Botanica; Nadejda Mazur, 
judecător sect. Centru; Elena Grumeza, judecător Bălţi; 
Vasile Ignat, judecător la Curtea Supremă de Justiţie; 
Dorel Musteaţă, judecător Anenii Noi; Ion Cotea, ju-
decător Cahul; Iurie Ţâmbalari, judecător Donduşeni; 
Sergiu Balaban, judecător Hânceşti; Octavian Lazarev, 
procuror militar principal, şef al Secţiei control asupra 
executării legilor în Forţele Armate din cadrul Direcţi-
ei investigaţii generale a Procuraturii Generale; Anatol 
Munteanu, procuror, şef-interimar al Direcţiei judiciare  
a Procuraturii Generale.

Mult stimaţi omagiaţi, pentru abnegaţie în muncă, 
pentru responsabilitate, profesionalism şi comportament 
exemplar – calităţi de care daţi dovadă în nobila activita-
te ce o desfăşuraţi,  vă dorim să aveţi parte de multă să-
nătate, multe bucurii şi realizări frumoase  în continuare 
atât pe plan profesional, cât şi personal.

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de Administraţie 
al uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi revista Naţională de Drept
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w “Mă surpind petrecând 
mai puţin timp muncind şi 
mai mult timp încercând să 
evit munca”. 
w “Serviciul meu a deve-

nit plictisitor, obositor şi chiar 
o problemă de rutină”. 
w “La serviciu nu mă 

simt la locul meu şi mi se pare 
că sunt lipsit de puterea de a 
face schimbări”.

Cât de mult te regăseşti 
în afirmaţiile de mai sus? Ele 
sunt simptome ale epuizării 
nervoase provocate de mun-
ca pe care o depui. Stresul 
la serviciu este responsabil 
pentru epuizarea ta nervoasă.  
Factorii responsabili pentru 
stresul la locul de muncă: 
w lipsa de organizare a 

timpului; 
w conflictele cu superio-

rii sau cu colegii;
w sentimentul că eşti co-

pleşit de muncă; 
w prea multe sau prea pu-

ţine responsabilităţi;
w incapacitatea de a-ţi fo-

losi calităţile; 
w plictiseala; 
w lipsa de colaborare a 

şefilor; 
w lipsa de calificare pen-

tru îndeplinirea unei anumite 
sarcini. 

Epuizarea nervoasă 
Un lucru e cert: nu există 

slujbă perfectă. Orice carie-
ră ţi-ai alege, orice serviciu 
ai avea, întotdeauna va tre-
bui să-ţi modifici aşteptările 
în momentul contactului cu 
realitatea. În locul ocupaţiei 
incitante, pline de recom-

pense, la care te aşteptai, 
ajungi să ai parte, de fapt, 
de o muncă adeseori plic-
tisitoare, nesuferită, chiar 
lipsită de sens. Iar când nu 
îţi adaptezi aşteptările la re-
alitate, începi să suferi, după 
un timp, de stresul “aşteptă-
rilor neîmplinite”, urmat de 

accentuarea sentimentelor 
negative faţă de muncă. Iată 
cum ajungi la clasicul “sin-
drom al epuizării nervoase”.  
Dacă te întrebi ce este, mai 
precis, epuizarea nervoasă: 
e vorba de un proces pe par-
cursul căruia o persoană care 
era cândva productivă şi de-
dicată muncii sale, îşi pierde 
treptat orice interes legat de 
slujbă sau de profesia sa. Să 
nu confunzi epuizarea cu stre-
sul. Ea rezultă mai degrabă, 
din expunerea prelungită la 
condiţii stresante de muncă.  

Pe scurt, există 4 faze ale 
epuizarii nervoase: 

1. Marile speranţe şi idea-
lismul - când simţi entuziasm 
faţă de muncă, te implici in-
tens şi ai împliniri. 

2. Pesimism şi dezamăgire 
timpurie legate de muncă - în-
cepi să oboseşti, să fii frustrat, 

îţi scade moralul, apare plicti-
seala şi un uşor stress. 

3. Retragere şi izolare - în-
cepi să eviţi contactul cu cole-
gii, simţi furie, negativism, îţi 
e greu să te concentrezi, eşti 
foarte obosit fizic şi psihic. 

4. Detaşare şi pierderea 
oricărui interes faţă de muncă 
- te subestimezi, lipseşti de la 
seviciu, devii cinic, nu mai co-
munici cu cei din jur şi te simţi 
foarte stresat fizic şi emoţional.

Cum poti elimina epuiza-
rea nervoasă? 

Dacă n-ai ajuns în cea 

de-a patra fază a epuizării 
nervoase, există metode de 
a-ţi schimba comportamentul 
şi starea interioară. Iată-le pe 
cele mai eficiente: 
w Exprimă-ţi sentimen-

tele - evită izolarea, comuni-
când cu colegii despre ceea ce 
simţi. Schimbul de idei poate 
reduce stresul şi chiar te poate 
face să vezi lucrurile dintr-o 
altă perspectivă. 
w Programează-ţi timpul 

astfel încât să te poţi relaxa 
- în pauzele de prânz sau de 
cafea, fă ceva ce nu are nicio 
legatură cu serviciul. 
w Învaţă să spui NU - re-

fuză acele sarcini suplimenta-
re care trezesc în tine manie 
sau ostilitate. Te vei simţi, 
astfel, mai stapân pe situaţie 
şi mai mulţumit de tine. Ai li-
bertatea de a alege ce respon-
sabilităţi îţi asumi. 
w Perfecţionează-te - par-

ticipă la cursuri şi la seminare 
de perfecţionare, care te vor 
ţine la curent cu noutăţile din 
domeniul tău. În felul acesta, 
te vei simţi tot mai competent 
şi nu-i aşa că încrederea în 
tine te eliberează de stres? 
w Lupta pentru succes - 

lărgeşte-ţi orizonturile, caută 
provocări noi, asumă-ţi riscuri 
şi vei ţine departe de tine epu-
izarea nervoasă. 
w Învaţă să te relaxezi - 

fă-ţi timp zilnic pentru a do-
bândi starea de echilibru şi 
relaxare fizică. Practică exer-
ciţii de relaxare şi vei vedea 
că poţi înfrunta mai uşor situ-
aţiile stresante.

Locul pe care îl ocupi în autobuz 
îţi trădează caracterul 

La o asemenea teorie nu se aştepta nimeni, însă locul pe 
care te aşezi când eşti în autobuz îţi trădează o parte a caracte-
rului. După un studiu atent realizat, specialiştii englezi susţin 
că pot cataloga persoanele care călătoresc cu autobuzul după 
locul în care acestea îşi aşază posteriorul.

Astfel, cei care aleg locurile din faţă sunt persoane opti-
miste, care se gândesc la viitor. Cele care se aşază pe locurile 

din mijloc au spiritul independent şi solitar şi se ocupă 
numai de problemele personale. Pe de altă parte, călătorii 
care aleg locurile din spate sunt rebeli, gata să conteste 
totul şi pe toţi.

Acestea sunt concluzii la care au ajuns o echipă de speci-
alişti din Marea Britanie atunci când au analizat timp de luni 
de zile obiceiurile şi reacţiile comportamentale ale compa-
trioţilor lor în timp ce călătoreau cu autobuzul.

Această teorie este valabilă în cazul în care autobuzul 
este atât de liber încât fiecare îşi poate alege locul preferat.
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Moldovenii pot beneficia de 
odihnă în România

Moldovenii pot beneficia de odihnă şi tratament 
la preţuri avantajoase până la 30 mai curent, în 
cadrul campaniei tradiţionale “O săptămână de 
refacere în staţiuni balneare” şi campania lansată 
în premieră ”Decada Balneară”. 

Ofertele sunt puse la dispoziţie de staţiuni 
precum Băile Herculane, Sovata, Slănic Moldova, 
Vatra Dornei, Băile Olăneşti, Băile Tuşnad şi 
Sinaia, care asigură tratarea afecţiunilor reumatice, 
cardiovasculare, respiratorii şi tulburări ale 
sistemelor digestiv şi nervos. 

Foile turistice sunt disponibile la agenţiile 
de turism care vând destinaţia România. Viza de 
intrare pe teritoriul României este gratuită. În 
fiecare an un număr de circa 4 000 de cetăţeni 
moldoveni beneficiază de aceste oferte.

România nu va recunoaşte diplomele de la 
universităţile din Moldova 

Ministrul Educaţiei al României, Ecaterina Andronescu, a cerut Mi-
nisterului de Externe să suspende legea care ratifică acordul României 
cu Republica Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor 
acordate de instituţiile de învăţământ acreditate din cele două state.

Motivul acestei solicitări este faptul că România riscă să fie sanc-
ţionată de Uniunea Europeană pentru că acceptă diplome dintr-o ţară 
care nu are un învăţământ potrivit cu normele europene. Ministrul 
Educaţiei a făcut deja un proiect de ordonanţă de urgenţă de suspen-
dare a legii.

“Mai mult, Ministerul Educaţiei a fost dat în judecată de românii 
care au făcut facultatea sau care şi-au susţinut  doctoratul în Moldova, 
iar ministerul nu le-a recunoscut diplomele pentru că “nu aveau valoa-
re ştiinţifică”, spune Antonescu. 

În prezent, 15 procese sunt în instanţă, în care români şi cetăţeni 
moldoveni cer să li se recunoască studiile de licenţă şi de doctorat 
după ce au fost respinse de autorităţile române.

Divert is
Aniversări STRESul  lA  SERVICIu

Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire şi sprijin. Vă suntem recunoscători 

că sunteţi abonaţii noştri şi susţineţi ziarul.
Noi avem nevoie de acest ajutor şi vom 

rămâne alături de Dvs.


