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Dezbateri economice:  statul 
trebuie să elimine constrîngerile 
legislative şi instituţionale 
pentru a stimula libera 
concurenţă

Bunurile membrilor 
gospodăriei ţărăneşti 
(de fermier)

(Mark Twain)

Femeile din Republica 
Moldova încă mai sînt 
discriminate

„Noi dorim să aducem 
Moldova mai aproape de 
Uniunea Europeană şi să vă 
susţinem pe această cale”, 
a declarat, Michael Spinde-
legger, ministrul Federal al 

Ministrul moldovean al Apararii, Vitalie Marinuţa, parti-
cipă la consultările multilaterale ale Consiliului Nord Atlan-
tic (NAC) cu Republica Moldova, la cartierul general al Ali-
anţei Nord Atlantice (NATO) din Bruxelles. 

În cadrul reuniunii se discută aspecte privind cooperarea 
R. Moldova cu NATO în procesul de reformare a sectorului 
de securitate şi apărare. 

Afacerilor Europene şi Inter-
naţionale al Austriei, în cadrul 
unei întrevederi, la Viena, cu 
Iurie Leancă, viceministru, 
ministrul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene.

Potrivit serviciului de 
presă al Ministerului Aface-
rilor Externe şi Integrării Eu-
ropene, interlocutorii au avut 
un dialog cuprinzător privind 
participarea Republicii Mol-

dova la Parteneriatul Estic, 
care, după părerea părţii aus-
triece, va aduce ţării noastre 
investiţii adiţionale. Discu-
ţia s-a centrat, consecutiv, 
pe aprofundarea relaţiilor 
bilaterale, evidenţiind pro-
iecte concrete de colaborare. 
În context, ministrul Spin-
delegger a relevat buna con-
lucrare dintre ministerele de 
Interne austriac şi moldo-
vean. Oficialul a accentuat 
posibilitatea Austriei de a 
încuraja, în acelaşi mod, co-
laborarea dintre ministerele 
de Finanţe.

La rîndul său, ministrul 
Leancă a încurajat partea 
austriacă să deschidă o misi-
une diplomatică la Chişinău. 
În acelaşi timp, şeful diplo-
maţiei moldoveneşti şi-a ex-
primat speranţa că „relaţiile 
bilaterale dintre cele două 
ţări vor căpăta un impuls 
nou” după vizita ministru-
lui Michael Spindelegger în 
Moldova, preconizată pentru 
luna aprilie.

Planul IPAP RM-NATO, discutat la Consiliul Nord Atlantic
Marinuţa va lua parte la consultările axate pe realiza-

rile obţinute în implementarea Planului Individual de Ac-
ţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova-NATO.  
Planul IPAP Republica Moldova-NATO a fost aprobat de 
Guvernul R. Moldova în 2006 şi prevede reformarea secto-
rului de apărare şi securitate al ţării.

Republica Moldova a pregătit un set de proiecte pe care 
le va prezenta spre finanţare la şedinţa Grupului consultativ 
al donatorilor pentru Moldova, care urmează să fie organizată 
în data de 24 martie la Bru-
xelles.

Ministrul de stat Victor 
Bodiu a precizat că deja toa-
te ţările donatoare au primit 
invitaţii de a participa la re-
uniunea de la Bruxelles.

În cadrul şedinţei, pre-
mierul Vlad Filat va face o 
prezentare de ordin general, 
după care membri ai delega-
ţiei moldoveneşti vor veni cu prezentări despre politici, situa-
ţia macroeconomică, proiecte concrete care se află în vizorul 
autorităţilor Republicii Moldova. 

Filat le-a cerut membrilor delegaţiei moldoveneşti să vină 
cu prezentări convingătoare, dar şi să folosească această opor-
tunitate pentru stabilirea unor relaţii bilaterale eficiente, inclu-
siv cu oficiali europeni. 

Printre donatorii Republicii Moldova se numără Banca 
Mondială, Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Dez-
voltare etc.

Federaţia Rusă îşi menţine disponibilitatea de a acorda un 
credit R. Moldova, însă autorităţile moldoveneşti urmează să 
iniţieze un nou proces de negocieri, a spus premierul Vlad 
Filat, întrebat de presă dacă FR va mai oferi Moldovei cele 
150 mln dolari promise anterior. 

„Termenul de acordare a acelui credit de 150 mln dolari, 
conform hotărîrii Dumei de Stat a Rusiei, a fost anul 2009. 
Dacă nu s-a reuşit semnarea Acordului de creditare în peri-

Senatul României a decis: moldovenii 
trebuie să plătească 500 de euro

Senatul României a decis: moldovenii trebuie să plătească 
500 de euro.

Senatul României a respins proiectul de lege prin care 
cetăţenii Republicii Moldova ar fi putut intra în România fără 
să demonstreze că dispun de cei 500 de euro pentru întreţinere 
în perioada aflării pe teritoriul României.

Iniţiativa legislativă prevedea ca cetăţenii Republicii 
Moldova, solicitanţi de viză pentru România, să nu fie obligaţi 
să prezinte documente prin care să demonstreze că dispun de 
mijloace financiare sufiecinte pentru perioada aflării în statul 
român şi pentru întoarcerea în ţară.

Nici Guvernul român nu a susţinut acest proiect de lege, 
care, în votul în plen al Senatului, a acumulat 37 de voturi 
împotrivă şi 33 voturi pentru.

oada anului trecut, urmează să lansăm alte negocieri cu 
Federaţia Rusă ca să obţinem un credit”, a spus Filat. 

În privinţa creditului de 1 mlrd dolari promis de o com-
panie chineză de stat, Filat nu a făcut precizări asupra sumei 
creditului, dar a menţionat că negocierile sînt în desfăşurare, 
inclusiv se negociază condiţiile de creditare şi proiectele care 
vor fi finanţate din acest credit, fiind vorba despre proiecte 
mari de infrastructură.

Moldova va trebui să negocieze alt credit cu Federaţia Rusă 

Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi şi orbul îl poate vedea.
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Moldova a pregătit proiecte 
pentru şedinţa donatorilor de la 

Bruxelles
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Săpături subterane la Piaţa 
Centrală din Chişinău
În acest an, în centrul Chişinăului, în zona Pieţei Centrale, ar 

putea demara lucrările pentru construcţia unei parcări subterane 
în mai multe nivele. Despre aceasta a informat în cadrul şedinţei 
operative de la Primărie primarul general al Chişinăului, Dorin 
Chirtoacă. Potrivit edilului capitalei, cu o iniţiativă în acest sens 
a venit un investitor, care a prezentat deja proiectul autorităţilor 
locale. Dorin Chirtoacă a precizat că zona respectivă este una 
problematică pentru traficul rutier şi a opinat că, chiar şi în con-
diţii de criză, se pot găsi investitori interesaţi în realizarea unui 
asemenea proiect.

 Referindu-se la subiect, directorul ÎM „Piaţa Centrală”, Ion 
Stratulat, a confirmat că a fost elaborat un concept de reorgani-
zare a pieţei, care prevede inclusiv construcţia unei parcări sub-
terane în mai multe nivele.

 În context, viceprimarul Nistor Grozavu a comunicat că Pri-
măria va înainta la una din şedinţele următoare ale Consiliului 
municipal proiectul de decizie privind construcţia parcării în 
zona Pieţei Centrale.

Atenţie! Preţuri majorate 
nejustificat în pieţe şi magazine
Problema majorării neîntemeiate a preţurilor la mărfurile so-

cial importante a intrat în vizorul Direcţiei investigare a fraude-
lor a Departamentului Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne.

În perioada 25 ianuarie-4 februarie curent, verificărilor au 
fost supuşi 116 agenţi economici din 27 localităţi ale ţării, accen-
tul fiind pus pe controlul respectării Hotărîrii Guvernului nr. 547 
din 04.08.1995 la formarea preţurilor la mărfurile alimentare.

Ca rezultat, oamenii legii au depistat 173 cazuri de majorări 
neîntemeiate ale  preţurilor la unele categorii de mărfuri. Potrivit 
MAI, la pieţele municipiului, inclusiv şi întreprinderea munici-
pală „Piaţa Centrală” , au fost verificaţi 29 agenţi economici care 
comercializează produse din categoria celor social importante 
(zahăr, hrişcă, orez, ulei, făină de grîu). Forţele de ordine au de-
pistat 8 cazuri de majorări ale preţurilor la zahăr (cu circa 11%), 
la orez (cu circa 12%), ulei vegetal (cu circa 2%) şi la hrişcă (cu 
circa 9%).

Referindu-se la depozitele en gros, MAI precizează că au 
fost verificaţi 6 agenţi economici care operau majorări nejustifi-
cate ale preţurilor.

Nici în cazul supermarketurilor situaţia nu este roz. Verifică-
rile au arătat că 8 magazine au majorat, de asemenea, preţurile la 
mărfuri peste limita admisă de lege.

Parlamentul României a aprobat 
candidatura noului ambasador la 
Chişinău
Candidatura noului ambasador român la Chişinău, Marius 

Gabriel Lazurcă, a primit marţi aviz pozitiv din partea Comisii-
lor reunite pentru politică externă ale Parlamentului României.

Potrivit unui comunicat de presă al Legislativului ţării veci-
ne, Lazurcă a acumulat 20 de voturi pro şi unul împotrivă.  

Printre priorităţile noului ambasador se numără înfiinţarea la 
Chişinău a unei bănci româno-moldoveneşti, crearea unui spa-
ţiu mediatic comun şi deschiderea unui Institut Cultural Român 
„Mihai Eminescu”.

Lazurcă a reiterat poziţia ministrului român de Externe, Teo-
dor Baconschi, privind sintagma de naţiune moldovenească.

„Moldovenismul jenează raporturile bilaterale şi le detur-
nează de la o cooperare fluidă şi cu adevărat eficientă”, a spus 
diplomatul.

Potrivit lui, actualizarea cadrului juridic moldo-român este 
necesară, însă nicidecum prin intermediul unui tratat politic de 
bază. 

Marius Gabriel Lazurcă s-a născut în 1971 la Timişoara şi este 
tatăl a şase copii. Din 2007 este ambasadorul României pe lîngă 
Sfîntul Scaun şi pe lîngă Ordinul Militar Suveran de Malta.

Australia vrea imigranţi calificaţi, 
ce poate oferi Moldova? 
Ministrul australian al Imigraţiei, Chris Evans, anunţă un 

proiect pentru atragerea imigranţilor calificaţi.
,,Am avut zeci de mii de persoane înscrise la cursuri de gătit, 

contabilitate sau coafură pentru că acestea erau pe liste, iar aceşti 
imigranţi au primit drept de rezidenţă”, subliniază Evans. ,,Vrem 
să ne asigurăm că primim solicitări din partea unor persoane cu 
înalte calificări. 

,,Avem nevoie acum de persoane care să lucreze, iar cererile 
vor fi din ce în ce mai mari”, subliniază ministrul Imigraţiei. 
Potrivit lui Chris Evans, noua politică în materie de imigraţie se 
va concentra pe angajaţi în domeniul sănătăţii, inclusiv medici 
şi asistente, precum şi pe specialişti în domeniul ingineriei şi 
mineritului.

Valeriu Turea, şeful serviciului de presă al Ministerului Afa-
cerilor Externe şi Integrării Europene, a menţionat că şi Moldo-
va ar putea contribui, dar deocamdată nu deţine informaţii cu 
privire la cererea Australiei.  ,,Ministerul încă nu a fost informat 
despre vreun asemenea proiect, care pare a fi unul foarte intere-
sant”, a spus Turea.

Preşedintele Comisiei  de la Veneţia sprijină 
autorităţile în reforma constituţională

Obiectivul principal al autorităţilor de la Chişinău în co-
operare cu Consiliul Europei este încheierea monitorizării 
Republicii Moldova de către această organizaţie, a afirmat 
Preşedintele Parlamentului Mihai Ghimpu, Preşedinte inte-
rimar al R. Moldova, în cadrul întrevederii recente cu Gianni 
Buquicchio, Preşedintele Comisiei de la Veneţia, şi Thomas 
Markert, Secretar adjunct al Comisiei. Promovarea unor re-
forme eficiente pe plan naţional în vederea asigurării inde-
pendenţei justiţiei, autonomiei locale, libertăţii mass-media 
şi altele rămîn a fi pilonii principali în realizarea angajamen-
telor şi obligaţiunilor asumate faţă de CE la momentul ade-
rării, precum şi a rezoluţiilor şi recomandărilor ulterioare ale 
APCE în raport cu Republica Moldova, a spus Preşedintele.

Gianni Buquicchio a menţionat că experţii Comisiei de la 
Veneţia vor examina cu atenţie propunerile grupului de lucru, 
vor analiza argumentele prezentate de reprezentanţii forţelor 
politice din Parlament cu care vor avea întrevederi şi vor reve-
ni la Chişinău în perioada 24-26 februarie în vederea continu-
ării discuţiilor.

„Apreciez ataşamentul dvs. faţă de valorile democratice şi 
normele europene şi sper în aplicarea lor cît mai grabnică în 
practică”, a mai spus Gianni Buquicchio la finalul întrevederii 
cu Mihai Ghimpu.

Un subiect aparte al dialogului l-a constituit activitatea 
Comisiei pentru reforma constituţională. Referindu-se la ac-
tivitatea acestei Comisii, Mihai Ghimpu a subliniat faptul că 
R. Moldova se confruntă cu o criză constituţională, care, dacă 
nu va fi soluţionată, poate provoca o criză politică, aceasta ge-
nerînd o criză economică şi socială. Spicherul a dat asigurări 
că toate propunerile de modificare a Constituţiei Republicii 
Moldova, înainte de a fi examinate de către Parlament, vor fi 
supuse expertizei de către Comisia de la Veneţia. Actualmente, 
Comisia prezidenţială examinează deja primele propuneri îna-
intate de grupul de lucru pentru cercetări şi analize constituţio-
nale, care au fost înmînate şi Preşedintelui Gianni Buquicchio, 
anunţă Secţia Relaţii cu Mass-media a Parlamentului Republi-
cii Moldva.

Preşedintele Partidului Demo-
crat (PDM), Marian Lupu, a decla-
rat recent în cadrul unei conferin-
ţe de presă că o poziţie comună a 
Alianţei pentru Integrare Europea-
nă (AIE) ar putea fi determinată 
pînă la finele acestei luni.

Solicitat să se pronunţe asupra 
propunerilor grupului de experţi în 
privinţa denumirii limbii de stat – 
limba română, sau să fie stabilită 
prin lege organică, Lupu a spus 
că „se pune carul dinaintea boi-
lor”. În context, el a atras atenţia 
că la Chişinău se află o delegaţie 
a Comisiei de la Veneţia, urmînd 
ca spre sfîrşitul lunii să vină şi un 
grup de experţi de la aceeaşi insti-
tuţie, care vor formula propuneri, 
după care urmează să fie adoptată 
şi o poziţie comună. Lupu a optat 
pentru soluţii legale, în conformi-
tate cu standardele şi principiile 
europene.

Solicitat să comenteze propu-
nerea de modificare a divizării te-
ritoriale din raioane în regiuni, li-
derul PDM a spus că şi în UE exis-
tă mai multe practici în acest sens, 
iar Republica Moldova ar trebui să 
o adopte pe cea mai raţională.

El a evitat să formuleze o opi-
nie în privinţa propunerii de a 
asigura dreptul la vot persoanelor 
care au împlinit 16 ani.

În altă ordine de idei, liderul 
democraţilor a anunţat că a făcut 
un apel colegilor săi din Alianţa 
pentru Integrare Europeană prin 
care solicită ca miniştrii ce cumu-
lează şi funcţia de deputat să re-
nunţe la mandat, pentru a asigura 
o mai bună eficienţă a ambelor 
instituţii.

Potrivit liderului PDM, colegii 
din Alianţă au primit cu înţelege-
re acest apel, în condiţiile în care 
aceştia, oricum, urmează să renun-
ţe la una din funcţii în decurs de 
4-5 săptămîni, în conformitate cu 
prevederile legale.

Tinerii care au împlinit 16 ani ar putea 
participa la următoarele alegeri, iar limba 
rusă şi-ar putea pierde prerogativele deţi-
nute în prezent în Constituţie.

Aceste propuneri au fost înaintate de 
către experţi în cadrul şedinţei comisiei 
pentru reforma constituţională.

Membrii comisiei au audiat în cadrul 
şedinţei propunerile experţilor privind mo-
dificarea primelor două titluri din Consti-
tuţie – ,,Principii generale” şi „Drepturile, 
libertăţile şi îndatoririle fundamentale”.

Grupul de experţi propune înlocuirea 
împărţirii administrativ-teritoriale din ra-
ioane în regiuni. ,,Trebuie să părăsim acea 
structură sovietică. Raioanele sînt o crea-
tură a regimului sovietic, care, în plus, nu 
are nici o acoperire economică”, a declarat 
Victor Popa, şeful grupului de experţi, adă-

ugînd că din moment ce Republica Moldo-
va tinde spre integrare europeană, cu 32 de 
raioane nu o va accepta nimeni”.

Altă modificare se referă la înlocuirea 
sau evitarea termenului ,,limbă moldove-
nească” în Constituţie. Astfel, pentru arti-
colul ce se referă la limba de stat, experţii 
au propus două variante: limba oficială să 
fie numită limba română sau ca denumirea 
limbii oficiale a ţării să fie stabilită prin 
lege organică. ,,Noi, ca oameni de ştiinţă, 
ştim că limba moldovenească nu există, dar 
urmează ca membrii comisiei să ia o deci-
zie”, a spus Popa.

În plus, autorii doresc să retragă prero-
gativele de care beneficiază limba rusă în 
actuala lege supremă. Potrivit art. 13 din 
actuala Constituţie, ,,Statul recunoaşte şi 
protejează dreptul la păstrarea, la dezvol-
tarea şi la funcţionarea limbii ruse şi a altor 
limbi vorbite pe teritoriul ţării”. Experţii 
propun excluderea sintagmei ,,limbii ruse” 
din această frază, astfel egalînd-o cu cele-
lalte limbi vorbite pe teritoriul ţării.

O altă propunere a parvenit din partea 
preşedintelui parlamentului Mihai Ghim-
pu, care a optat ca dreptul la vot să le fie 
acordat cetăţenilor de la împlinirea vîrstei 

Marian Lupu 
despre reforma 
constituţională: 

să nu punem 
carul dinaintea 

boilor

Dreptul la vot de la 16 ani şi fără limba 
rusă în Constituţie

de 16 ani, faţă de 18 ani în prezent. ,,Tine-
rii de 16 ani au toate capacităţile ca să-şi 
decidă viitorul”, a declarat Ghimpu.

O altă modificare propusă este de a re-
duce termenul de reţinere a persoanei de 
la 72 pînă la 24 de ore. De asemenea, se 
propune introducerea posibilităţii deţinerii 
multiplei cetăţenii, precum şi garantarea 
faptului că acest lucru nu va diminua drep-
turile şi libertăţile deţinătorului. În viitoa-
rea Constituţie se propune instituţionaliza-
rea Avocatului Poporului. Dreptul la ocro-
tirea sănătăţii a fost completat cu prevederi 
ce ar garanta şi dreptul la primirea gratuită 
a ajutorului medical urgent. De asemenea, 
au fost introduse două articole noi, ce ţin 
de protecţia copiilor şi a tinerilor. Experţii 
mai propun ca în preambulul Constituţiei 
să fie inclusă Declaraţia de Independenţă a 

Republicii Moldova.
Deşi experţii discută 

deja asupra modificării 
unor articole concrete, 
nu toţi membrii comisiei 
au o părere unică despre 
modul în care vor putea 
fi operate aceste modifi-
cări. În prezent se discută 
despre modificarea artico-
lelor în parte, dar nu este 
discutat fondul problemei, 
cum vor fi realizate aces-
te modificări, a declarat 
presei ministrul Justiţiei, 
Alexandru Tănase. Potri-
vit lui, ideea de organizare 
a referendumului nu este 

valabilă, deoarece acestui exerciţiu poate 
fi supusă doar o Constituţie nouă. „Este 
destul de greoaie şi imposibilă în această 
conjunctură politică şi modificarea pe cale 
parlamentară. Pentru aceasta fiind necesa-
re 2/3 din voturi, în timp ce Alianţa pentru 
Integrare Europeană deţine doar majorita-
tea simplă”, a menţionat Tănase.

Pe de altă parte, Mihai Ghimpu nu 
exclude ca referendumul privind modifi-
carea Constituţiei să fie organizat pînă la 
16 iunie, dată după care preşedintele inte-
rimar trebuie să dizolve Parlamentul şi să 
anunţe alegeri anticipate. Ghimpu declara 
iniţial că un referendum pînă la 16 iunie şi 
modificarea constituţiei ar putea evita noi 
alegeri.

Comisia pentru reforma constituţiona-
lă a fost creată printr-un decret al lui Mihai 
Ghimpu la 1 decembrie 2009, atunci cînd 
era practic clar că parlamentul va eşua în 
alegerea preşedintelui, ceea ce va genera 
necesitatea unor noi alegeri anticipate.

Deocamdată, se pare că nici în cadrul 
Alianţei nu există un punct de vedere co-
mun în această privinţă, iar opoziţia comu-
nistă s-a declarat împotriva modificărilor 
constituţionale.
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Centrul de Investigaţii  Jurnalistice (CIN) a lansat vineri,  5 
februarie, în cadrul Clubului Jurnaliştilor de Investigatie, cam-
pania media privind drepturile omului. Prin acest proiect vom 
încerca să sensibilizăm opinia publică referitor la încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi să sesizăm factorii 
de decizie care trebuie să întreprindă măsuri pentru a schimba 
situaţia. 

Echipa CIN îşi propune să identifice domeniile în care se 
încalcă grav şi frecvent drepturile omului şi să investigheze 
cazuri concrete, să le aducă în atenţia opiniei publice şi să de-
termine autorităţile să-şi schimbe atitudinea, să modifice legis-
laţia, dacă este cazul, şi să-i tragă la răspundere pe cei ce se fac 
vinovaţi de violarea drepturilor şi libertăţilor omului.   

În Republica Moldova se încalcă grav drepturile omului în 
diferite domenii, arată mai multe rapoarte şi studii naţionale 
şi internaţionale. O dovadă în acest sens sînt şi numeroasele 
dosare de condamnare a R. Moldova de către CEDO. Această 
situaţie este şi o consecinţă a faptului că cetăţenii nu cunosc 
propriile drepturi, legislaţia, de multe ori nu ştiu unde să se 
adreseze după ajutor, se tem să o facă sau, pur şi simplu, nu 
cred că problema lor ar putea fi rezolvată. Echipa CIN, for-
mată din jurnalişti de investigaţie, va monitoriza situaţia în 
diferite domenii, felul în care se realizează programele naţi-
onale în domeniul drepturilor omului, va face parteneriate cu 
organizaţiile neguvernamentale active în domeniul drepturilor 
omului pentru a identifica şi a contribui la soluţionarea situa-
ţiilor grave care afectează cetăţenii şi a-i încuraja pe aceştia să 
declare cazurile la organele abilitate. Investigaţiile realizate în 
cadrul campaniei vor fi publicate în presa naţională şi locală. 
Toate cazurile investigate de jurnalişti vor fi monitorizate pînă 
la finalizarea lor, la fel ca şi reacţiile organelor abilitate. Cele 
mai grave probleme legate de încălcarea drepturilor omului 
vor fi dezbătute în cadrul şedinţelor Clubului Jurnaliştilor de 
Investigaţie.     

Un jurist antrenat în proiect va acorda asistenţă jurnaliştilor 
la investigarea şi documentarea articolelor.  

Campania media privind drepturile omului este derulată 
de Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu suportul Ambasadei 
SUA în Republica Moldova.

Campanie  media 
privind drepturile omului 

Egalitatea dintre femei şi 
bărbaţi constituie o problemă 
majoră a contemporaneităţii, 
deoarece vizează în cel mai 
direct mod respectarea drep-
turilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului şi în mod 
inevitabil dezvoltarea durabi-
lă a societăţii.

Deşi s-au întreprins une-
le măsuri care între timp au 
generat şi rezultate, situaţia 
privind egalitatea de gen în 
Republica Moldova mai înre-
gistrează rezerve, susţin spe-
cialiştii în domeniu. Astfel, se 
constată o tendinţă descrescă-
toare a numărului femeilor în 
poziţii decizionale. Ponderea 
femeilor în actualul Guvern 
constituie 15,71% iar a băr-
baţilor este de 84,29%. De 
asemenea, se atestă lipsa me-
canismelor de implementare 
a documentelor de politici, nu 
există acţiuni practice privind 
reducerea segregării de gen 
pe piaţa muncii, sînt discre-
panţe de gen referitoare la 
sistemul de protecţie socială 
şi sistemul de pensii, persistă 
stereotipurile de gen care li-
mitează posibilităţile de reali-
zare personală şi profesională 
a femeilor şi a bărbaţilor etc.

În acest context, Ministe-
rul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei – cu suportul con-
ceptual al Programului UNI-
FEM ,,Promovarea egalităţii 
de gen în planurile şi politici-
le naţionale de dezvoltare” şi 
susţinerea financiară a Agen-
ţiei suedeze de cooperare in-

Femeile din Republica Moldova încă mai sînt discriminate
ternaţională pentru Dezvol-
tare (Sida) – a elaborat Pro-
gramul naţional de asigurare 
a egalităţii de gen pentru anii 
2010-2015 prezentat recent 
în cadrul unei mese rotunde 
la care au participat experţi 
în domeniu, parteneri străini, 

reprezentanţi ai Guvernului şi 
societăţii civile.

Totodată, drept premi-
să a elaborării programului 
respectiv a servit şi angaja-
mentul statului, asumat prin 
ratificarea  în 1994 a Conven-
ţiei ONU asupra eliminării 

tuturor formelor de discrimi-
nare faţă de femei, precum 
şi a necesităţii implementării 
recomandărilor Comitetului 
specializat  CEDAW privind 
eliminarea discriminării faţă 
de femei.

Scopul programului con-

stă în asigurare promovării 
egalităţii de gen în viaţa eco-
nomică, politică şi socială a 
femeilor şi bărbaţilor, aceasta 
constituind baza respectării 
drepturilor umane fundamen-
tale ale tuturor cetăţenilor ţă-
rii. 

În cadrul acestui proiect au 
fost stabilite 8 domenii priori-
tare de intervenţie: ocuparea 
forţei de muncă şi migraţia 
de muncă, bugetarea sensibi-
lă la gen, participarea femeii 
la procesul decizional public 
şi politic, protecţia socială şi 

familia, sănătatea, educaţia, 
violenţa şi traficul de fiinţe 
umane, creşterea nivelului de 
conştientizare publică.

,,La aceste opt domenii 
prioritare se mai include şi 
domeniul de conştientizare 
publică a dimensiunii de gen 

de către populaţie. Acestea au 
fost identificate de către ex-
perţii din domeniu, ceea ce nu 
înseamnă că în alte aspecte noi 
nu avem probleme de gen. 

Identificarea acestor pro-
bleme permite concentrarea 
eforturilor asupra soluţionării 

lor. Iar paşii următori care 
trebuie făcuţi ţin în exclusi-
vitate de alocarea de resurse 
în acţiunile de conştientiza-
re şi implementare a acestui 
program şi cel mai important 
lucru este ca acest proiect 
sa nu rămînă doar la nivel 
de Guvern sau la nivel de 
Chişinău. Este foarte impor-
tant ca prin acţiunile noastre 
aceste stipulări să ajungă 
la fiecare femeie şi bărbat 
din Republica Moldova, în 
special în localităţile rura-
le. De asemenea, trebuie să 
fim conştienţi de faptul că 
adoptarea unui program nu 
duce la rezultate imediate 
şi de fiecare de noi în parte 
depinde dacă vom avea sau 
nu egalitate de gen în Repu-
blica Moldova, ce înţelegem 
prin egalitate de gen, cum o 
vom promova?”, a subliniat 
Valentina Bodrug-Lungu, 
director Gender Centru.

Acest Program a fost 
elaborat cu implicarea activă 
nu numai a reprezentanţilor 
structurilor de stat, ci şi ai so-
cietăţii civile şi ai comunităţii 
academice în baza analizelor 
sectoriale cu identificarea 
problemelor-cheie specifice 
fiecărui domeniu.

Dar perspectiva egalităţii 
de gen, care este considerată 
un factor productiv, reprezin-
tă un instrument tangibil pen-
tru îmbunătăţirea competiti-
vităţii şi accelerării creşterii 
economice.

Avantajele acestui pro-
gram vizează maximizarea 
productivităţii forţei de muncă 
prin promovarea  participă-
rii femeilor pe piaţa muncii 
şi eliminarea disparităţilor 
salariale dintre femei şi băr-
baţi; asigurarea independenţei 
economice a femeilor, astfel 
reducîndu-se riscul sărăciei 
în rîndurile populaţiei vulne-
rabile; conturarea bazei pentru 
asigurarea durabilităţii siste-
mului economic şi de protec-
ţie socială, aceşti factori fiind 
indispensabili unei societăţi 
influenţate de schimbări de-
mografice negative.

Pentru conştientizarea im-
portanţei problemelor egalită-
ţii de gen, Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, 
cu suportul partenerilor, a 
elaborat o serie de spoturi au-
dio şi video pe unele priori-
tăţi-cheie incluse în program 
avînd menirea de a informa şi 
sensibiliza populaţia privind 
drepturile omului.

Această campanie de im-
formare mai este prilejuită şi 
de cea de-a 30-a aniversare a 
Convenţiei cu privire la eli-
minarea tuturor formelor de 
discriminare faţă de femei 
(CEDAW).

Irina BUREA

Procuratura Generală

Procuratura Generală a 
evaluat activitatea de urmă-
rire penală sub aspectul com-
baterii traficului de persoane.

Astfel, în decursul anului 
2009 în republică au fost înre-
gistrate 516 de infracţiuni ce 
se referă la categoria respec-
tivă, dintre care: 

• trafic de fiinţe umane – 
185; 

• trafic de copii – 21; 
• scoaterea ilegală a copii-scoaterea ilegală a copii-

lor din ţară – 21; 
• proxenetism – 152;
• organizarea migraţiei 

ilegale –  137. 
În aceeaşi perioadă au 

fost trimise în judecată pentru 
examinare în fond 314 cauze 
penale, dintre care: 

Rezultate în combaterea traficului de fiinţe
• 102 cauze penale cu pri-102 cauze penale cu pri-

vire la infracţiunea de trafic 
de fiinţe umane; 

• 11 – trafic de copii; 
• 12 –  scoaterea ilegală a 

copiilor din ţară; 
• 114 –  proxenetism; 
• 75 – organizare a migra-75 – organizare a migra-

ţiei ilegale. 
În 12 luni 2009 instanţele 

de judecată au încheiat exa-
minarea a 197 cauze penale 
din categoria traficului de 
persoane, în privinţa a 242 
inculpaţi, inclusiv: 

• 53 cauze penale privind 
traficul de fiinţe umane în pri-
vinţa a 66 de inculpaţi;

• 4 cauze penale privind 
traficul de copii în privinţa a 
4 persoane;

• 91 cauze penale de pro-91 cauze penale de pro-
xenetism în privinţa a 108 
persoane;

• 39 cauze de organizare a 
migraţiei ilegale în privinţa a 
51 persoane;

• 7 cauze de scoatere ile-7 cauze de scoatere ile-
gală a copiilor din ţară în pri-
vinţa a 10 persoane; 

• 3 cauze de organizare a 
cerşetoriei în privinţa a 3 per-
soane.

Din cele 242 persoane în 
privinţa cărora au fost pro-
nunţate sentinţe, în privinţa 
a 219 persoane au fost pro-
nunţate sentinţe de condam-
nare, în privinţa a 15 persoa-
ne sentinţe de încetare, iar 
8 persoane au fost achetate. 
Referindu-ne la categoriile 

de pedepse aplicate, în peri-
oada de referinţă instanţele 
de judicată au condamnat 
48 de persoane la pedeap-
sa închisorii, 37 persoane 
– închisoare cu suspendarea 
condiţionată a pedepsei, 134 
persoane – amendă.

Nefiind de acord cu sen-
tinţele adoptate de instanţele 
de judecată, procurorii au în-
aintat 43 apeluri prin care au 
solicitat casarea hotărîrilor 
ilegale şi netemeinice.

Procuratura Generală sis-
tematizează şi evaluează în 
permanenţă informaţiile pri-
vind starea urmăririi penale 
pe cauzele ce ţin de traficul 
de fiinţe umane.

Acordul respectiv de colaborare dintre Confederaţia Naţio-
nală a Sindicatelor din Moldova (CNSM) şi Procuratura Gene-
rală va fi semnat la sfîrşitul săptămînii curente.

Preşedintele CNSM, Oleg Budza, a comunicat în cadrul 
conferinţei de presă despre rezultatele activităţii Confederaţi-
ei în anul 2009 şi obiectivele prioritare pentru anul 2010 că 
dacă lucrătorul sau colectivul de muncă nu este în stare să-şi 
revendice totalmente drepturile, este nevoie ca în aceasta să se 
implice procuratura. Sindicatele şi procuratura vor face schimb 
de informaţii despre încălcarea drepturilor angajaţilor, în spe-
cial reţinerea plăţilor la salarii.

,,Pentru anul 2009 suma salariilor neachitate a depăşit 160 
mln lei. Datoriile cele mai mari sînt în sectorul agrar. Dacă 
lucrătorul nu a primit salariul, nimeni nu are dreptul să-l oblige 
să lucreze. Orice muncă trebuie plătită”, a subliniat Budza.

Potrivit lui, principalele sarcini ale CNSM sînt protecţia 
drepturilor sociale şi economice ale lucrătorilor, inclusiv nead-
miterea reducerii locurilor de muncă şi a salariului.

,,În anul 2009, în condiţiile crizei, deficitul bugetar de 6 
mlrd lei (conform datelor Ministerului Finanţelor – 3,6 mlrd 
lei – “I”) a făcut imposibilă creşterea salariilor pentru bugetari, 

inclusiv pentru învăţători. Majorările salariilor profesorilor vor 
fi treptate, iar în anul 2012 vor atinge 24%. În acelaşi timp, de 
la 1 februarie salariul minim garantat în sectorul real al econo-
miei Moldovei a crescut aproximativ de două ori şi constituie 
1,1 mii lei. Acest lucru este prevăzut în acordul colectiv dintre 
guvern şi sindicate”, a comunicat Budza.

CNSM speră că în anul 2010 în Moldova va fi introdusă 
o structură precum tribunalele de muncă pentru soluţionarea 
litigiilor dintre patronii şi angajaţii întreprinderilor.

,,În componenţa tribunalelor muncii vor intra judecătorii 
atestaţi, profesionişti, care vor reprezenta interesele atît ale an-
gajaţilor, cît şi cele ale angajatorilor. Judecătorii vor examina 
reclamaţiile angajaţilor privitoare la acţiunile ilicite ale anga-
jatorilor faţă de ei, spre exemplu, în privinţa concedierilor pe 
nedrept”, a spus Budza.

Potrivit lui, crearea tribunalului muncii va permite redu-
cerea semnificativă a duratei de soluţionare a litigiilor. În pre-
zent, şedinţele de judecată sînt tergiversate luni de zile.

Confederaţia Naţională a Sindicatelor a fost fondată în 
2007 prin asocierea cu ,,Solidaritate”. În prezent aceasta întru-
neşte peste 600 mii de membri.

Sindicatele vor colabora cu procuratura pentru respectarea legislaţiei muncii
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Interesele şi înţelegeri-
le de cartel, pe de o parte, 
şi acţiunile nechibzuite ale 
statului, pe de altă parte, au 
dus la situaţia în care unele 
segmente ale economiei na-
ţionale sînt monopolizate. 
Cele mai mari semne de în-
grijorare le trezesc piaţa căr-
nii, cea a exportului de me-

tale feroase, dar şi măsurile 
stîngace de anihilare a aran-
jamentelor monopoliste din 
economie. De la înfiinţarea 
sa, Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Concurenţei a dat 
uneori dovadă de pasivitate 
şi nu s-a făcut remarcată prin 
acţiuni ferme de stăvilire a 
monopolizării. Alarmant este 
faptul că acţiunile statului de 
încurajare a activităţii econo-
mice, odată aplicate discri-
minatoriu, ajung să stimuleze 
concurenţa neloială. Iată de 
ce autorităţile trebuie să ia în 
serios măsurile planificate de 
demonopolizare a economiei, 
asumate în Programul de sta-
bilizare şi relansare economi-
că pe anii 2009-2011. Acestea 
sînt principalele concluzii ale 
participanţilor la dezbaterea 
economică organizată recent 
de IDIS „Viitorul” în parte-
neriat cu Asociaţia Ziariştilor 
Economişti. Evenimentul a 
întrunit peste treizeci de par-
ticipanţi, care s-au pronunţat 
pe marginea eficienţei acţiu-
nilor Guvernului de demono-
polizare a economiei.

„Sînt trei căi de a ajun-
ge la monopolizare sau la o 
poziţie dominantă: calea fi-
rească, tolerată de legislaţie, 
prin fuziune, creştere; calea 

Dezbateri economice: 
statul trebuie să elimine constrîngerile 
legislative şi instituţionale pentru 
a stimula libera concurenţă

frauduloasă, obţinută prin în-
călcări grave ale legislaţiei, 
prin rea-voinţă. Cea de-a treia 
cale poate fi parcursă prin im-
plicarea statului. Prin acţiuni 
de demonopolizare a econo-
miei, avem în vedere elimi-
narea barierei instituţionale: 
Hotărîri de Guvern, legi, re-
gulamente. De exemplu, pe 

piaţa cărnii nu putem vorbi 
despre o întreprindere care e 
dominantă sau monopolistă; 
noi am depistat vreo patru-
zeci. În acest caz, problema 
este de natură instituţională, 
şi anume Comisia ilegal crea-
tă, care repartiza cotele. De ce 
nu resimţim un efect imediat 
acum, cînd această Comisie 
a fost lichidată? Pentru asta e 
nevoie de puţin timp”, susţine 
Viorica Cărare, director gene-
ral al Agenţiei Naţionale pen-
tru Protecţia Concurenţei din 
Moldova. 

Demonopolizarea 
economiei – 
o platformă foarte 
complexă

„Demonopolizarea eco-
nomiei este o problemă foarte 
complexă. Eliminarea barie-
relor nu rezolvă totul. Există 
probleme serioase la suprave-
gherea pieţei. Piaţa este inun-
dată de produse necalitative 
şi contrafăcute. Trebuie în-
treprinse măsuri privind res-
pectarea cerinţelor tehnice la 
producţie. Pînă la urmă, toate 
acestea afectează consumato-
rii”, este de părere preşedin-
tele Asociaţiei Naţionale a 
Producătorilor din Moldova, 
Ludmila Negruţă. 

Totodată, vicepremierul 
Valeriu Lazăr, ministrul Eco-
nomiei şi Comerţului, susţine 
că grija statului este de a crea 
pieţe prin mecanisme legis-
lative şi instituţionale. „Tre-
buie să existe reguli clare şi 
transparente pentru toţi ope-
ratorii. Statul trebuie să gă-
sească echilibrul între intere-

sele operatorilor, 
care dintotdeauna 
au vrut o cotă de 
piaţă mai mare şi 
pe de altă parte, 
interesele consu-
matorilor, care au 
o capacitate mai 
redusă de a se au-
toorganiza şi ne-
gocia. Iată de ce 
autorităţile trebu-
ie să compenseze 
acest gol. Statul 
trebuie să inter-
vină cu unele li-
mitări la intrarea 
pe piaţă, la au-
torizare, fiindcă 
avem nevoie de 
operatori serioşi. 
Aceste limitări 

trebuie aplicate transparent. 
E grav cînd însuşi statul dis-
torsionează pieţele. Noi am 
început a întreprinde măsuri 
de eliminare a elementelor 
de distorsiune. O altă grijă 
a noastră este să veghem ce 
se întîmplă cu Moldtelecom, 
Calea Ferată, Air Moldova 
etc”.

Monopolurile 
deranjează lumea

„Ceea ce deranjează pe 
toată lumea sînt monopolurile 
parvenite prin cîrdăşia dintre 
agenţii economici şi guver-
nare, care au fost posibile în 
trecut din cauza excesului de 
reglementare. Cel mai eloc-
vent exemplu este cel al ex-
portului de metale. Nu înţeleg 
ce interes public a fost apărat 
atunci cînd s-a adoptat Hotă-
rîrea de Guvern prin care unei 
singure companii i s-a permis 
să exporte? Agenţia Naţiona-
lă pentru Protecţia Concuren-
ţei nu are în acest moment atît 
rolul de a reglementa o piaţă 
funcţională, cît de a se sesiza 
în cazul înţelegerilor de car-
tel. E nevoie de foarte multă 
voinţă pentru a interveni, fi-
indcă aceste relaţii tenebre 
s-au construit în timp”, susţi-
ne preşedintele Comisiei par-

lamentare pentru economie, 
buget şi finanţe, Veaceslav 
Ioniţă.

„Problema fundamentală 
e că nu există finalitate şi con-
tinuitate în asigurarea condi-
ţiilor pentru concurenţă libe-
ră în activităţile economice. 
Ceea ce ne îngrijorează este 
inacţiunea statului, care de 
multe ori s-a mulţumit cu 
rolul de observator, chiar 
dacă era evident că agenţii 
economici sau consumatorii 
aveau de suferit. Mai mult 
ca atît, aceste inacţiuni pu-
teau fi urmate cu exces de 
zel în instituirea de bariere 
pentru agenţii economici, 
care distorsionau activităţile 
economice. Cel mai elocvent 
exemplu este reglementarea 
prin licenţiere a peste 50 de 
genuri de activitate. În pre-
zent, doar prin cooperarea 
dintre autorităţi, oameni de 
afaceri şi consumatori putem 
avea o politică de stimulare a 
activităţii de întreprinzător şi 
de protecţie a concurenţei lo-
iale”, este de părere expertul 
economic Viorel Chivriga.

Programul de stabilizare 
şi relansare economică pe 
anii 2009-2011 prevede 15 
măsuri de demonopolizare 
a economiei. Printre acestea 
sînt: reducerea numărului 
genurilor de activitate supu-
se licenţierii şi simplificarea 
procedurilor de licenţiere, 
perfecţionarea mecanismului 
de acordare a autorizaţiilor 
pentru transportul interna-
ţional, elaborarea Regula-
mentului privind eliberarea 
şi utilizarea autorizaţiilor 
(unilaterale) pentru transpor-
turi rutiere internaţionale şi 
excluderea barierelor admi-
nistrative în repartizarea au-
torizaţiilor respective. 

Acţiunile propuse fac re-
ferinţă directă la importul de 
carne, comercializarea restu-
rilor şi deşeurilor de metale 
feroase şi neferoase. Toto-
dată, sînt vizate serviciile de 
pază a obiectelor de impor-
tanţă majoră, piaţa serviciilor 
de transport feroviar şi aerie-
ne, infrastructura de comu-
nicaţii electronice. Guvernul 
s-a mai angajat să accelereze 
procesul de deetatizare a acti-
velor de stat printr-un proces 
competitiv şi transparent.

Stelina CIOBANU

Numărul beneficiarilor 
de ajutor social 

din partea statului 
va fi extins

Numărul beneficiarilor de ajutor social din partea statului 
va creşte după ce Guvernul a operat, la finele lunii trecute, mo-
dificări la regulamentul de stabilire şi de plată a acestui tip de 
prestaţii sociale.

Valentina Buliga, ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, a menţionat la o conferinţă de presă că noile modi-
ficări stipulează că veniturile agricole obţinute de persoanele 
care nu sînt apte de muncă, precum şi de către pensionarii de 
peste 75 de ani nu vor fi luate în calcul la estimarea veniturilor 
familiei, precum era anterior. Această măsură se va răsfrînge 
aproximativ asupra a 3500 de familii.

Totodată, în cazul persoanelor care lucrează, la estimarea 
veniturilor familiei nu va fi luată în calcul o sumă de 60 lei din 
salariu, ceea ce va permite extinderea numărului beneficiarilor, 
lunar, cu circa 6000. În acelaşi timp, se contează pe sporirea 
numărului de beneficiari după ce venitul lunar minim fixat 
pentru persoana solicitantă de ajutor social, pentru anul 2010, 
a fost majorat de la 430 de lei la 530 de lei (circa 30 de euro).

Buliga a specificat pentru agenţie că în scopul de a preveni 
cazurile de prezentare a unor dosare cu date incorecte, urmea-
ză să fie creat un sistem informaţional integrat de verificare 
a veridicităţii declaraţiilor pe venit, depuse de solicitanţii de 
ajutor social.

În luna ianuarie 2010, de ajutor social din partea statului au 
beneficiat peste 18 300 de familii cu venituri mici. Conform 
estimărilor, pînă la sfîrşitul anului curent, de această prestaţie 
vor beneficia în jur de 40 mii de familii.

Valoarea medie a ajutorului social constituie în prezent cir-
ca 600 de lei. Pentru achitarea plăţilor de ajutor social, în buge-
tul de stat pentru anul curent sînt prevăzute 202 mln de lei.

Închisoare pe viaţă 
pentru atacatorii cu acid

Premierul bulgar a insistat ca persoanele care comandă ata-
curi cu acid să fie pedepsite cu închisoare pe viaţă. Boiko Bo-
risov a participat la o masă rotundă dedicată luptei împotrivă 

discriminării femeilor. 
Cei care au comandat ata-

cul trebuie să primească în-
chisoare pe viaţă, iar cei care 
l-au efectuat – 30-35 de ani de 
închisoare, a declarat Borisov. 
Premierul a adăugat că parla-
mentul urmează să discute mă-
rirea pedepselor pentru această 
crimă.

În ultimii ani, atacurile cu acid sînt o metodă de răzbunare 
destul de des întîlnită în Bulgaria. 19 femei şi 5 bărbaţi au fost 
răniţi de persoane care au stropit cu un lichid dăunător feţele 
lor.

Unele dintre victime au fost prezente la eveniment şi au 
relatat despre suferinţele prin care au trecut în urma atacurilor. 
În acelaşi timp, legislaţia actuală bulgară nu prevede pedepse 
serioase pentru autorii acestor atacuri.

Cadavre descoperite 
într-o bază folosită 

de poliţia comunistă
Rămăşite a 19 persoane au fost descoperite într-o fostă bază 

militară de lîngă Tirana, capitala Albaniei, unde poliţia secretă 
executa, în diverse perioade ale dictaturii comuniste, prizonieri 
politici sub dictatura lui Enver Hoxha.

Premierul albanez Sali Berisha a primit identificarea rapidă 
a cadavrelor prin analizele ADN. El a precizat că respectivele 
persoane au fost executate cu un glone în cap.

,,Cadavrele au fost descoperite în mai multe locuri din 
această bază dezafectată, situată în apropierea unei păduri de 
pe muntele Dajti”, a spus Jovan, fiul unui fost prizonier politic 
ucis de regim.

,,Cadavrele, precum şi cel puţin şase saci cu oseminte, au 
fost transportate la morga din Tirana”, a spus Jovan, precizînd 
că tatăl său a fost executat în 1976 pentru ,,trădarea patriei”.

De la căderea regimului comunist, mai multe familii caută 
cadavrele rudelor ucise sub regimul comunist. Nu pot fi găsite 
arhivele epocii comuniste cu informaţiile exacte privitoare la 
locul în care poliţia secretă a executat ,,inamicii poporului”.

Potrivit asociaţiilor foştilor prizonieri politici, 5577 de băr-
baţi şi 450 de femei au fost executaţi, mai mult de 26 000 de 
persoane au fost închise şi alte 32 000 deportate şi 7000 de 
persoane au murit în lagăre de muncă.

Religia va fi predată în şcoală, 
din 1 septembrie 

Înalt Prea Sfintitul Vladimir a anunţat că din 1 septem-
brie 2010, obiectul religia va fi studiat în şcoli. Asta după ce 
a avut o discuţie în acest sens cu premierul Vlad Filat. 

,,Premierul Vlad Filat ne-a promis ca din 1 septembrie va 
fi deja predată religia în şcoală. Nu avem încă un program 
pregătit, dar dacă deja este cuvîntul domnului prim-ministru, 
sper că o să-l îndeplinească”, a declarat Mitropolitul Vladi-
mir. 

Întrebat de ce nu i-a cerut acest lucru fostului preşedin-
te Vladimir Voronin, dacă tot a avut relaţii foarte strînse cu 
acesta, Înalt Prea Sfinţitul a spus: ,,Biserica Ortodoxă din 

Moldova aproape în fiecare an a făcut demersuri către condu-
cere... şi către Mircea Snegur (primul preşedinte al ţării – n. 
n.), şi către Petru Lucinschi (ex-preşedinte al ţării – n. n.), şi 
către Vladimir Voronin (ex-preşedintele ţării), ca să fie preda-
tă religia ortodoxă în şcoală. Ni s-a promis din an în an că o să 
fie, o sa fie, dar nu a fost”, a explicat Mitropolitul Moldovei. 

Premierul Vlad Filat a spus că ,,predarea religiei în şcoli 
este un obiectiv al Guvernului” pe care îl conduce. 

,,Religia va fi obiect facultativ şi va fi studiată de către 
elevii care vor avea acordul părinţilor în acest sens. Urmează 
să definitivăm discuţiile pe marginea acestui subiect, să ajun-
gem la o înţelegere cu toate părţile implicate, iar din 1 sep-
tembrie să realizam obiectivul propus”, a precizat Vlad Filat.
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Un chinez a fost condamnat la 13 ani 
de închisoare pentru că a creat un site 
porno, în cadrul unei campanii naţionale 
a Beijingului de a scăpa de conţinutul ob-
scen de pe Internet.

Potrivit sursei, pe lîngă pedeapsa cu 
închisoarea, tribunalul din provincia Gu-
angdong a decis şi ca Huang Yizhong 
trebuie să plătească o amenda de 100 000 
de yuani (aproximativ 14 600 de dolari), 
informeaza Agenţia de presă chineză Xin-
hua.

Huang a pledat vinovat la acuzaţiile 
de copiere şi distribuire de conţinut por-
nografic pe site-ul său. El a fost prins în 
luna iulie a anului trecut, iar procesul a 
inceput pe 6 ianuarie.

Potrivit autorităţilor chineze, site-ul 
a fost creat în 2005 şi era găzduit de un 
server din SUA. Huang descărcase peste 
1000 de clipuri porno şi le editase pentru 
a le folosi pe site-ul său care avea peste       
4000 de abonaţi. El a cîştigat astfel în jur 
de 500000 de dolari.

Aproape 5400 de chinezi suspectaţi că 
au legătură cu pornografia de pe Internet 
au fost prinşi anul trecut, Beijingul pro-
miţînd purificarea mediului oniline şi în-
tărirea legilor care controlează Internetul.

13 ani de închisoare 
pentru un creator 
de site-uri porno 

din China

Cronica poliţistă
Cazul stomatologului s-a sfîrşit cu 1 an 

închisoare
Un stomatolog, învinuit de procurori de practicare ilegală a 

medicinii, a fost condamnat recent la 1 an închisoare, fiind luat 
sub strajă chiar din sala de judecată.

Medicul, în vîrstă de 25 de ani, a fost învinuit de procurori 
că la 5 ianuarie 2009, aflîndu-se în cabinetul său din oraşul 

Durleşti, unde presta servicii 
medicale stomatologice fără li-
cenţă, i-a administrat unui paci-
ent tratament fără a stabili starea 
generală a sănătăţii acestuia.

Potrivit materialului pro-
bator administrat de procurori 
la cauză, reiese că dentistul i-a 
administrat un preparat cu efect 
anestezic, după care printr-o ac-
ţiune unică i-a înlăturat bărbatu-

lui 3 dinţi deodată, fără a efectua înscrisuri privind investigaţi-
ile şi intervenţiile efectuate.

Revenit acasă, bărbatul s-a simţit rău brusc. În cîteva ore 
a fost internat în Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime” 
cu diagnosticul „şoc cardiogen”, iar la data de 6 ianuarie (ora 
02.30) acesta a decedat în urma „insuficienţei cardiopulmonare 
acute – edem pulmonar”.

Conform raportului de expertiză medico-legală, decesul 
bărbatului (54 ani) a survenit în urma infarctului miocardic 
repetat, cauzat de maladiile cronice cardiovasculare, de care 
ultimul suferea de mai mult timp. 

Astfel, la momentul adresării pacientului, dentistul era 
obligat să se informeze despre starea sănătăţii acestuia, iar da-
tele obţinute să le introducă în cartela individuală a pacientului 
sau în registrul de evidenţă a bolnavilor.

Numai după determinarea stării sănătăţii pacientului, medi-
cul avea dreptul de a efectua intervenţia chirurgicală.

Prim urmare, comisia de experţi a constatat că intervenţia 
chirurgicală din 05.01.2009, efectuată pacientului, a accelerat 
dezvoltarea infarctului miocardic repetat deja declanşat.

Amintim că Procuratura sect. Buiucani i-a înaintat medicu-
lui învinuirea pentru practicarea medicinii ca profesie de către 
o persoană care nu are licenţă, dacă aceasta a cauzat din impru-
denţă decesul victimei (art. 214 alin. (2) CP.  

În privinţa învinuitului, a fost aleasă măsura de reprimare – 
obligarea de nepărăsire a ţării.

Sentinţa cu drept de atac în modul stabilit de lege.

Cu legea nu se glumeşte
Procuratura sectorului Ciocana a remis în judecată cauza 

penală de învinuire a unui bărbat de prezentarea, cu bună ştiin-
ţă, a declaraţiei mincinoase de către partea vătămată în cadrul 
urmăririi penale.

Bărbatul s-a adresat cu o plîngere la poliţie precum că în 
noiembrie 2009 în timp ce îşi îndeplinea atribuţiile de serviciu 
în calitate de taximetrist, două persoane care se aflau în auto-
mobil în calitate de pasageri au aplicat violenţa în privinţa lui 
şi i-au sustras 500 lei şi taximetrul cu memorie fiscală la preţul 
de 3500 lei. 

Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală, bărbatul fiind 
recunoscut parte vătămată.

Ulterior, procurorii au stabilit că taximetristul, în scopul 
eschivării de la restituirea datoriei de 500 lei unei persoane, a 
înscenat jaful, demontînd de sine stătător taximetrul cu memo-
rie fiscală de la automobil, ascunzîndu-l într-o fîşie de teren din 
sect. Ciocana, Chişinău.

Mai mult ca atît, în procesul recunoaşterii persoanei care 
chipurile l-a jefuit, a indicat la persoana căreia îi datora bani ca 
fiind persoana ce a săvîrşit jaful.

Pentru infracţiunea comisă bărbatul riscă pedeapsa cu 
amendă în mărime de la 4000 la 16 000 lei sau cu închisoare 
de pînă la 5 ani.

6 ani de închisoare pentru răzbunare
Recent, un tînăr a fost învinuit de procurori de comiterea 

unui jaf în scara unui bloc de locuit din capitală.
Infractorul în vîrstă de 23 ani şi-a urmărit victima (bărbat), 

după care în scara unui bloc din capitală tînărul a întilnit-o 
cu pumni, în urma cărora i-a sustras telefonul mobil şi cîteva 
articole din aur.

Presupusul 
făptaş a expli-
cat că motivul 
jafului a fost 
răzbunarea faţă 
de victimă cu 
care anterior au 
fost vecini, iar 
bărbatul se afla 
în acea perioa-
dă în conflict cu 
mama băiatului.

Pentru faptele sale tînărul riscă o pedeapsă de pînă la 6 ani 
închisoare.

Potrivit datelor statistice, în republică pe parcursul anului 
2009 au fost înregistrate 1003 jafuri.

30 kg de haşiş în colete din Portugalia
Procurorii în colaborare cu ofiţerii de urmărire penală ai 

Comisariatului de poliţie sect. Rîşcani au reţinut recent un au-
tovehicul cu 27166 grame de haşiş.

Drogurile erau ascunse în 32 de pachete şi se aflau printre 
coletele care urmau să ajungă în ţară prin intermediul autotu-
rismului care circula pe ruta Portugalia - Republica Moldova.

Fiind audiat în calitate de martor, şoferul autoturismului 
a declarat că nu cunoştea despre conţinutul acestor cutii, pro-
prietarul specificînd doar că în interiorul lor se află produse 
alimentare, obiecte personale şi de uz casnic. Ultimul urma să 
ajungă în ţară în ace-
eaşi zi, însă pe calea 
aerului.

Ajungînd în repu-
blică, şoferul a fost 
contactat telefonic de 
proprietarul „drogu-
rilor” şi rugat să tran-
porte coletele, pentru o 
remunerare de 5 euro, 
într-un loc anumit.

În timpul transpor-
tării „mărfii” autoturismul a şi fost reţinut de organele de drept, 
iar peste cîteva ore – şi proprietarul coletelor.

În aceeaşi zi, fiind efectuată percheziţia la domiciliul pro-
prietarului, a mai fost depistată şi ridicată încă o cantitate de 
aproximativ 1 kg haşiş.

Pe faptul dat, Procuratura sectorului Rîşcani a dispus în-
ceperea urmăririi penale sub aspectul circulaţiei ilegale a sub-
stanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor în scop de 
înstrăinare (art.2171 alin.(4) CP). 

Astăzi procurorii vor înainta judecătorului de instrucţie un 
demers privind aplicarea în privinţa „proprietarului” a măsurii 
preventive sub formă de arest pentru o durată de 30 de zile.

Cercetările continuă în vederea documentării întregii acti-
vităţi infracţionale.

Şi-a ratat şansa de a rămîne în libertate
Recent, Curtea de Apel Bălţi a admis apelul declarat de 

procurori, fiind pronunţată o nouă hotărîre prin care Gavriliuc 
Ion a fost recunoscut vinovat de comiterea huliganismului, fi-
ind condamnat la 5 ani şi o lună închisoare.

Procurorii l-au învinuit pe Gavriliuc I. precum că, aflîn-
du-se în stare de ebrietate lîngă barul-magazin din satul Buşi-
la, raionul Ungheni, fără motive l-a numit pe şeful de post al 
Sectorului de poliţie din localitate cu cuvinte obscene apoi i-a 
aplicat o lovitură cu pumnul în regiunea feţei.

Instanţa de judecată a încetat procesul penal în privinţa lui 
Gavriliuc I., deoarece fapta comisă de el constituie o contra-
venţie administrativă, eliberîndu-l de răspundere administrati-
vă pe motivul că termenul de aplicare a sancţiunii a expirat.

Este de menţionat faptul că Gavriliuc I. a fost anterior con-
damnat pentru escrocherie şi jaf la 5 ani închisoare, cu suspen-
darea condiţionată a pedepsei pe 2 ani.

Fără a trage concluzii, bărbatul, în termenul de probă, a 
comis o nouă infracţiune, fiind ratată şansa de a rămîne în li-
bertate.

Cabinetul de miniştri a aprobat, proiectul 
elaborat de Ministerul Justiţiei pentru modifi-
carea Regulamentului privind aplicarea apos-
tilei şi a Nomenclatorului lucrărilor efectuate 
şi serviciilor prestate, contra plată, de Minis-
terul Justiţiei.

Modificările operate în cadrul normativ 
vizează ameliorarea şi optimizarea procedurii 
de aplicare a apostilei pentru actele întocmite 
pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, reieşind din solicitările persoane-
lor de a urgenta aplicarea apostilei pe acte, în 
urma modificărilor efectuate, actele vor putea 
fi apostilate în termen de 6 ore şi 1 zi lucră-
toare.

O altă modificare în Regulament constă în 
extinderea pînă la gradul de rudenie IV a cer-
cului persoanelor care pot depune în numele 
rudelor apropiate acte pentru aplicarea aposti-
lei. Pînă în prezent, acest lucru era posibil doar 
în cazul persoanelor care se află în raporturi 

de rudenie de pînă 
la gradul II sau de 
căsătorie. Astfel, 
în afară de soţi, co-
pii, părinţi, nepoţi 
şi bunei, vor putea 
depune acte pentru 
aplicarea apostilei 
în numele rude-
lor apropiate, fără 
necesitatea pre-
zentării procurii 
notariale, şi verii 
primari, nepoţii de 
frate/soră, unchii, 
strănepoţii şi stră-
buneii.

Amendamentele prevăd, de asemenea, li-
mitarea categoriilor actelor de studii ce pot fi 
apostilate doar la cele eliberate de instituţii-
le de învăţămînt acreditate în modul stabilit 

Actele oficiale vor putea fi apostilate în termen de 6 ore 
de legislaţie. Aceas-
tă măsură urmăreşte 
prevenirea fraudelor 
şi a traficului ilegal 
de persoane, prin evi-
tarea certificării acte-
lor unor instituţii ce 
nu corespund cerin-
ţelor necesare pentru 
instruire şi educare 
şi care pot induce în 
eroare cu privire la 
deţinerea anumitor 
cunoştinţe, calificati-
ve sau titluri.

În prezent, Minis-
terul Justiţiei aposti-

lează actele în termen de 3 şi 10 zile lucrătoa-
re. Modificările aprobate vor intra în vigoare 
la data publicării în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova. 

Formula de finanţare 
a instituţiilor de învăţă-
mînt primar şi secundar 
din Moldova ar putea fi 
schimbată. Modificările 
sînt prevăzute în proiec-
tul „Educaţie de calitate 
în mediul rural din Mol-
dova”, finanţat de Banca 
Mondială.

Noua formulă de finanţare, care se ba-
zează pe principiul „banii urmează elevul” 
şi care oferă posibilitate managerilor institu-

ţiilor să-şi gestioneze propriul 
buget, este pilotată din 1 ianu-
arie 2010, în raioanele Căuşeni 
şi Rîşcani, anunţă un comunicat 
de presă al Ministerului Educa-
ţiei al Republicii Moldova.

În ceea ce priveşte finanţa-
rea şcolilor, noua formulă va 
permite îmbunătăţirea consi-
derabilă a calităţii instruirii în 

instituţiile educaţionale din cele două raioa-
ne-pilot, prin repartizarea echitabilă a banilor 
publici şi alocarea lor în funcţie de necesităţile 

fiecărui elev. Conform noii formule, pentru 
fiecare elev din raioanele Rîşcani şi Căuşeni, 
anual vor fi alocate 5 mii de lei, în timp ce 
instituţiile de învăţămînt primar şi secundar 
general primesc cîte 413 mii de lei. Formula 
prevede ca decizia despre modul în care vor 
fi cheltuiţi banii alocaţi pentru fiecare elev 
să aparţină managerilor instituţiilor educaţi-
onale.

Proiecte similare celui implementat acum 
în raioanele Căuşeni şi Rîşcani funcţionează 
cu succes în majoritatea statelor europene, 
cele mai recente exemple fiind Bulgaria, Le-
tonia şi România.

Instituţiile de învăţămînt vor fi finanţate după o nouă formulă

Procuratura Generală
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Intenţionez să desfac căsătoria şi să-l lipsesc 
pe soţ de drepturile părinteşti. Pînă a face acţiu-
nile menţionate, aş vrea să mă informaţi despre 
efectele decăderii din drepturile părinteşti.   

                                                                                              
Marina Iftodi,

mun. Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

Conform art. 69 din Co-
dul familiei, copilul ai cărui 
părinţi (unul dintre ei) sînt 
decăzuţi din drepturile pă-
rinteşti păstrează dreptul de 
folosinţă asupra spaţiului lo-
cativ şi toate drepturile patri-
moniale bazate pe rudenia cu 
părinţii şi rudele sale fireşti, 
inclusiv dreptul la succesiu-
ne.  Dacă copilul nu poate fi 
transmis celuilalt părinte sau 
dacă ambii părinţi sînt decă-
zuţi din drepturile părinteşti, 
copilul se pune la dispoziţia 
autorităţii tutelare. Părinţii 
decăzuţi din drepturile pă-

rinteşti pot avea întrevederi 
cu copilul lor numai cu per-
misiunea autorităţii titelare. 
Întrevederile nu se acordă 
dacă contactul părinţilor cu 
copilul poate cauza daune 
dezvoltării lui fizice sau in-
telectuale, dacă este evident 
că părinţii nu sînt capabili de 
acest contact, dacă, din anu-
mite motive, contactul con-
travine intereselor copilului 
sau dacă acesta, în timpul 
dezbaterilor judiciare, a avut 
obiecţii serioase privind con-
tactul cu părinţii decăzuţi din 
drepturi.

Conform prevederilor Le-
gii privind gospodăriile ţără-
neşti (de fermier), bunurile 
folosite în comun de mem-
brii gospodăriei ţărăneşti pot 
aparţine:

a) unui sau mai multor 
membri ai gospodăriei cu 
drept de proprietate individu-
ală;

b) membrilor gospodăriei 
cu drept de proprietate co-
mună în devălmăşie sau cu 
drept de proprietate comună 
în diviziune dacă ultimul este 
prevăzut în contract.

Bunurile care se află în 
proprietatea comună a mem-
brilor gospodăriei ţărăneşti se 
formează din:

a) mijloacele băneşti şi 
alte bunuri aduse, cu drept de 
proprietate comună, în gos-
podărie de membrii ei;

b) produsele şi veniturile 
obţinute din activitatea inde-
pendentă a gospodăriei sau 
din activitatea ei cu alte între-
prinderi;

c) veniturile obţinute din 
tranzacţii cu valori mobiliare 
procurate de gospodărie;

d) prestaţiile de asigurări 
sociale primite de gospodă-
rie;

e) donaţiile de la organi-
zaţii şi cetăţeni;

f) creditele şi împrumutu-
rile luate de gospodărie;

g) alte bunuri comune 
obţinute în conformitate cu 
legea.

Bunuri comune pot fi: 
terenurile, plantaţiile, con-
strucţiile gospodăreşti şi alte 
construcţii, instalaţiile de 
ameliorare şi alte instalaţii, 
vitele productive şi de mun-
că, păsările, tehnica agricolă 
şi altă tehnică, mijloacele de 
transport, utilajele, inventa-
rul şi alte bunuri, procurate 

Bunurile membrilor gospodăriei ţărăneşti 
(de fermier)

pentru gospodărie în comun 
de membrii ei. Dispunerea de 
bunurile comune se efectuea-
ză cu acordul tuturor membri-
lor gospodăriei ţărăneşti.

Membrul gospodăriei ţă-
răneşti este în drept să vîndă, 
să dăruiască sau să înstrăine-
ze în alt mod cota sa din bu-

nurile comune exclusiv mem-
brilor gospodăriei sau altor 
persoane, prevăzute de lege, 
care nu erau, dar au devenit 
membri ai gospodăriei. Mem-
brii gospodăriei ţărăneşti au 
dreptul prioritar faţă de alţi 
membri ai familiei conducă-
torului ei de a procura cota ce 
se înstrăinează din bunurile 
comune. Membrul gospodă-
riei ţărăneşti este obligat să 
informeze ceilalţi membri ai 
ei şi ceilalţi membri ai fami-
liei conducătorului de gos-
podărie privind comerciali-
zarea cotei sale din bunurile 
comune, precum şi preţul ei 

de vînzare. În cazul în care 
membrii gospodăriei ţără-
neşti şi ceilalţi membri ai fa-
miliei conducătorului refuză 
să procure cota ce se înstră-
inează din bunurile comune 
sau în cazul în care aceştia 
nu-şi îndeplinesc, în decursul 
unei luni de la data informării 

lor privind înstrăinarea cotei, 
intenţia de a o procura, mem-
brul care înstrăinează cota 
este în drept să ceară sepa-
rarea ei în modul stabilit de 
lege. Dacă întreaga cotă din 
bunurile comune s-a vîndut, 
a fost dăruită sau înstrăinată 
în alt mod, se consideră că ti-
tularul care a înstrăinat-o s-a 
retras din gospodărie, faptul 
consemnîndu-se în Registrul 
gospodăriilor ţărăneşti (de 
fermier) şi, după caz, în alte 
registre.

Atribuirea în proprietate 
individuală a unei cote din 
bunurile comune se efectuea-

ză prin separare sau divizare. 
Cota din bunurile comune se 
atribuie membrului gospodă-
riei ţărăneşti:

a) la pierderea calităţii de 
membru al gospodăriei fără 
ca el să întemeieze o nouă 
întreprindere (separarea cotei 
din bunurile comune);

b) la urmărirea cotei pen-
tru obligaţiile personale ale 
membrului gospodăriei (se-
pararea cotei din bunurile 
comune);

c) la reorganizarea sau li-
chidarea gospodăriei (diviza-
rea bunurilor comune).

Cota membrului gospo-
dăriei ţărăneşti din bunurile 
proprietate comună în devăl-
măşie se consideră egală co-
telor celorlalţi membri dacă, 
cu acordul acestora, cota nu a 
fost micşorată din cauza par-
ticipării lui neînsemnate cu 
bunuri sau cu muncă perso-
nală la activitatea gospodări-
ei. În cazul pierderii calităţii 
de membru al gospodăriei 
ţărăneşti, cota din mijloace-
le fixe de producţie care se 
află în proprietate comună 
este inseparabilă în natură. 
În acest caz, cota se plăteşte 
în bani, în producţie agricolă 
sau în alt fel. Modul de plată 
se stabileşte cu acordul celor-
lalţi membri ai gospodăriei. 
Urmărirea cotei din bunuri-
le comune pentru obligaţii-
le personale ale membrului 
gospodăriei ţărăneşti se efec-
tuează în cazul în care dato-
riile acestuia nu pot fi acope-
rite cu alte bunuri ale lui.  La 
reorganizarea sau lichidarea 
gospodăriei ţărăneşti, bunu-
rile comune se divizează în 
modul stabilit de legislaţia 
civilă. Cota din bunurile co-
mune se moşteneşte în modul 
stabilit de legislaţia civilă.

? Care sînt actele pe care trebuie să le prezint la 
angajarea la muncă?

Andrei Vicol, 
raionul Orhei 

Potrivit articolului 57 
din Codul muncii, la înche-
ierea contractului individu-
al de muncă, persoana care 
se angajează prezintă anga-
jatorului următoarele docu-
mente:

a) buletinul de identitate 
sau un alt act de identitate;

b) carnetul de muncă, cu 
excepţia cazurilor în care per-
soana se încadrează în cîmpul 
muncii pentru prima dată sau 
se angajează la o muncă prin 
cumul;

c) documentele de evi-
denţă militară – pentru recruţi 
şi rezervişti;

d) diploma de studii, certi-
ficatul de calificare ce confir-
mă pregătirea specială – pen-
tru profesiile care cer cunoş-
tinţe sau calităţi speciale;

e) certificatul medical, în 
cazurile prevăzute de legisla-
ţia în vigoare.

Legea interzice angajato-
rilor să ceară de la persoanele 
care se angajează alte docu-
mente decît cele menţionate.

Ministrul de Interne italian 
Roberto Maroni a anunţat intro-
ducerea unui permis de şedere cu 
puncte pentru imigranţii din Ita-
lia, a cărui acordare va fi condi-
ţionată, printre altele, de stăpîn-
irea limbii italiene şi cunoaşterea 
Constituţiei. 

,,Legea a fost deja adoptată, 
pentru că permisul cu puncte fă-
cea parte din proiectul de securi-
tate aprobat anul trecut”, a spus 
Maroni, anunţînd publicarea în 
cîteva zile a decretului pentru 
aplicarea acestei legi.

Conform legislaţiei, solicitan-
ţii unui permis de şedere vor avea 
la dispoziţie doi ani pentru a acu-
mula 30 de puncte. 

Ca şi mai înainte, ei vor trebui 
să demonstreze că au o locuinţă 
şi un contract de muncă, dar vor 
trebui să îndeplinească patru con-
diţii suplimentare: să poată vorbi 
italiana, să cunoască principiile 
fundamentale ale Constituţiei, 

să fie înscrişi în securitatea socia-
lă şi să-şi trimită copiii la şcoală.  
Dacă după doi ani ei nu îndeplinesc 
aceste cerinţe, dar arăta că au dis-
ponibilitate, vor avea un an supli-
mentar la dispoziţie. Dacă imigran-
tul comite infracţiuni sau delicte, 
va pierde puncte. 

Maroni, membru al partidu-
lui antiimigranţi Liga Nordului, a 
asigurat că permisul de şedere cu 
puncte a fost conceput ,,ca un aju-
tor pentru integrare şi nu ca o limi-
tă pentru cetăţenii extracomunitari 
care vin în Italia pentru a lucra”. 

Potrivit ministrului, ,,structuri 
publice gratuite vor fi puse la dis-
poziţia străinilor pentru a îndeplini 
obiectivele de integrare”, de exem-
plu învăţarea limbii italiene sau a 
bazelor Constituţiei. 

Decizia nemulţumeşte opoziţia 
de stînga. Un oficial al Partidului 
Democrat a spus că permisul ,,va 
favoriza ilegalitatea şi va îngreuna 
integrarea”.

guvernul Italiei vrea 
să introducă un nou permis 

de şedere cu puncte
Caz şocant în 

SUA! Un militar 
american a folosit 
tehnica de simulare a 
înecului asupra fiicei 
sale de numai patru 
ani. Şi asta pentru 
că fetiţa nu reuşea să 
spună pe de rost alfa-
betul. 

Joshua Tabor, 
militar la o bază din 
Washington, a recu-
noscut în faţa anche-
tatorilor că a recurs 
la metoda de tortură 
tocmai pentru că ştia 
că fetiţei sale îi era 
frică de apă. Copila a 
fost găsită de poliţişti 
închisă în baie, cu vînătăi şi zgîrieturi pe trup. Ta-
tăl său a fost imediat arestat.

Tactica simulării înecului este o formă de tor-

Un militar american şi-a torturat fiica 
de patru ani pentru că nu ştia alfabetul

tură severă interzisă de preşedintele american Ba-
rack Obama. Tactica a fost folosită de CIA împotriva 
presupuşilor terorişti închişi la Guantanamo, şi în 
alte închisori secrete. 
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Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Luzin 
Igor, pentru data de 23 februarie, ora 11.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Teilor nr.4) în calitate de intimat în scopul examinării 
apelului declarat de Deleu Iulia. 

 Judecător   Sergiu Arnăut 
www 

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Ecoradix-Grup”, pentru data de 25 februarie 2010, ora 
10.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît la cererea SRL ,,Vasan-Prim” pri-
vind încasarea sumei de 2827 lei 45 bani.

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 „Hazar Construct”, pentru data de 12 martie 2010, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît la cererea SRL ,,BI Complex” 
privind încasarea sumei de 30 997 lei 53 bani.

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

Judecător   Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Getex Lux”, pentru data 
de 1 martie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examinarea cauzei 
civile a SRL „Ancoraj Sistem” privind încasarea datoriei.

Judecător   I. gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentanţilor SRL „Monoceros”, SRL 
„Plast Sistem” şi a SRL „Lidocom-Cons”, pentru data de 4 
martie 2010, ora 9.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrîţi la examinarea cauzei 
civile a SRL „Dec-Trans Grup” privind încasarea datoriei.

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

Judecător   I. gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Moldsemporumb”, 
pentru data de 5 martie 2010, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SA „Incomlac” privind încasarea 
datoriei.

Judecător   I. gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului II „Vasilioglo”, pentru data 
de 5 martie 2010, ora 14.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît la examinarea cau-
zei civile a SA „Incomlac” privind încasarea datoriei.

Judecător   I. gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Cassa Panca”, pentru 
data de 11 martie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la exami-
narea cauzei civile a SRL „Tesla Energia” privind încasarea 
datoriei.

Judecător   I. gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Valstrum”, pentru 
data de 16 martie 2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examina-
rea cauzei civile a SRL „Flau-M” privind încasarea datoriei.

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

Judecător   I. gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „DFD- Comerţ”, pentru data de 4 martie 2010, ora 13.15, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă la cererea ,,JLC” SA privind 
încasarea datoriei.

Judecător   V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea  reprezentantului IT „Meşter” SRL, pentru data de 4 martie 
2010, ora 11.40, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de 
SA „Transervice-Maximum”.

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

Judecător   Iu. Ţurcan

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-

rea reprezentantului SC „Predomen Grup” SRL, pentru data de 
9 martie 2010, ora 11.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 224) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea înaintată de SRL „Furgon” mun. Chişinău privind în-
casarea pagubei în sumă de 33 293,06 lei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în baza materialelor prezentate la dosar.

Judecător   gh. Muntean
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mucan Vitalie, pentru data de 26 februarie 2010, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de 
reclamat pe cauza civilă la acţiunea Î.M. „Euroleasing” privind 
încasarea datoriei.

Judecător    I. Busuioc 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Dohot Leonid, pentru data de 3 martie 2010, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă la acţiunea reclamantei Ioniţel Natalia privind des-
facerea căsătoriei.

Judecător    Ştefan Niţă 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Stanciu Vladimir cu 
domiciliul în satul Lăpuşna, Hînceşti, pentru data de 15 martie 
2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, 
bir. 504) în calitate de pîrît pe cauza civilă Izbasarova Veronica 
privind partajarea proprietăţii comune.

Judecător   Dorin Popovici
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gheorghieva Iryna, pentru data de 25 februarie 2010, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de recla-
mat pe cauza civilă la acţiunea lui Ghemu Andrei privind desfa-
cerea căsătoriei.

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

Judecător                                              Cornelia Vârlan 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cernogal Ruslan Ghe-
orghe, pentru data de 26 februarie 2010, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 26) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
la acţiunea cet. Covalenco Vadim Gheorghe privind încasarea 
datoriei.

Judecător   Aliona Miron 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gheorghiu Dmitrii 
Serghei, pentru data de 29 martie 2010, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 26) în calitate de pîrît pe cauza civi-
lă la acţiunea cet. Bondarciuc Alexandru către Î.M. ,,gREWE 
CARAT Asigurări” privind încasarea prejudiciului material.

Judecător   Aliona Miron 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Gima Ramak”, pentru data de 4 martie 2010, ora 16.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă la acţiunea cet. Nicle Valentina privind anularea 
contractului individual de muncă.

Judecător   Lilia Lupaşco 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gurău Victor, pentru 
data de 9 martie 2010, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea ÎM 
,,Romstal Trade” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător   Stella Bleşceaga 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Camgoz Ahmet Iasar, 
pentru data de 17 martie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judeca-
tă (str. Kiev nr. 3, bir. 26) în calitate de pîrît pe cauza civilă la 
acţiunea cet. Camgoz Tatiana privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

Judecător   Aliona Miron 
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Triboi Anatolie, pentru 
data de 29 martie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea 
cet. Triboi Parascovia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   Iurie Potînga 
www

Judecătoria Briceni, în conformitate cu art. 108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Pascaru Sergiu Valerian, cu domiciliul 
în satul Pituşca, Călăraşi, şi cet. Toacă Liliana Victor, cu domi-
ciliul în satul Glinjeni, Făleşti, pentru data de 9 martie 2010, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, 
bir. 3) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă la acţiunea cet. Ceban 
Elizaveta privind rezoluţia contractului de înstrăinare a casei de 
locuit şi a terenurilor agricole.                                                                             

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

Judecător                               N. g. Chirtoagă                                                                                                

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

108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Catîndala Leonid, pen-
tru data de 1 martie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318.) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă la cererea APLP 54/183 privind încasarea datoriei.

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

Judecător    Ala Malîi 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vidraşcu Serghei, pen-
tru data de 1 martie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318.) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă la cererea APLP 54/183 privind încasarea datoriei.

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

Judecător    Ala Malîi 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Odainic Aliona, 
pentru data de 22 februarie 2010 ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                            Negru Alexandru 
www 

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art. 108 şi 103 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Serba Vladimir, a.n. 08.06.1977, 
cu domiciliul în satul Roşu, Cahul, pentru data de 3 martie 
2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Cahul, str. Victoriei nr. 
8, bir. 203) în calitate de pîrît în pricina civilă cu nr. 2-386 pri-
vind decăderea din drepturile părinteşti. Acestuia i se propune 
să prezinte probele de care dispune referitor la pricină. În caz 
de neprezentare a unor astfel de probe şi de neprezentare a lui 
în instanţă, pricina va fi examinată în lipsa lui şi a probelor de 
care dispune el. 

Judecător   Eni ghenadie 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bîiclî Ivan, pentru data de 10 martie 2010, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 617) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă nr. 2-425/2010 la acţiunea lui Axacal Ilie privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător               Dorin Dulghieru
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SC „Centru de Programare Internaţională” cu sediul 
în Chişinău, stradela Studenţilor nr. 7/2, apr. 12, pentru data de 3 
martie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 39) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Iurcu Radu privind rezilierea contractului şi încasarea sumei.

Judecător                    Valeriu Efros 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Dulea Vasile, pentru data de 24 februarie 2010, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă la acţiunea ÎMGFL-9  privind încasarea da-
toriei.

Judecător         Ion Ţurcan 

Citaţii în judecată

ÎN  ATENŢIA  CITITORILOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

judecată” din toate raioanele republicii. Pentru aceasta 
nu este nevoie să vă deplasaţi la Chişinău. E de ajuns 
să expediaţi prin fax (nr. 577690) copia dispoziţiei de 
plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procurat 
în oficiile „Poşta Moldovei” sau la redacţie.

Date bancare: c/d 222472202641 
BC Banca Socială. BIC: BSOCMD 2x722, 

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DREPTUL”

COMUNICAT DE PRESĂ
Serviciul Stare Civilă aduce la cunoştinţă că în perioa-

da ianuarie-februarie a avut loc o majorare bruscă a solici-
tărilor  privind obţinerea documentelor de stare civilă (du-
plicatelor, extraselor, extraselor multilingve etc). Dat fiind 
faptul că potenţialul şi capacitatea arhivei registre stare 
civilă sînt limitate, pentru a soluţiona în regim de urgenţă 
volumul masiv de solicitări, Serviciul Stare Civilă roagă 
cetăţenii să abordeze problema cu tact şi cu un comporta-
ment adecvat. 

Pentru a putea asigura recepţionarea şi executarea so-
licitărilor din partea cetăţenilor a fost elaborat următorul 
program de lucru:

Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor,               
str. Kogălniceanu nr. 58A:

Recepţionarea cererilor: Luni - Vineri 8:00 – 12:00.
Pauza de masă 12:00 – 13:00.
Eliberarea documentelor: Luni - Joi 9:00 – 17:00,       

Vineri 09:00 – 12:00.
Sîmbătă şi Duminică – zile de odihnă.
Oficiile stare civilă teritoriale:
Audienţa cetăţenilor: Marţi - Joi, Sîmbătă 08:30 – 

16:00.
Pauza de masă: 12:00 - 13:00.
Duminică şi Luni –  zile de odihnă.
Vineri – zi metodică.
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Vladimir LAVRIC, 
doctor în drept, conferenţiar universitar

 Mult stimate domnule Vladimir Lavric, un oaspete cu 
totul şi cu totul special vă bate zilele acestea la uşă aducîndu-
vă în dar cununa împlinirilor şi speranţelor – aniversarea zilei 
de naştere.

Pentru abnegaţia în muncă, pentru responsabilitatea şi 
comportamentul exemplar de care aţi dat dovadă în îndepli-
nirea atribuţiilor şi misiunilor ce v-au fost încredinţate, sîn-
tem convinşi că rămîneţi pentru discipolii dumneavoastră un 
exemplu demn de urmat, un model de personalitate ce contri-
buie necontenit la promovarea valorilor justiţiei şi a imaginii 
acesteia în cadrul societăţii noastre.

Domnule Victor Lavric, aniversarea dumneavoastră ne 
oferă oportunitatea de a vă adresa sublime cuvinte de felicita-
re pentru tot ceea ce reprezentaţi.

Vrem ca sănătatea, prosperitatea, bunăstarea, armonia su-
fletească să vă întregească fiecare clipă din viaţă. Vă dorim 
noi realizări încununate de cele mai mari succese. 

La mulţi ani!  
* * *

Elena gRUMEzA, 
judecător Bălţi – 40 de ani

Mult stimată doamnă Elena Grumeza, cu certitudine pu-
tem afirma că sînteţi o persoană deosebită, un jurist profesi-
onist ce contribuie la edificarea statului de drept Republica 
Moldova, deoarece perseverenţa, sîrguinţa, modestia sînt 
doar cîteva dintre acele valori umane care vă înnobilează per-
sonalitatea.

Pentru tot ceea ce reprezentaţi vă dorim din tot sufletul 
sănătate, multe bucurii de la cei dragi, realizări dintre cele mai 
frumoase şi apreciaerea colegilor dumneavoastră.

La mulţi ani!
* * *

Radu ŢURCANU, 
judecător Botanica – 35 de ani

Mult stimate domnule Radu Ţurcanu, ziua frumoasei 
dumneavoastră aniversări ne oferă plăcuta ocazie de a vă 
adresa acest cald şi sincer mesaj de felicitare pentru tot ceea 
ce reprezentaţi.

În mod deosebit preţuim răbdarea, perseverenţa, exigenţa 
– calităţi de care daţi dovadă în tot ceea ce faceţi şi mai cu 
seamă întru căutarea  adevărului divin. Considerăm că sînteţi 
un exemplu de dăruire profesională şi de demnitate umană, 
un om optimist, onest, chibzuit … 

Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări vă dorim multă sănă-
tate, bucurie şi multe împliniri pe plan professional.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere Oxana Eşa-
nu, lector univestitar Facultatea de Drept USM;  Octavian 
Cazac, magistru în drept, lector universitar Facultatea de 
Drept USM; Sergiu guţu, doctorand, lector universitar Fa-
cultatea de Drept USM; Luiza gafton, judecător Botanica; 
Nadejda Mazur, judecător Centru; Tatiana Troianovschi, 
judecător Orhei; Maria Malanciuc, preşedintele judecători-
ei Ungheni; Lidia Bulgac, judecător CA Chişinău; grigore 
Daşchevici, judecător Călăraşi; Serghei Papuha, judecător 
Cimişlia; Corina Filipov, specialist Secţia generală a PG; 
Diana ganea, specialist procuratura militară Chişinău; Sil-
via Ciupercă, specialist principal, procuratura Făleşti; Na-
talia Esir, procuror Comrat; galina Bobu, procuror Secţia 
investigaţii generale şi contribuire la exercitarea justiţiei; 
Rodica Fialcovschi, procuror Străşeni;Elena Cocîrlă, spe-
cialist principal Secţia cooperare internaţională şi integrare 
europeană; Olga Harea, specialist Secţia generală; Ludmila 
Alexei, procuror Secţia investigaţii financiar-economice; Na-
talia Ciobanu, specialist Secţia generală; Taisia goncear, 
procuror Călăraşi; Viorica Slavioglo, specialist coordonator 
în procuratura Ceadîr-Lunga; Diana Vatavu, procuror Cen-
tru Chişinău; Dumitru Purici, procuror Serviciul de analiză 
şi monitorizare; Ruslan Lungu, procuror Secţia contribuire 
la înfăptuirea justiţiei în instanţele de judecată; Petru Tofan, 
procuror Ştefan Vodă; Vitalie Belinschi, procuror Bălţi; Li-
lian Bacalîm, procuror Centru Chişinău; Octavian Nărea, 
procuror Secţia exercitare a urmăririi penale; Radu Dum-
neanu, procuror, şef-adjunct Secţia de conducere a urmăririi 
penale; georgel Oprea, procuror Anenii Noi. 

 Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să vă 
adresăm  sincere şi calde urări de sănătate. Apreciem stră-
duinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabilitatea cu care vă 
îndepliniţi obligaţiile pe nobilul tărîm al justiţiei.

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

    La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  al Uniunii Juriştilor,
Echipa Dreptul şi Revista naţională de drept

În fiecare februarie, pe 
întreaga planetă, bomboane, 
flori şi daruri sînt schimbate 
între îndrăgostiţi, totul în nu-
mele Sf. Valentin.

Cînd Sf. Valentin se apro-
pie, oamenii se află în dile-
mă, neştiind ce cadou să facă 
persoanelor iubite. Cel mai 
important lucru de ţinut min-
te despre această sărbătoare 
romantică este că gestul con-
tează şi cu cît pui mai mult 
sentiment în ceva, cu atît acel 
lucru va fi mai apreciat, chiar 
dacă nu ai dat spargere la o 
bancă pentru a-l realiza.

Pentru tinerii îndrăgostiţi, 
iată cîteva sfaturi care nu vă 
golesc buzunarul şi garantea-
ză succesul unei săptămîni 
plăcute cu cel/cea iubit/ă în 
această perioadă romantică.

Încropiţi un picnic 
în sufragerie 

Dacă vremea este neplă-
cută, optaţi pentru un picnic 
în sufragerie. Planificaţi o 
masă elegantă, cu farfurii „din 
cele bune”, o faţă de masă de-
osebită, tacîmuri şi o pătură 
drăguţă. Adăugaţi lumînări 
şi muzică pentru a accentua 
starea de romantism. Nu vă 

fie frică să încercaţi o nouă 
reţetă.

Pregătiti un prînz în cu-
lorile roz/roşu în ziua Sf. Va-
lentin.

Trimteţi flori
Încercaţi să adăugaţi un 

bileţel sau o poezioară. Pen-
tru un impact şi mai mare, 
încercaţi să găsiţi o metodă 
secretă de a schimba florile 
din glastră zilnic şi puneţi un 
nou bileţel în fiecare zi.

Plănuiţi o „sesiune 
de căutări”

Scrieţi indicii pe bileţele 
spunîndu-i unde să se ducă. 
Plasaţi bileţelele în locurile 

frecventate de obicei. Puneţi 
un prieten sau o rudă să îi 
dea primul indiciu. Ultimul 
indiciu duce la o înîlnire la 
restaurant, unde aşteptaţi la o 
masă cu flori şi lumînări.

Ce ziceţi de un concert? 
Mergeţi la un concert or-

ganizat într-un cadru mai in-
tim. Puteţi merge la un spec-
tacol al unui artist care a fost 
mult timp plecat din ţară.

Organizaţi un mic dejun 
la lumina lumînărilor

Aveţi de ales între a 
cumpăra singur ingredi-
entele pentru micul dejun 
preferat de partenera/ul 
dvs. şi a comanda de la un 
restaurant. Trebuie doar 
să faceţi rost de lumînări.
Mergeţi la Mall, secţiu-

nea „Felicitări”
Fiecare dintre voi va 

merge în părţi diferite ale 
magazinului. Alegeţi cea 
mai romantică felicitare 
pe care o găsiţi. Faceţi 
schimb de felicitări şi, 
apoi, puneţi-le înapoi în 
raft. Apoi alegeţi-o pe cea 
mai amuzantă, cea mai 
neobişnuită, cea mai co-
lorată, cea mai banală şi 

aşa mai departe.
Aprindeţi focul în şemineu

Dacă aveţi ocazia, nu o 
rataţi, îmbrăţişaţi-vă şi citiţi 
împreună o carte bună sau cî-
teva poeme romantice. Faceţi 
o ciocolată caldă pentru a ac-
centua atmosfera.

În SUA, în fiecare an sînt 
vîndute cu ocazia Sf. Valen-
tin aproximativ un miliard 
de felicitări. Asta face din 
Valentine’Day a doua săr-
bătoare ca popularitate după 
Crăciun. 

Cele mai populare flori de 
Valentine’s Day sînt trandafi-
rii roşii. Deşi pentru un ochi 
neantrenat arată toţi la fel, 
e bine de ştiut că există mai 
bine de nouă sute de feluri de 
trandafiri, trecînd prin nuan-
ţele cele mai variate, de la ro-
şu-închis la roşu-deschis.

Curiozităţi legate de Sfîntul Valentin
Există cel puţin şapte sfin-

ţi care poartă numele de Va-
lentin şi nu se ştie sigur care a 
inspirat sărbătoarea. Se crede 
că este vorba despre acel Va-
lentin care a trăit în Roma, în 
secolul al III-lea. Faima aces-
tui Valentin vine din faptul că 
el a continuat să-i unească pe 
îndrăgostiţi chiar şi după ce 
împăratul Claudiu interzisese 
căsătoriile.

În 2000, de Sf. Valen-
tin, un fabricant de băuturi 
a stabilit un record mondial: 
cea mai mare cutie cu cioco-

lată. După Guinness World 
Records, cutia în formă de 
inimă măsura aproximativ 
5 metri înălţime, 5 lăţime şi 
cîntărea cam 650 de kilogra-
me. Recordul a fost stabilit la 
New York.

În fiecare an, între 1 ia-
nuarie şi 14 februarie, sînt 
vîndute nu mai puţin de opt 
miliarde de ciocolate în for-
mă de inimă imprimate cu 
mesaje de genul „Sărută-
mă!“.

În China, Valentine nu se 
sărbătoreşte pe 14 februarie, 

ci în cea de-a şaptea zi a celei 
de-a şaptea luni a calendaru-
lui chinezesc.

Se obişnuieşte să semnezi 
felicitarea de Valentine cu X 
(asta înseamnă că săruţi des-
tinatarul). Care este originea 
acestei practici? Se pare că ea 
se leagă de Evul Mediu, cînd 
cei care nu ştiau să scrie sem-
nau documentele cu un X, pe 
care apoi îl sărutau în semn 
de garanţie a sincerităţii celor 
afirmate. De-a lungul timpu-
lui, X a ajuns să fie asociat cu 
sărutul.

Un preot şi-a ameninţat fiul 
cu pistolul

Instanţa de judecată din 
districtul Blaunt, oraşul Al-
coa al statului american Ten-
nessee, a judecat un caz fără 
precedent. 

Michael Louis Colquitt, 
feciorul unui preot baptist, în 
vîrstă de 32 de ani, s-a plîns 
autorităţilor că a fost amenin-
ţat cu pistolul în biserică, de 
către tatăl său, în timpul unei 
cerţi. Supărarea s-ar fi produs 
din cauză că fiul frecventa 
prea rar biserica.

Joe Colquitt este pastorul bisericii baptiste St. John din 
oraşul Alcoa şi are vîrsta de 60 de ani

A fost inventat Xeroxul pentru 
transferurile de bani

Un grup de necunoscuţi din oraşul Balakov, regiunea 

Saratov (Rusia), a sustras un termi-
nal de plăţi din unul din magazinele 
oraşului. Aparatul a fost ulterior uti-
lizat în calitate de ,,multiplicator” 
de bani.

La prima vedere, profitul de 
pe seama unei asemena infracţiuni 
nu este mare: banii din terminal şi 
metalul din echipament. Cu toate 
acestea inventivitatea infractorilor 
i-a lăsat mască pe anchetatori: apa-
ratul a fost dezasamblat, pentru a 
avea acces la safeul cu bani, astfel 
infractorii inventivi efectuau plăţi repetate cu aceeaşi banc-
notă de 1000 de ruble. Suma transferurilor astfel efectuate 
se ridică la 1 000 000 de ruble ruseşti (aproximativ 420 000 
de lei).

Fericirea infractorilor ar fi durat mult, căci proprietarii 
terminaului nu şi-au dat seama de combinaţia infractorilor. 
Aceştia însă, suferind de o criză de generozitate, au încăr-
cat contul telefonic al unei necunoscute din oraşul Samara, 
care a alertat autorităţile.
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abonaţii noştri şi susţineţi ziarul.
Noi avem nevoie de acest ajutor şi vom 

rămîne alături de Dvs.
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