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Campanie de prevenire 
a fenomenului traficului 
de ființe umane în mediul 
adolescenților

Amnesty International bate 
alarma:  Demnitatea nu poate 
fi opţională. Apără-ţi drepturile 
economice, sociale şi culturale

(Antoine de Saint-Exupery)

Drepturile 
minorilor în cifre

Marian Lupu a avut 
o întrevedere cu 

Howard Dean, ex-preşedin-
tele Partidului Democrat din 
SUA

Preşedintele interimar 
al Republicii Moldova, pre-
şedinte al Parlamentului, 
Marian Lupu, a avut o în-
trevedere cu ex-preşedinte-
le Partidului Democrat din 
SUA, membru al Bordului 
de Directori al Institutului 
Naţional Democratic (NDI), 
guvernatorul Howard Dean, 
potrivit Serviciului de presă 
al Preşedinţiei. 

În cadrul întrevederii 
au fost abordate subiecte 
privind situaţia politică din 
Republica Moldova, func-
ţionarea partidelor politice, 
provocările cu care se con-
fruntă partidele politice şi 
asistenţa care poate fi acor-
dată, în continuare, de către 
NDI în depăşirea acestora. 

Howard Dean a menţio-
nat că are un interes deosebit 
pentru ţara noastră şi doreşte 
să contribuie la promovarea 
Republicii Moldova în sfera 
politică din SUA. Guverna-
torul american a relevat că 

La Chişinău a avut loc, o întrevedere între viceprim-minis-
trul pentru Reintegrare, Eugen Carpov şi reprezentantul speci-
al al Federaţiei Ruse pentru conflictul transnistrean, Serghei 
Gubarev. 

În cadrul întrevederii au fost trecute în revistă ultimele 
schimbări produse în regiunea transnistreană şi evoluţiile în 
procesul de reglementare a conflictului transnistrean.

Vicepremierul pentru Reintegrare şi reprezentantul special 
al Federaţiei Ruse au efectuat un schimb de opinii cu privire la 
perspectivele dosarului transnistrean într-o perspectivă apro-
piată, aspecte ce ţin de situaţia politică şi de securitatea din 
regiune, precum şi referitor la poziţiile actorilor internaţionali 
implicaţi.

Interlocutorii au exprimat încrederea că runda de negoci-

Moldova a înregistrat 
mai multe progrese în pune-
rea în aplicare a Planului de 
Acţiuni privind liberalizarea 
regimului de vize cu Uniu-
nea Europeană decît Ucrai-
na. De această părere este 
expertul polonez din Centrul 
de Studii pentru Europa de 
Est (OSW, Varşovia), Rafał     
Sadowski.

„Republica Moldova prac-
tic a implementat standardele 
europene în domeniul secu-
rităţii documentelor, alte sar-
cini fiind aproape de realiza-
re. În acelaşi timp, progresele 
Ucrainei în majoritatea do-
meniilor sînt satisfăcătoare”, 
consideră expertul.

Potrivit acestuia, în cazul 
Ucrainei, problema-cheie este 
lipsa de voinţă politică pentru 
implementarea reformelor. 
Autorităţile de la Kiev vor să 
obţină liberalizarea regimului 
de vize cu UE, doar pentru si-
mularea acţiunilor (adoptarea 
legislaţiei, care, ulterior, nu 
va fi pusă în practică).

atît personal, cît şi NDI, 
sînt interesați de mo-
dalităţile prin care şi în 
continuare ar putea sus-
ţine transformările de-
mocratice din ţara noas-
tră. Howard Dean a mai 
menţionat că, în pofida 
anumitor deficienţe, de-
mocraţia în Republica 
Moldova a înregistrat 
evoluţii importante în 
ultimii ani. Oaspetele 
american şi-a mai ex-
primat speranţa că pre-
şedintele ţării va fi ales, 
iar Republica Moldova 
va continua cursul as-
cendent de dezvoltare. 

În context, pre-
şedintele interimar 
Marian Lupu şi-a ex-
primat aprecierea faţă 
de suportul constant 
pe care SUA îl acordă 
Republicii Moldova şi 
a apreciat activitatea NDI 
în Moldova, exprimată prin 
eforturi de susţinere a demo-
cratizării societăţii noastre. 
Şeful interimar al statului a 
relevat că autorităţile Repu-
blicii Moldova promovează 
ample politici de reformă, 

inclusiv pe dimensiunea jus-
tiţiei naţionale. 

Cu referinţă la agenda 
europeană a ţării noastre, 
Marian Lupu a specificat că 
vectorul integrării europene 
a ţării noastre nu are alterna-
tive. 

Cît privește diferendul 

transnistrean, Marian Lupu 
a specificat că acest conflict 
nu este unul etnic sau reli-
gios, ci, eminamente, unul 
cu caracter ideologic. Pre-
şedintele interimar a relevat 
că reglementarea transnis-
treană trebuie să se facă pe 
baza normelor internaţiona-

Expert 
polonez: 

Moldova a 
înregistrat mai 

multe 
progrese decît 

Ucraina 

eri în formatul ,,5+2” de la Dublin din 28-29 februarie 2012, 
va constitui un bun prilej pentru evaluarea şanselor reale de 
avansare în soluţionarea conflictului transnistrean, luînd în 
calcul schimbările produse şi poziţiile părţilor antrenate în 
procesul de negocieri.

Eugen Carpov a declarat că autorităţile moldoveneşti spri-
jină identificarea cît mai rapidă a unei soluţii durabile a con-
flictului, care să asigure stabilitatea şi prosperitatea regiunii, în 
baza respectării principiilor suveranităţii şi integrităţii terito-
riale ale Republicii Moldova în graniţele sale recunoscute pe 
plan internaţional. În acest scop, Chişinăul contează pe spriji-
nul partenerilor internaţionali implicaţi.

Oficialii au convenit continuarea dialogului bilateral pe 
problematica transnistreană între Chişinău şi Moscova.

Au început discuţiile privind negocierile 
în formatul ,,5+2” de la Dublin

le în materie, cu respectarea 
principiilor suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale ale Re-
publicii Moldova. Marian 
Lupu a salutat reluarea con-
sultărilor în formatul consa-
crat ,,5+2”, care să conducă 
la identificarea unei soluţii 
finale sustenabile.

Începe ziua cu DREPTUL!
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SUA vor susţine parcursul 
democratic al Republicii Moldova
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Străzile Veronica Micle şi Mitropolit 
Varlaam vor deveni artere pietonale
Străzile Veronica Micle şi Mitropolit Varlaam din Capitală 

vor deveni artere pietonale începînd cu 1 martie, însă numai în 
zilele de odihnă. Decizia a fost luată la şedinţa Primăriei.

Traficul rutier va fi oprit pe porţiunea dintre străzile A.     
Puşkin şi V. Alecsandri, în zilele de sîmbătă şi duminică şi în 
lunile de vară.

Pînă la 1 martie, Direcţia transport şi Poliţia municipală vor 
pregăti schema de ocolire a transportului şi vor amplasa semne 
rutiere în perimetrul celor două străzi. 

Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, a recomandat preto-
rilor să identifice şi alte străzi care ar putea fi transformate în 
artere pietonale.

Semnarea Acordului privind Spaţiul 
Aerian Comun a fost amînată
Deşi iniţial programată de către Comisia Europeană pentru 

22 martie curent, semnarea Acordului privind Spaţiul Aerian 
Comun va fi transferată pentru o dată ulterioară.

La baza acestei hotărîri, este suspendarea, începînd cu luna 
februarie, a tuturor deciziilor ce ţin de încheierea acordurilor 
dintre UE şi statele terţe.

Doar după soluţionarea litigiului respectiv va fi posibilă 
şi deblocarea procedurilor ce ţin de semnarea de către UE a 
acordurilor cu statele terţe, inclusiv a Acordului privind Spaţiul 
Aerian Comun cu RM.

Menţionăm că în rezultatul demersurilor susţinute, ale Gu-
vernului RM, în adresa instituţiilor europene, subiectul semnării 
Acordului urmează să fie plasat pe agenda primului Consiliu de 
Miniştri ai UE.   

Prima acţiune de politică externă a lui 
Ungureanu: semnarea Planului de 
Acţiuni pentru integrarea în UE a Mol-
dovei
Prima acţiune de politică externă a noului premier român, 

Mihai Răzvan Ungureanu, va fi, cum s-a menţionat anterior, şe-
dinţa comună de guvern cu Moldova.

În cadrul acesteia urmează să fie semnat Planul de Acţiuni 
pentru implementarea Declaraţiei Comune privind instituirea 
unui Parteneriat strategic pentru integrarea europeană a Repu-
blicii Moldova.

De asemenea, vor fi discutate şi convenite o serie de pro-
iecte comune transfrontaliere, cum sînt cele din domeniul trans-
porturilor şi energiei, şi va fi discutat sprijinul pe care România 
îl acordă pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea 
Europeană.

Amintim că cei doi premieri au avut o discuţie telefonică în 
care au stabilit că şedinţa comună de guvern a celor două ţări să 
aibă loc în cel mai scurt timp posibil, prevăzut pentru 3 martie, 
la Iaşi.

Republica Moldova ar putea intra în 
Guiness Book, din cauza nealegerii 
preşedintelui
Republica Moldova ar putea intra în Cartea Recordurilor 

(Guiness Book) pentru că nu are un preşedinte ales de aproape 
doi ani şi jumătate. 

Adresarea a fost făcută de publicaţia de limbă rusă ,,Komso-
moliskaia Pravda v Moldove”, iar recordul mondial va fi înregis-
trat atunci cînd va fi ales preşedintele. ,,În cazul nostru, urmează 
să aşteptăm momentul alegerii preşedintelui ca în Guinness 
Book să fie scris numărul concret de zile cît Moldova a fost fără 
preşedinte”’, a declarat Serghei Ciuricov,        redactorul-şef al 
ziarului ,,Komsomoliskaia Pravda v Moldove”.

Republica Moldova nu are un preşedinte ales din 11 sep-
tembrie 2009, cînd fostul şef al statului, Vladimir Voronin, şi-a 
anunţat demisia. Trei parlamente de la Chişinău au încercat din 
luna mai 2009 să aleagă un preşedinte, dar de fiecare dată fără 
rezultat. Următoarele alegeri prezidenţiale ar putea avea loc în 
luna martie.

Chişinăuienii vor fi aprovizionaţi cu apă 
din cisterne
Proprietarii apartamentelor ale căror branşamente de apă şi 

canalizare au îngheţat din cauza temperaturilor scăzute, vor fi 
aprovizionaţi cu apă din cisterne. Dispoziţia a fost dată de pri-
marul general al Capitalei, Dorin Chirtoacă, după ce locuitorii 
a circa 2200 de apartamente din Chişinău au rămas fără apă la 
robinete.

,,Luaţi lista a celor peste două mii de consumatori şi asigura-
ţii cu o rezervă de apă. Cel puţin pe cei din categoriile social vul-
nerabile. Haideţi să le dăm o mînă de ajutor”, a spus Chirtoacă.

Potrivit directorului „Apă Canal”, Constantin Becciev, exis-
tă 5 cisterne care pot fi folosite în acest scop. De asemenea, el 
susţine că a fost dublat numărul colaboratorilor care zilnic lu-
crează la lichidarea defecţiunilor. 

R eţinere ca în filmele 
americane. De aceas-

ta vor avea parte infractorii şi 
în ţara noastră. Cel puţin aşa 
promit procurorii moldoveni, 
dacă iniţiativa lor va fi votată 
de Parlament. Ei spun că toţi 
cei care vor ajunge pe mîna 
oamenilor legii vor fi infor-
maţi din start că dacă vor spu-
ne minciuni riscă să ajungă 
după gratii.

Nu există premise privind un posibil statut de membru 
al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, în viitorul 
apropiat. Declaraţia se conţine într-un interviu acordat unui 
post de radio de către Andrew Wilson, analist principal al 
Consiliului European pentru Relaţii Externe.

Potrivit acestuia, este bine ca Republica Moldova să con-
tinue reformele şi să devină mai competitivă. „Cu siguranţă 
dacă veţi urma regulile, cu greu veţi putea fi refuzaţi. Aces-
ta este secretul succesului Ţărilor Balcanice. Au îndeplinit 
toate condiţiile, deci nu a existat nici un motiv să nu fie ac-
ceptaţi. Poate nu este cazul Serbiei, dar la sigur este cel al 

Croaţiei”, spune analistul.
În acelaşi timp, Wilson declară că în Republica Mol-

dova există probleme politice, cum ar fi alegerea preşe-
dintelui.

Nu în ultimul rînd, analistul susţine că ideea aderării Mol-
dovei la Uniunea Euroasiatică este una foarte vagă. „Preşe-
dintele Putin a oferit foarte puţine detalii despre această uniu-
ne. Lipseşte o campanie de promovare, există lacune în acest 
proiect, mai ales în ceea ce ţine de subiectul energetic, care 
este problema numărul unu pentru multe ţări post-sovietice”, 
menţionează Wilson.

,,Aveţi dreptul să păstraţi 
tăcerea, tot ce veţi spune poa-
te fi folosit împotriva dum-
neavoastră!”. Această frază, 
pe care deseori o auzim în 
filme, ar putea fi rostită în 
curînd şi la noi. Se va întîm-
pla atunci cînd persoana va fi 
reţinută sau audiată. Astfel 
aceasta va fi avertizată că ris-
că pedeapsă penală  pentru 
mărturii false.

În acest fel, procurorii 
vor să economisească timp şi 
bani pentru verificarea infor-
maţiilor mincinoase.

 Propunerea face parte 
dintr-un proiect de lege ela-
borat în cadrul reformei justi-
ţiei. Şi dacă această iniţiativă 
a ajuns în comisia juridică, 
atunci, potrivit procurorilor, 
alte propuneri au fost bloca-
te la dezbaterile grupului de 

lucru. De exemplu, simplifi-
carea procedurii de cercetare 
penală a persoanelor care be-
neficiază de imunitate, între 
care judecătorii sau deputaţii.

 Săptămîna trecută Par-
lamentul a adoptat Planul de 
acţiuni pentru reformarea jus-
tiţiei. Acesta prevede o serie 
de măsuri pînă în anul 2016, a 
căror aplicare costă peste 120 
de milioane de euro.

Reformarea Procuraturii: Iată ce va auzi 
suspectul la reţinere 

Nu există premise ca Moldova să devină membru UE

Alexandru Tănase şi-a strîns 
judecătorii!

Magistraţii de la Curtea Constituţională s-au întrunit luni, 
20 februarie, într-o şedinţă extraordinară ,,cu uşile închise”. 
Subiectele discutate în cadrul acestei şedinţe nu au fost anun-
ţate.

După desfăşurarea şedinţei, nici unul din judecătorii Înal-
tei Curţi nu a făcut declaraţii. Secretarul general al CC, Rodica 
Secrieru, a explicat că şedinţa a fost una internă şi de aceea 
nimeni nu va face nici o declaraţie.

Ultima şedinţă a Curţii Constituţionale a avut loc la 9 fe-
bruarie, cînd magistraţii au examinat legalitatea modificărilor 
operate la Legea privind lichidarea instanţelor economice. 
La acea şedinţă, membrii Curţii Constituţionale au aprobat 
cererea deputaţilor PCRM de recuzare a preşedintelui CC,           
Alexandru Tănase. Tot atunci, în lipsa preşedintelui CC, ma-
gistraţii au declarat neconstituţionale modificările operate de 
deputaţi la Legea privind lichidarea instanţelor economice. 

20 februarie – Ziua 
Mondială a Justiţiei 

Sociale
„Milioane de cetăţeni şi-au exprimat nemulţumirea faţă de 

inegalitate, corupţie, represiuni şi absenţa unei munci decente. 
Această mobilizare a maselor a fost determinată de necesitatea 
unei justiţii sociale”.

Acesta este mesajul cu care vine Secretarul General al 
ONU, cu ocazia Zilei Mondiale a Justiţiei Sociale. Potrivit lui, 
atingerea unei justiţii sociale pentru toţi depinde de realizarea 
obiectivelor asumate la nivel internaţional în cadrul      Sum-
mit-ului Social de la Copenhaga, Summit-ul Milenar.

„În pregătirile pentru apropiata Conferinţă Rio+20 privind 
Dezvoltarea Durabilă, avem şansa să regîndim strategiile de 
dezvoltare şi practicile de afaceri, astfel încît să asigurăm un 
viitor mai durabil şi mai echitabil”, mai este titrat în mesaj.

Herman Van Rompuy va obţine un nou mandat de preşedinte al UE 
Preşedintele în exerciţiu al Uniunii 

Europene, Herman Van Rompuy, este 
aproape sigur că mandatul său va fi pre-
lungit cu încă doi ani şi jumătate săptă-
mîna viitoare, în cadrul unui summit al 
liderilor europeni, conform unor surse 
diplomatice citate de AFP.

,,El face obiectul unui consens. Ni-
meni nu a exprimat un aviz contrar”, 
a precizat marţi o sursă diplomatică. 

,,Nici un alt candidat nu a fost semnalat”, 
a afirmat o a doua sursă.

Decizia ar urma să fie luată la 1 mar-
tie, în prima zi a unui summit al şefilor 

de stat şi de guvern din Uniunea Euro-
peană la Bruxelles, în cadrul unui dineu 
de lucru. Helle Thorning-Schmidt, pre-
mierul Danemarcei, ţară care deţine pre-
şedinţia rotativă a UE, este pe punctul de 
a finaliza consultările pe acest subiect 
între cele 27 de state membre. 

În anul 2012, statutul de membru al Republicii Moldova 
în organizaţiile internaţionale şi regionale va costa bugetul de 
stat 48 milioane de lei. Lista acestor 
organizaţii a fost aprobată de către 
Guvern în cadrul şedinţei din 22 fe-
bruarie 2012.

Este vorba despre o listă de 66 
de organizaţii parlamentare, interna-
ţionale şi CSI. Cele mai mari sume, 
Moldova urmează să le datoreze 
Consiliului Europei (circa 5,2 mil. 
lei), Băncii Internaţionale pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (5 mil. 
lei) şi Băncii Europene pentru Re-
construcţie şi Dezvoltare (circa 4,1 
mil. lei). 

Din lista organizaţiilor CSI, fac 
parte un număr de 7 organizaţii. 
Suma totală datorată de Moldova 

acestor organizaţii se ridică la circa 4,8 mil. lei. Din această 
sumă, aproximativ 1,3 mil. lei se prognozează să fie transfera-

te Comitetului Executiv al CSI 
şi 2,2 mil. lei - reprezentanţei 
din R. Moldova a Teleradio-
companiei Interstatale „MIR”.

Dintre organizaţiile par-
lamentare la care ţara noastră 
este parte, menţionăm Adu-
narea Interparlamentară CSI, 
căreia se propune să fie trans-
ferat în 2012 o sumă de circa 
2,1 mil. lei. Statutul de mem-
bru în Adunarea Parlamentară 
a OSCE ar urma să ne coste 
în acest an circa 22,5 mii lei, 
iar în Adunarea Parlamenta-
ră a Franconfoniei - circa 46 
mii lei.

Statutul de membru în organizaţiile internaţionale 
şi regionale ne va costa 48 milioane de lei  
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Potrivit Amnesty, nive-
lul de trai scăzut este 

un indice clar al încălcărilor 
drepturilor fundamentale ale 
omului. Cei care abia supra-
vieţuiesc sînt expuşi unui 
pericol sporit de a fi discri-
minaţi şi torturaţi, sau de a 
deveni victime ale traficului 
de fiinţe umane. Astfel, lup-
ta cu încălcările drepturilor 
omului este inutilă în cazul 
în care sărăcia persistă.

Reprezentanţii AIM 
bat alarma, atenţionînd că 
problema sărăciei nu este 
străină nici Republicii Mol-
dova. Astfel, rapoartele Gu-
vernului privind combaterea 
sărăciei şi a altor vicii soci-
ale arată că eforturile pen-
tru micşorarea impactului 

Amnesty International bate alarma: 
Demnitatea nu poate fi opţională. Apără-ţi drepturile 

economice, sociale şi culturale
În lume există mai mulţi prizonieri ai sărăciei 

decît prizonieri de conştiinţă. Este constatarea fă-
cută de organizaţia Amnesty International, care a 
lansat, în acest context, campania pentru promova-
rea drepturilor economice, sociale şi culturale „Cere 
Demnitate”. Reprezentanţii organizaţiei susţin că 
Republica Moldova se numără printre statele care 
trebuie să semneze şi să ratifice Protocolul Opţional 
la Pactul Internaţional cu privire la depturile eco-
nomice, sociale şi culturale.

negativ al acestora încă nu 
au adus rezultatele scontate. 
Datele statistice dovedesc 
că, mai mult de jumătate de 
milion de persoane vîrstnice 
trăiesc sub nivelul minim de 
existenţă (1502 lei, în timp 
ce pensia medie constituie 
873,9 lei). De fapt, aceşti 
oameni sînt condamnaţi la 
sărăcie prin lege. În acelaşi 
timp, potrivit sursei cita-
te, egalitatea nu are nimic 
a face cu ţara noastră – de 
exemplu, aceleaşi pensii au 
fost majorate cu 7% anul tre-
cut (spre comparaţie, rata in-
flaţiei este de cel puţin 13% 
anual), pe cînd remunerarea 
parlamentarilor a crescut cu 
30 la sută în anul curent.

În acelaşi timp, femeile 

din Moldova sînt în condiţii 
inegale faţă de bărbaţi, cîşti-
gînd, în medie, cu o pătrime 

mai puţin, ceea ce înseamnă 
că o jumătate din societate 
constituie cel mai vast grup 
discriminat. 

Totodată, situaţia mai 
multor comunităţi defavori-
zate, cum ar fi romii şi per-

soanele cu dizabilităţi, rămî-
ne una deplorabilă. 75% din 
populaţia ţării nu are acces la 

apă potabilă şi sanitaţie.
Lipsa de fonduri este 

unul dintre argumentele cele 
mai  des invocate pentru jus-
tificarea progreselor modeste 
în combaterea sărăciei. Însă, 
conform Amnesty, statul este 

responsabil nu numai pentru 
gestionarea finanţelor publi-
ce, ci şi pentru implementa-

rea politicilor 
menite ca oa-
menii să se aju-
te pe sine înşişi. 
De exemplu, 
discriminarea 
constituie un 
obstacol răs-
pîndit în Repu-
blica Moldova, 
care nu permi-
te mai multor 
persoane să-şi 
exercite dreptul 
la muncă. Cu 
toate acestea, 
Legea anti-dis-
criminare, care 
nu necesită in-
vestiţii majore, 
rămîne pe poli-
ţă, deşi aceasta 
deja ar putea 

aduce societăţii beneficii tan-
gibile.

Reprezentanţii AIM ex-
plică: Protocolul Opţional nu 
impune asupra statelor obli-
gaţii adiţionale: acesta vine 
doar să faciliteze respectarea 

drepturilor economice, soci-
ale şi culturale, oferind cetă-
ţenilor sau grupurilor care îi 
reprezintă posibilitatea să se 
adreseze Comitetului ONU 
pentru drepturile economi-
ce, sociale şi culturale, ca să 
le fie făcută dreptate în caz 
dacă aceasta nu poate fi obţi-
nută la nivel naţional. În acest 
context,  statul nu trebuie să 
fie un impediment în calea 
respectării drepturilor econo-
mice, sociale şi culturale, ba 
dimpotrivă,  să fie promoto-
rul acestora prin semnarea şi 
ratificarea Protocolului Opţi-
onal.

Menţionăm că Pactul In-
ternaţional cu privire la Drep-
turile Economice, Sociale 
şi Culturale este unul dintre 
primele tratate internaţiona-
le la care a aderat Republica 
Moldova. Protocolul Op-
ţional la Pact a fost semnat 
de mai multe ţări, inclusiv 
ţările CSI, cum ar fi Arme-
nia, Azerbaidjan, Kazahstan 
şi Ucraina. Pînă în prezent,  
documentul a fost ratificat de 
către şapte state.

Lilia DUMInICA

Î n  scopul îmbunătăţirii cadru-
lui instituţional, organizaţi-

onal şi funcţional al Ministerului 
Afacerilor Interne, prin Hotărîrea 
Guvernului nr.2 din 16.01.2010 
şi nr.568 din 30.06.2010, Direc-
ţia generală pază de stat a MAI şi 
subdiviziunile sale teritoriale au 
fost reorganizate, prin contopire, 
în Întreprinderea de Stat „Servi-
cii Pază”.

După reformare, activitatea 
ÎS „Servicii Pază” a MAI este 
orientată spre asigurarea securi-
tăţii personale a cetăţenilor, secu-
rităţii şi ordinii publice în locurile 
de dislocare a subunităţilor în-
treprinderii, paza obiectivelor de 
importanţă majoră, a instituţiilor 
bancare, obiectivelor de asigura-
re vitală a localităţilor, neadmi-
terea furturilor de la obiectivele 
păzite, promovarea serviciilor de 
pază etc.

Pentru realizarea acestor dezi-
derate, conducerea întreprinderii 
pune accentele de bază pe calita-
tea selectării şi instruirii angaja-
ţilor săi. Astfel, candidatul care 
dorește să devină gardian public 
este obligat să absolvească un 
curs de specialitate, desfăşurat 
conform Legii privind activitatea 
particulară de detectivi şi de pază 
nr.283 din 04.07.2003, în baza 
curriculumului elaborat de către 
Institutul de Formare Profesiona-
lă Continuă şi Cercetări Ştiinţifice 
Aplicative al Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI.

Procesul de instruire cuprin-
de 240 de ore şi este constituit 
din două etape. Partea teoretică 

se desfăşoară pe parcursul a trei 
săptămîni, timp în care candidatul 
studiază elementele principale de 
organizare a serviciului de pază şi 
particularităţile asigurării securi-
tăţii la obiectivele luate sub pază. 
Pe parcursul următoarelor două 
săptămîni, pentru dezvoltarea abi-
lităţilor profesionale de soluţiona-
re a diverselor situaţii de serviciu, 
audientul cursului studiază modul 
de identificare şi acordare a pri-
mului ajutor victimelor, stabilirea 
şi identificarea martorilor oculari, 
stabilirea circumstanţelor săvîrşi-
rii incidentelor, contravenţiilor şi 
infracţiunilor etc. Programul de 
instruire va culmina cu susţinerea 
unor examene şi colocvii la disci-
plinele studiate.

Acest curs este desfăşurat în 
cadrul Academiei „Ştefan cel 
Mare”, care poate fi urmat de că-
tre candidaţii la angajare în calita-
te de gardian al ÎS „Servicii Pază” 
a MAI, care întrunesc următoare-
le condiţii:

a) au atins vîrsta de 21 de ani;
b) capacitate deplină de exer-

ciţiu;
c) lipsa antecedentelor penale.
Recent, conducerea ÎS „Ser-

vicii Pază”, în cadrul unei cere-
monii festive a înmînat diplomele 
de absolvire unui grup de gar-
dieni publici din Detaşamentele 
de pază ale Direcţiei reacţionare 
operativă şi pază fizică din mun. 
Chişinău. Pînă în prezent, aceste 
cursuri au fost absolvite de către 
111 gardieni publici.

Direcția informare și relații 
cu publicul a MAI

Instruirea gardienilor 
publici – imperativ al 

timpului G uvernul R. Moldovei nu satisface pe deplin stan-
dardele minime cu privire la eliminarea traficu-

lui de persoane. Mai mult, unii oficiali sînt implicaţi în 
acest fenomen. 

Aceste constatări se conţin în Raportul cu privire la 
traficul de fiinţe umane 2011, elaborat de Guvernul SUA. 
Autorii raportului au depistat complicitate în traficul de 
persoane din partea organelor de aplicare a legii şi a altor 
oficialităţi guvernamentale. 

,,Relatările despre existenţa 
unei larg răspîndite corup-
ţii în sistemul judiciar şi al 
poliţiei au persistat şi nu 
există nici o oficialitate 
care să fi fost urmărită pe-
nal, condamnată sau care să 
fi ispăşit vreo sentinţă cu 
închisoarea pentru infracţi-
uni legate de traficul de per-
soane”, punctează raportul. 

,,Actualizările cazurilor 
de trafic de persoane în 
care au fost implicaţi poli-
ţişti, un primar, un consilier 
ministerial şi angajaţi ai unor instituţii administrate de 
Guvern au ilustrat slăbiciunile din aparatul judiciar, in-
clusiv sentinţele uşoare sau amenzile date infractorilor 
de trafic uman. Unii experţi în domeniul combaterii tra-
ficului uman au exprimat preocupări cu privire la com-
plicitatea existentă în aparatul judiciar în anumite cazuri 
de trafic de persoane. De exemplu, unele organizaţii ne-
guvernamentale au raportat cazuri în care judecătorii au 

dat sentinţe reduse în schimbul mitelor pecuniare. Unii 
inculpaţi nu au fost obligaţi să rămînă în stare de arest 
pe durata procesului sau a anchetei şi ca urmare, au fugit 
din ţară sau au continuat să-şi hărţuiască victimele. De 
asemenea, poliţia a supus hărţuielilor cel puţin un ziarist 
ca urmare a publicării de informaţii despre traficul de 
persoane. În martie 2011, Guvernul a redeschis un caz 
proeminent de complicitate la traficul de fiinţe umane în 

care este implicat un fost director 
al unei instituţii guvernamentale 
de combatere a traficului uman; 
cu toate acestea, la data elaborării 
acestui raport, inculpatul nu fusese 
încă arestat, iar acesta continua să 
primească pensie de la unitatea de 
combatere a traficului de persoa-
ne”, se menţionează în raport.

,,Moldova este o sursă şi, într-o 
măsură mai redusă, o ţară de tranzit 
şi de destinaţie, pentru femei şi fete 
suspuse traficului în scopuri sexu-
ale, ca şi pentru bărbaţi, femei şi 
copii supuşi condiţiilor de muncă 
forţată. Femei din Moldova sînt su-

puse prostituţiei forţate în Turcia, Rusia, Cipru, Bulgaria, 
Emiratele Arabe Unite, Kosovo, Israel, Indonezia, Ma-
laezia, Liban, Italia, Grecia, Ucraina, Republica Cehă şi 
România. Bărbaţi, femei şi copii sînt supuşi condiţiilor 
de muncă forţată în Rusia, Ucraina, Turcia, Emiratele 
Arabe Unite, Israel şi Grecia în sectoarele de construcţii, 
agricultură şi servicii”, constată documentul elaborat de 
Guvernul SUA.

Raport: Guvernanţii moldoveni, implicaţi 
în traficul de fiinţe umane

Ministerul de Interne spune că 
anul trecut în Moldova au avut loc 
aproape 14 300 de întruniri publice, 
mitinguri și manifestații de protest 
la care au luat parte în total șase 
milioane de oameni.

Șeful direcţiei ordine publică, 
Marin Maxian a prezentat marți 
acest bilanț. Într-un proiect finanțat 
de Uniunea Europeană poliția a fost 
instruită timp de mai multe luni de 
centrul CReDO cum să asigure li-

bertatea de întrunire.
Directorul CReDO, Sergiu     

Ostaf a lăudat poliția și a spus că nu-
mărul întrunirilor pașnice a crescut, 
în timp ce manifestările „problema-
tice” s-au micșorat anul trecut.

Democrația moldovenească: 14 300 de întruniri 
publice, mitinguri și manifestații de protest într-un an
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Copiii au nevoie de 
protecţie. Fiind o 

categorie de cetăţeni cu un 
grad sporit de vulnerabilitate, 
în ceea ce ţine de încălcarea 
drepturilor lor, este nevoie de 
o atenţie sporită din partea 
organelor de securitate în asi-
gurarea drepturilor minorilor, 
iar organele Procura-
turii nu sînt o excepție 
în acest sens. 

Astfel, în proce-
sul exercitării atribu-
ţiilor constituţionale, 
un accent deosebit 
procurorii îl pun pe 
activitatea de protec-
ţie a copiilor. În toate 
procuraturile terito-
riale activează pro-
curori specializaţi în 
problemele copiilor 

– responsabili de res-
pectarea legislaţiei cu 
privire la protecţia 
drepturilor copilului, 
prevenirea şi combaterea de-
licvenţei juvenile. 

În anul 2011 numărul 
de petiţii examinate privind 
pretinse violări ale drepturi-
lor copilului este în creştere, 
constituind 355 petiţii (în 
2010 au fost examinate 300 

Drepturile minorilor în cifre
petiţii), în interesele minori-
lor  fiind  adoptate 140 acte 
de procuror (în 2010 - 59).       

Cu referire la activitatea 
procurorilor în domeniul 
protecţiei drepturilor copilu-
lui, trebuie de menţionat că în 
anul 2011, urmare a investiga-
ţiilor efectuate, au fost emise 

în total 236 de acte de procu-
ror privind repunerea copiilor 
în drepturile lezate (în 2010 

- 134). Astfel, procurorii au 
înaintat 141 sesizări privind 
lichidarea încălcărilor de 
lege (în 2010  - 86), 3 recur-
suri (în 2010 -3), au pornit 6 

cauze penale (în 2010 - 4 ca-
uze penale), 6 proceduri con-
travenţionale (în 2010 - 1), au 
fost trase la răspundere ma-
terială -16 persoane (în 2010 

- 0). Despre rezultatele acti-
vităţii în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului, procu-
rorii au prezentat autorităţilor 

publice şi 
altor struc-
turi abili-
tate 64 in-
formaţii (în 
2010 - 40 
informaţii).

În anul 
2011 pro-
curorii au 
declanşat 
2075 cau-
ze penale 
în privinţa 
minorilor 
(faţă de 
2252 cau-
ze penale 

în anul 2010). Urmărirea 
penală a fost finalizată în 
1707 cauze penale în privin-
ţa minorilor, în instanţa de 
judecată fiind expediate 800 
cauze, 905 cauze au fost în-
cetate, iar pe 2 cauze penale 
a fost suspendată condiţional 

urmărirea penală. Instanţele 
judecătoreşti au examinat, 
cu pronunţarea sentinţelor, 
458 cauze penale în privinţa 
a 568  persoane minore. 

În perioada vizată au fost 
reţinuţi 40 minori (în 2010 

- 44 minori), iar arestarea 
preventivă a fost aplicată în 
privinţa a 25 minori (în 2010 

- 34 minori), fiind în continuă 
descreştere, comparativ cu 
anii precedenţi: 67 minori 
în anul 2009 şi  83 minori în 
anul 2008.

Analiza respectării drep-
tului copilului la protecţie îm-
potriva abuzului şi violenţei a 
indicat că în anul 2011 numă-
rul infracţiunilor comise faţă 
de copii constituie 748, în 
anul 2010 victime ale infrac-
ţiunilor fiind - 653 de copii. A 
crescut numărul cazurilor de 
omor al copiilor, vătămarea 
gravă a integrităţii corporale, 
ameninţarea cu omor sau vă-
tămări grave a integrităţii cor-
porale, furt, jaf, huliganism 
etc. În acelaşi timp, s-a înre-
gistrat o diminuare a cauzelor 
penale pe fapte de abuzuri 
sexuale asupra copiilor, de la 
191 în 2010, la 151 în 2011. 

Cor. DREPTUL

Evenimentul a întrunit 
specialişti din cadrul orga-
nelor de forţă din Republica 
Moldova (Centrul pentru 
Combaterea Traficului de 
Persoane, Serviciul de Infor-
maţii şi Securitate, Serviciul 
Grăniceri, Serviciul Vamal), 
Ucraina (Miliţie, Serviciul 
de Securitate, Serviciul de 
Grăniceri, Serviciul Vamal), 
ofiţeri de poliţie din Un-

Ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, s-a întîl-
nit, recent, cu noul ambasador al Chinei în Republi-
ca Moldova, Tong Mingtao, numit de preşedintele 
chinez, Hu Jintao, la sfîrşitul lunii ianuarie. „Cola-
borarea bilaterală dintre armatele Republicii Mol-
dova şi Republicii Populare Chineze este una foarte 
fructuoasă, fapt demonstrat pe parcursul anilor 
de realizarea mai multor proiecte reciproc avanta-
joase dintre cele două instituţii militare”, a declarat 
ministrul Apărării, în cadrul întrevederii.

Potrivit lui Vitalie Marinuţa, Ministerul Apărării este dis-
pus să dezvolte colaborarea cu colegii din China şi în alte do-
menii de interes reciproc. „Din partea noastră nu există nici 
un impediment pentru a dezvolta cooperarea bilaterală, inclu-
siv şi în alte domenii decît cel militar”, a spus Marinuţa. 

În acelaşi context, ministrul Apărării a mulţumit Guvernu-
lui Chinei pentru suportul acordat instituţiei militare din Re-
publica Moldova atît la capitolul implementării programelor 
de reformare a armatei, cît şi la cel de instruire a cadrelor mi-
litare naţionale în instituţiile superioare de învăţămînt militar 
din China.

La rîndul său, ambasadorul Chinei, Tong Mingtao, a men-
ţionat că partea chineză este deschisă pentru o colaborare 
mai fructuoasă dintre armatele celor două state. „Contactele 
de colaborare dintre armatele Chinei şi Republicii Moldova 
constituie o parte foarte importantă în procesul de colabora-
re bilaterală dintre statele noastre. Pornind de aici, consider 
că acestea trebuie dezvoltate şi promovate”, a mai menţionat 
oficialul chinez.

Colaborarea militară moldo-chineză se desfăşoară în baza 
Acordului dintre ministerele Apărării ale celor două state, 
semnat la Beijing la 23 iunie 2002. Pînă în prezent, Republica 
populară Chineză a acordat Armatei Naţionale asistenţă ne-
rambursabilă în valoare de peste 45 de milioane de lei.

Lilia DUMInICA

Dialog între ministrul 
Apărării şi noul 

ambasador al Chinei 
în Republica 

Moldova

Schimb de experienţă şi bune 
practici acumulate de poliţişti 

moldoveni în Ucraina 
Poliţiştii din Moldova fac schimb de experienţă 

cu colegii din alte ţări şi acumulează noi practici de 
activitate. Angajaţii Centrului pentru Combaterea 
Traficului de Persoane au participat, recent, la un 
seminar specializat cu genericul „Lupta cu crimina-
litatea organizată: ameninţări actuale, perspective şi 
colaborări”. Seminarul s-a desfăşurat la sediul Misi-
unii „EUBAM” din oraşul Odesa, Ucraina.

garia şi Polonia, precum şi 
reprezentanţi ai organizaţi-
ilor internaţionale cum ar fi 
OIM, Ucraina, EUROPOL 
şi EUBA. În cadrul întrunirii 
s-a discutat despre combate-
rea migraţiei ilegale, a trafi-
cului de persoane, producerii 
şi comercializării substan-
ţelor narcotice şi psihotrope, 
contrabanda de mărfuri.

Scopul seminarului a vi-

zat schimbul de informaţii, 
colaborarea multilaterală şi 
acordarea ajutorului practic 
din partea organelor de drept 
ale Ucrainei şi a altor ţări 
participante, organizaţii in-
ternaţionale, inclusiv cu or-
ganele de forţă din Republica 
Moldova, în vederea curmă-
rii şi combaterii fenomenului 
migraţiei ilegale, a traficului 
de persoane şi a infracţiunilor 
conexe cu caracter transfron-
talier.

Pe parcursul a două zile, 
cît a durat evenimentul, par-
ticipanţii au avut posibilitatea 
să-şi împărtăşească din bune-
le practici şi rezultatele obţi-
nute în domeniul prevenirii, 
descoperirii şi documentării 

Migranţii care încalcă legea nu 
vor putea intra mult timp pe 

teritoriul Rusiei 
Migranţilor, printre care şi moldovenii, care încalcă legile 

în Rusia li se va interzice intrarea în ţară pentru o perioadă 
îndelungată. Aceasta este o iniţiativă a Serviciului federal de 
migraţie. 

Serviciul federal îşi propune astfel să-i facă mai responsa-
bili pe migranţii ce încalcă sistematic legile Federaţiei Ruse. 

„Îi vom lăsa un termen mai îndelungat pe la casele lor. Lasă să 
stea acasă şi să se gîndească, iar aici trebuie să trăiască şi să 
lucreze conform acelor reguli care există”, a declarat directo-
rul Serviciului federal, Constantin Romodanovskii, în cadrul 
unei conferinţe de presă. 

Anterior, tot Romodanovskii a declarat că în Rusia va fi 
tratată cu severitate şi responsabilitatea pentru organizarea 
migraţiei ilegale, aici menţionîndu-se şi angajatorii care utili-
zează nelegitim forţa de muncă a migranţilor. 

O mare parte a concetăţenilor noştri migrează sezonier la 
muncă în Rusia, în special, la munci în construcţie. În jur de 
40% din totalul remitenţelor de peste hotare provin numai din 
Federaţia Rusă. Totodată, ruşii au constatat cazuri cînd moldo-
venii erau implicaţi în încălcarea legilor pe teritoriul statului 
slav. 

Recent, un cetăţean moldovean a mituit un lucrător al ae-
roportului „Domodedovo” din Moscova ca acesta să nu efec-
tueze conştiincios controlul altor 7 persoane. 

Remanieri în Executiv 
Prim-ministrul Vlad Filat susține că nu a renunțat la ide-

ea remanierilor în Guvern. Mai mult, chiar pe 21 februarie, 
premierul ar fi avut pe masă scrisoarea de demitere a unui 
ministru, a declarat Filat în cadrul unei emisiuni tv.

,,Astăzi dimineață aveam pe masă scrisoarea de desti-
tuire a unui ministru, cu justificări cu tot. Dar n-am făcut 
acest lucru, pentru că nu vreau să tensionez situația. Nu-
mi trebuie mie așa ceva. Să alegem întîi președintele, apoi 
vom vedea”, a menționat Filat.

Potrivit acestuia, cinci miniștri vor fi sigur demiși, 
chiar și de la PLDM.

cazurilor de acest gen. Un 
interes aparte a trezit expe-
rienţa acumulată de ofiţerii 
moldoveni în combaterea 
pedofiliei.

Reprezentatul Centrului 
pentru Combaterea Trafi-
cului de Persoane al MAI a 
relatat despre starea actuală 
în Republica Moldova în do-
meniul combaterii traficului 
de persoane, subiecţii şi ac-
torii implicaţi la combaterea 
acestui fenomen, şi a enume-
rat unele realizări în domeniu, 
inclusiv operaţiunile de suc-
ces documentate în comun cu 
omologii din ţările de tranzit 
şi de destinaţie.

Lilia DUMInICA

Un grup de parlamentari moldo-
veni vor participa la reuniunea 

de iarnă a Adunării Parlamentare 
OSCE, care se desfăşoară în perioa-
da 23-24 februarie 2012, la Viena.

Delegaţia este formată din depu-
taţii Simion Furdui, Vasilii Şova şi 
Stella Jantuan.

Agenda reuniunii include dez-
bateri speciale privind situaţia 
referitoare la controlul armelor 
convenţionale în spaţiul OSCE, cu 
participarea experţilor din SUA şi 
Federaţia Rusă.

Timp de două zile, la Viena, se 
desfăşoară şedinţa Comisiei perma-
nente a Adunării Parlamentare OSCE, 
sesiunea comună a celor trei Comisii 

generale ale AP OSCE – pentru afaceri 
politice şi militare, pentru afaceri eco-

nomice, ştiinţifice, tehnologice şi mediul 
ambiant, pentru democraţie, drepturile 

omului şi probleme umanitare, precum 
şi reuniuni în cadrul fiecărui comitet.

Tradiţional, mai mulţi oficiali 
se adresează participanţilor la reu-
niune, printre care preşedintele AP 
OSCE Petros Efthymiou, preşedin-
tele Parlamentului Austriei Barbara 
Prammer, ministrul de Externe al 
Irlandei Lucinda Creighton, repre-
zentantul preşedintelui în exerciţiu 
al OSCE, Înaltul comisar OSCE 
pentru minorităţi naţionale Knut 
Vollebaek, reprezentantul special 
OSCE pe probleme de gen, Hedy 
Fry.

Peste 250 de parlamentari din 
50 de ţări participă la reuniunea de iar-
nă a Adunării Parlamentare a OSCE.

Delegaţia Republicii Moldova va participa 
la Adunarea Parlamentară a OSCE
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T raficul de fiinţe umane ră-
mîne a fi o problemă acută 

pentru Republica Moldova. Potri-
vit unor date, cel mai frecvent pot 
deveni victime ale acestui fenomen 
tinerii, din dorinţa arzătoare de a 
pleca peste hotare în căutarea unui 
loc de muncă mai bine plătit. Prin 
urmare, informarea tinerilor despre 
pericolul şi consecinţele fenomenu-
lui vizat devine imperios necesară. 
În aria acestor preocupări, angajaţii 
CCTP al MAI au organizat, recent,  
în cadrul Liceului teoretic „Dragoş 
Vodă” din comuna Stăuceni, o masă 
rotundă cu genericul „Traficul de fi-
inţe umane: riscuri şi tendinţe”.

Evenimentul se înscrie în con-
textul unei serii coerente de acţiuni, 
scopul cărora este de a preveni fe-
nomenul traficului de fiinţe umane 
şi migraţiei ilegale, dar şi de a infor-
ma tinerii cu privire la efectele lui 

Gerul a scăzut din intensitate, 
iar temperaturile devin mai ridicate. 
Ca urmare, zăpada de pe acoperi-
şuri se topeşte, astfel formîndu-se 
ţurţurii de gheaţă, care pot deveni 
uneori fatali pentru trecători,  în ca-
zul desprinderii lor de la streaşină. 

În acest context, Serviciul Pro-
tecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale 
al Ministerului Afacerilor Interne 
atenţionează asupra sporirii perico-
lului căderii ţurţurilor de gheaţă şi 
zăpezii de pe acoperişuri

Țurţurii de gheaţă care şi-au fă-

cut apariţia la nivelul acoperişurilor 
imobilelor, odată cu încălzirea brus-
că a vremii, pot pune în pericol viaţa 

Campanie de prevenire a fenomenului traficului de ființe 
umane în mediul adolescenților

dezastruoase. Organizatorii, fac-
tori de decizie ai instituţiei liceale, 
şi-au propus să informeze despre  
tendinţele şi riscurile pe care le 
comportă traficul de fiinţe umane 
ca fenomen ce capătă o răspîndire 
din ce în ce mai largă pe teritoriul 
republicii; metodele de racolare a 
victimelor prin Internet; eventua-
lele variante de acţiuni ce permit 
evitarea acestor capcane.

Participanţii la întrunire, elevii 
claselor IX-XII, au fost familiari-
zaţi cu specificul activităţii CCTP, 
rolul angajaţilor acestei subdivizi-
uni a MAI în prevenirea şi comba-
terea traficului de fiinţe umane şi 
migraţiei ilegale, progresele înre-
gistrate în ultimii ani şi încadrarea 
juridică a acestor infracţiuni.

Elevii au fost informaţi despre 
procedeele procesual penale şi me-
canismele de acordare a asistenţei 

juridice, protecţiei sociale şi asigu-
rării securităţii victimelor traficului 

de fiinţe umane în cadrul urmăririi 
penale, dar şi în afara acesteia.

Atenţie la căderea 
ţurţurilor de gheaţă şi la 
zăpada de pe acoperişuri! 

şi sănătatea cetăţenilor, iar în unele 
cazuri pot servi motiv al decesului 
acestora.

De asemenea, căderea ţurţurilor 
şi a zăpezii de pe acoperişuri poate 
provoca şi pagube materiale, fiind 
afectate, în special, unităţile de 
transport parcate în preajma caselor 
de locuit.

Pentru prevenirea unor eventu-
ale incidente, autorităţile publice, 
agenţii economici şi gestionarii 
blocurilor de locuit sînt obligaţi să 
efectueze lucrări de îndepărtare a 

zăpezii şi ţurţurilor de pe 
acoperişuri.

În situaţia în care clă-
dirile sînt înalte şi ruperea 
ţurţurilor sau degajarea 
acoperişului de zăpadă nu 
se poate face fără riscuri, 
populaţia poate apela la 
Serviciul 901.

Serviciul Protecţie Ci-
vilă şi Situaţii Excepţiona-
le solicită cetăţenilor să fie 

prudenţi la căderea ţurţurilor, pen-
tru a preveni eventuale incidente.

Cor. DREPTUL

Ofiţerii centrului au vorbit şi 
despre necesitatea implicării active 
a societăţii civile şi, în special, a ti-
nerei generaţii în prevenirea şi com-
baterea acestui flagel. În rezultatul 
dezbaterilor, la care au participat 
active atît cadrele pedagogice, cît şi 
elevii instituţiei, au fost evidenţiate 
riscurile la care sînt expuşi cetăţenii 
Republicii Moldova din momentul 
în care iau decizia de a pleca pes-
te hotarele ţării, elevilor fiindu-le 
explicate modalităţile de evitare a 
capcanelor reţelelor de migraţiune 
ilegală.

Pentru a-i face pe elevi să con-
ştientizeze pericolul traficului de 
persoane şi a preveni consecinţele 
acestui fenomen infracţional, aces-
tora li s-au oferit broşuri şi materia-
le informative.

Cor.DREPTUL

A utorităţile moldoveneşti sus-
ţin că nu există pericol de 

inundaţii în Republica Moldova ca 
urmare a topirii zăpezilor. Potrivit 
factorilor de decizie, în rîuleţele 

mici s-ar putea aduna mai multă 
apă, dar aceasta nu va afecta cul-
turile agricole pentru că solul este 
foarte uscat şi nici localităţile nu 
vor avea de suferit.

Directorul Seviciului Hidrome-
teorologic de Stat, Ilie Boian, a de-
clarat că la sfîrşitul acestei săptămîni 
mai multe zile la rînd, pe timp de zi 
vom avea temperaturi cu plus, însă 
acestea nu sînt atît de ridicate pen-
tru ca zăpada să se topească brusc. 
Ilie Boian a mai menţionat că sînt 
puţine şanse ca RM să se confrunte 
cu inundaţii în această primăvară. 
Posibil unele rîuleţe mici să iasă 
din albie şi să se reverse în luncă, a 
spus Ilie Boian.

,,Dacă s-ar ridica plus 10 atunci 
ar fi cît de cît. Dar totuna nu s-ar 
topi totul repede chiar şi la plus 10, 
pentru că solul este îngheţat, zăpada 
este rece. Aerul se încălzeşte foarte 
repede. Argumente foarte puţine în 
favoarea inundaţiilor, sau practic 
lipsesc. Grosimea stratului de zăpa-
dă şi rezervele de umezeală care se 
conţin în zăpadă în Ucraina, acolo 
în Carpaţi, sînt în limitele normei. 
Nu pot provoca inundaţii. Acumu-

lările din  Stînca Costeşti şi altele au 
rezerve mari de a recepţiona surplu-
sul de apă. Nivelul apei în lacul de 
acumulare Stînca Costeşti, este cu 
cinci - şase metri mai jos decît nor-

ma. Nivelul apei în rîuri alcătuieş-
te doar 25-40% din normă. Albiile 
sînt goale. Dacă o să se încălzească, 
o să  înceapă să se dezgheţe solul şi 
o să se filtreze totul în sol”, susţine 
I. Boian.

Ivan Cuceinic, şeful Direcţiei 
gospodăria apelor din cadrul agen-
ţiei ,,Apele 
M o l d o v e i ” , 
a precizat că 
digurile de 
protecţie în 
p r i m ă v a r ă 
vor face faţă 
volumului de 
apă care se va 
acumula din 
topirea zăpe-
zilor. Unele 
dintre ele au 
fost reînoite, 
altele sînt în 
proces de re-
parare, a spus 
şeful direcţiei.

,,Se preve-
de să fie re-
parat digul de 
protecţie din 

satul Puhăceni, raionul Anenii Noi. 
Se prelungesc lucrările de reparaţie 
a digului de protecţie din raioanele 
Hînceşti şi Cantemir, în zonele care 
au fost supuse inundaţiilor în 2010. 

Cele din 
Hînceşti 
care au 
cedat, ce 
s-a făcut 
din ele? 
A c o l o 
unde au 
fost rup-
turile, noi 
am repa-
rat aceste 
tronsoa-
ne, au 
fost ridi-
cate prac-
tic diguri 
noi”, a 
m e n ţ i o -
nat sursa 
citată.

S ă p -
t ă m î n a 
t r e c u t ă , 
în cadrul 

unei şedinţe a premierului Vlad 
Filat cu reprezentanţii conducerii 
raioanelor, vicepreşedintele raionu-
lui Rîşcani, Alexandru Cheptănaru a 
declarat că zăpada cazută în partea 
de nord a republicii pe alocuri atin-
ge 80-90 cm şi în caz de topire brus-
că există pericol de inundaţii

Autorităţile moldoveneşti susţin că nu există pericol 
de inundaţii în RM ca urmare a topirii zăpezilor

A fost aprobat desfăşurătorul sesiunii 
de bacalaureat 2012 

În această săptămînă vor fi finalizate testările de laborator la treptele de 
gimnaziu şi liceu. Pînă pe data de 16 martie, va fi constituită baza de date 
privind candidaţii la examenele de absolvire, sesiunea 2012.

Cu un astfel de anunţ vine Ministerul Educaţiei, care menţionează că pe 
parcursul lunii martie, vor fi organizate pretestări, atît la treapta liceală, cît 
şi la cea de gimnaziu. La sfîrşitul lunii martie - începutul lunii aprilie vor fi 
organizate şi pretestările republicane.

Materialele pentru examenele finale, pentru toate treptele şcolare, vor 
fi multiplicate în perioada 26 martie - 21 mai, după care vor fi depozitate 
în bancă.

Sesiunea de examene 2012 se va desfăşura în perioada 05-22 iunie. Ca 
şi în anul trecut, lucrările de examen apreciate cu 90-100% din punctajul 
maxim şi cele apreciate cu 0-5% din punctajul minim vor fi supuse proce-
sului de reverificare.

Rezultatele examenelor vor fi comunicate de către Agenţia pentru Eva-
luare şi Examinare în perioada 29-30 iunie. După care, timp de 48 de ore, 
vor fi recepţionate contestaţiile candidaţilor. Rezultatele contestaţiilor vor 
fi anunţate pe data de 6 iulie.

Sesiunea suplimentară, în acest an, se va desfăşura în perioada 02-18 
iulie, iar sesiunea de admitere în învăţămîntul superior se va desfăşura în 
perioada 16 iulie - 21 august. În învăţămîntul mediu de specialitate, aceeaşi 
sesiune va avea loc în perioada 1 iulie - 10 august.

9 martie zi de odihnă
Ziua de vineri 9 martie va fi zi de odihnă, iar ziua 

de sîmbătă 3 martie va fi zi lucrătoare. O decizie în 
acest sens a luat Cabinetul de Miniștri. Proiectul de 
hotărîre în cauză este elaborat în scopul utilizării efici-
ente a timpului de muncă și de odihnă din luna martie 
2012.

Conform prevederilor Codului muncii, 8 martie 
este zi de sărbătoare nelucrătoare.

Ca urmare, după o zi de sărbătoare (8 martie) ur-
mează o zi de lucru (9 martie), apoi două zile de odihnă 
(10 și 11 martie).

În scopul organizării optime a timpului de muncă 
și de odihnă, prin prevederile proiectului în cauză, se 
propune ca ziua de vineri 9 martie, să fie considerată zi 
de odihnă, iar ziua de sîmbătă 3 martie – zi de lucru.

Astfel, se va menține și balanța timpului de lucru 
pentru luna martie 2012. 
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎnGĂ

Conform articolului  211 
din Codul de executare care 
se referă la primirea şi expe-
dierea coletelor, pachetelor 
cu provizii şi a banderolelor, 
în modul şi în condiţiile sta-
bilite de Statutul executării 
pedepsei de către condam-
naţi, condamnatului i se per-
mite să primească pachete cu 
provizii, colete şi banderole 
în număr nelimitat. Medi-
camentele şi produsele pa-
rafarmaceutice, primite în 
corespundere cu prescripţiile 
medicale, se trimit în secţia 
medicală a penitenciarului 
pentru tratamentul condam-

natului.  Coletele, pachetele 
cu provizii şi banderolele se 
deschid de către condamnat 
în prezenţa lucrătorului me-
dical şi sub supravegherea 
reprezentantului adminis-
traţiei penitenciarului. Banii 
transferaţi pe numele con-
damnatului se depun la con-
tul lui de peculiu. Potrivit 
aceluiaşi articol, şi condam-
natul poate expedia soţului, 
rudelor apropiate sau unei 
alte persoane, prin colet sau 
banderolă, lucruri personale, 
iar mijloacele băneşti aflate 
în contul său de peculiu – 
prin mandat poştal. 

Educaţie juridică

? Care este numărul şi cantitatea permisă de 
lege a proviziilor şi medicamentelor care pot fi ex-
pediate către persoana condamnată?

M. Gangan,
or. Soroca  

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
Întrebarea trebuie formulată clar şi cît 

mai concis, pe o foaie aparte.
Decupaţi cuponul şi, împreună cu între-

barea Dvs, trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009, str. A. Mateevici nr. 60, bir. 222.

Cupon DREPTUL
numele, prenumele:

Adresa:

(februarie 2012,  nr. 7(410)

&

Conform prevederi-
lor Legii privind 

siguranţa traficului rutier                        
nr. 131/07.06.2007,  dreptul 
participanţilor la traficul ru-
tier de a circula în siguranţă 
pe drumurile publice este 
garantat de stat şi se asigură 
prin executarea acestei legi, 
actelor legislative şi norma-
tive din domeniu şi tratatelor 
internaţionale la care Re-

publica Moldova este parte. 
Potrivit acesteia, exercitarea 
drepturilor de către unii par-
ticipanţi la trafic nu trebuie să 
lezeze drepturile altor parti-
cipanţi. 

Legea menţionată preve-
de că participanţii la trafic au 
dreptul: 

a) la circulaţie liberă, fără 
impedimente, pe drumurile 
publice, în conformitate cu 
regulile aprobate, la informa-
ţii veridice, din partea admi-
nistratorilor de drumuri, des-
pre condiţiile de deplasare în 
siguranţă şi cauzele restricţii-
lor de circulaţie; 

b) la asistenţă medicală 

Drepturile şi obligaţiile participanţilor 
la traficul rutier  

urgentă, conform legislaţiei 
în vigoare, în caz de acciden-
tare în traficul rutier; 

c) la repararea prejudiciu-
lui, în modul prevăzut de le-
gislaţia în vigoare, în caz de 
leziuni corporale, deteriorare 
a vehiculelor şi/sau a bunuri-
lor ca urmare a unui accident 
în traficul rutier; 

d) la contestarea, în mo-
dul prevăzut de legislaţia în 

vigoare, a acţiunilor nelegiti-
me ale persoanelor cu funcţie 
de răspundere din domeniul 
siguranţei traficului rutier. 

 Participanţii la traficul ru-
tier au, de asemenea şi  obli-
gaţii, ele fiind următoarele: 

a) să cunoască şi să res-
pecte prevederile  actelor le-
gislative şi ale actelor norma-
tive în vigoare în domeniu; 

b) să manifeste un com-
portament care să asigure flu-
enţa şi siguranţa traficului, să 
nu pericliteze siguranţa unor 
alţi participanţi la trafic, să 
nu cauzeze prejudicii mediu-
lui înconjurător, proprietăţii 
publice sau private; 

c) să respecte semnalele 
agentului de circulaţie; 

d) să acorde prioritate 
autovehiculelor speciale cu 
drept prioritar de circulaţie, 
cu dispozitivele de semnali-
zare luminoasă şi/sau sonoră 
puse în funcţiune. 

 Proprietarul de autovehi-
cul, în special la cererea poli-
ţiei, este obligat să comunice, 
în termenul solicitat, datele 

privind identi-
tatea persoanei 
căreia i-a încre-
dinţat autovehi-
culul pentru a fi 
condus pe dru-
muri publice, să 
supună la timp 
autovehiculul 
controlului teh-
nic de stat. 

Conducăto-
rul de autovehi-
cul are dreptul: 

a) să condu-
că autovehicu-
lul, să transpor-
te pasageri şi 
bunuri pe dru-
muri publice; 

b) să acor-
de, în modul 
stabilit, altor 

persoane care posedă permis 
de conducere dreptul de a 
conduce şi utiliza autovehi-
culul proprietate personală; 

c) să i se comunice moti-
vul pentru care agentul de cir-
culaţie i-a oprit autovehiculul, 
numele şi funcţia acestuia; 

d) să se abată de la exi-
genţele respective ale legii 
atunci cînd trebuie să previ-
nă un accident în trafic rutier 
şi să nu pună în pericol viaţa 
sau integritatea corporală a 
persoanelor dacă, în virtutea 
împrejurărilor, pericolul nu 
poate fi evitat altfel. 

Conducătorul de autove-
hicul este obligat: 

a) să cunoască şi să res-
pecte Regulamentul circula-
ţiei rutiere; 

b) să se supună, la solici-
tarea agentului de circulaţie, 
procedurii de testare a ae-
rului expirat şi examenului 
medical de recoltare a pro-
belor biologice în vederea 
constatării alcoolemiei ori 
consumului de droguri şi 
de alte substanţe psihotrope 
sau de medicamente cu efec-
te similare. 

  Pasagerului i se garan-
tează: 

a) furnizarea promptă de 
informaţie corectă privind 
condiţiile şi modul de depla-
sare; 

b) deplasarea sa şi trans-
portul bagajului în siguran-
ţă; 

c) repararea prejudiciu-
lui cauzat. 

Pasagerul trebuie să res-
pecte prevederile Regula-
mentului circulaţiei rutiere 
referitor la obligaţiile sale. 

Pietonul are dreptul să 
ceară autorităţilor compe-
tente, proprietarilor de dru-
muri publice, străzi, treceri 
la nivel şi de alte construcţii 
rutiere asigurarea de condiţii 
pentru deplasare în siguran-
ţă.  Pietonul este obligat să 
respecte prevederile Regu-
lamentului circulaţiei rutiere 
privind comportamentul pe 
drumurile publice. 

  Bicicliştii, conducătorii 
de vehicule cu tracţiune ani-
mală şi de vehicule trase sau 
împinse cu mîna au dreptul 
să utilizeze drumurile publi-
ce conform Regulamentului 
circulaţiei rutiere.  Bicicliş-
tii, conducătorii de vehicule 
cu tracţiune animală şi de 
vehicule trase sau împinse 
cu mîna sînt obligaţi să cu-
noască şi să respecte Regula-
mentul circulaţiei rutiere. 

Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea reprezentantu-

lui „Malitransexped” SRL, pentru data de 29 martie 2012, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4, 
sala 9, et. 2) pentru a participa la examinarea cauzei civile în-
aintată de SRL „Beky Danca”, „Transjim Com” SRL către: SC 
„Centrul de Comerţ” SA, „Malitransexped” SRL, „Lacris Plus” 
SRL, „El TRANS BV” SRL, Biroul Vamal Chişinău şi CCCEC 
al RM privind repararea prejudiciului material şi moral.

 Judecător Lidia Bulgac
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea reprezentantu-
lui SC „Centrul de Comerţ” SA, pentru data de 29 martie 2012, 
ora 11.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor nr. 
4, sala 9, et. 2) pentru a participa la examinarea cauzei civile în-
aintată de SRL „Beky Danca”, „Transjim Com” SRL către: SC 
„Centrul de Comerţ” SA, „Malitransexped” SRL, „Lacris Plus” 
SRL, „El TRANS BV” SRL, Biroul Vamal Chişinău şi CCCEC 
al RM privind repararea prejudiciului material şi moral.

 Judecător Lidia Bulgac
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea reprezentantu-
lui „Lacris Plus” SRL, pentru data de 29 martie 2012, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4, sala 9, 
et. 2) pentru a participa la examinarea cauzei civile înaintată de 
SRL „Beky Danca”, „Transjim Com” SRL către: SC „Centrul 
de Comerţ” SA, „Malitransexped” SRL, „Lacris Plus” SRL, „El 
TRANS BV” SRL, Biroul Vamal Chişinău şi CCCEC al RM 
privind repararea prejudiciului material şi moral.

 Judecător Lidia Bulgac

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Garciu Vladimir; „Eco Delta” SRL, cu ultimele adrese cunos-
cute: str. M. Sadoveanu nr. 4/6, apt. 70; V. Pîrcălab nr. 18, apt. 
(of) 10, pentru data de 12 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) unde va avea loc examina-
rea cauzei civile la cererea DFPP „Cenar” SRL privind încasarea 
datoriei, transmiterea silită a obiectului gajului.

Judecător D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SC „Mara Market” SRL, pentru data de 12 martie 
2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
44) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea „Su-
per Victoria” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător D. Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Buga Nadejda, pentru data de 13 martie 2012, ora 11.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 42) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de Buga Valentin privind des-
facerea căsătoriei.

Judecător M. Pitic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Gulieva Şafag Amir Kîzî, Novruzov Vugar Sahmar Ogli, 
pentru data de 20 martie 2012, ora 14.10, la şedinţa de judecată 
(str. Bulgară nr. 43, bir. 42) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de ÎMGFL-8, intervenient SA „TERMOCOM” 
privind încasarea datoriei.

Judecător M. Pitic

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Jereghi Cristian, a.n. 19.02.1990, cu ultimul domiciliu cunos-
cut: mun Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 64, apt. 194, pen-
tru data de 14 martie 2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată 
(str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc examinarea cau-
zei civile intentată de ÎMGFL-8 privind încasarea datoriei.

Judecător V. Braşoveanu 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Dragan Alexander, pentru data de 15 martie 2012, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de BC „Euro Credit Bank” SA 
privind încasarea sumei.

Judecător Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului „Global Tranzit” SRL, cu sediul: satul Hirova, 
Călăraşi, pentru data de 19 martie 2012, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 56) unde va avea loc exami-
narea cauzei civile la cererea ÎM „SC Schenker” SRL privind 
încasarea sumei.

Judecător Lilia Vasilevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zherdkin Valeriy, cu ultimul domiciliu cunoscut: or. Tiraspol, 
str-la Parcovii nr. 1„A”, pentru data de 22 martie 2012, ora 
10.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea „Unibank” pri-
vind încasarea datoriei.

Judecător D. Chistol
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Curtea de Apel Economică vă comunică, că la data de 12 
martie 2012, ora 10.00, se va examina cauza civilă la cererea 
Agenţiei Proprietăţii Publice către SRL „Transimex-Prim” cu 
privire la nulitatea actelor juridice. La şedinţa de judecată sînt 
invitaţi toţi participanţii la proces: SRL „Transimex-Prim”, mun. 
Chişinău, str. Cosmonauţilor nr. 9, of. 2; Agenţia Proprietăţii Pu-
blice, mun. Chişinău, str. Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1; 
SA „Registru-F”, mun. Chişinău, bdul Negruzzi nr. 7; BC „Vic-
toriabank” SA, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141; SRL 
„Art-Vin”, mun. Chişinău, str. Drumul Schinoasei nr. 1/4, of. 66; 
SRL „Tower-Grup”, mun. Chişinău, str. A. Puşkin nr. 32; SRL 
„First Hotel”, mun. Chişinău, str. Şoimarilor nr. 8; SRL „Larga 
Vin”, mun. Chişinău, str. Uzinelor nr. 2; Comisia Naţională a 
Pieţii Financiare, mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 77; 
Procuratura Generală, mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni 
nr. 26; Hotelul „Chişinău”, mun. Chişinău, str. Negruzzi nr. 7; 
Ministerul Finanţelor, mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor nr. 9; 
Oficiul Cadastral Teritorial, mun. Chişinău, str. Armenească nr. 
42 „B”; cet-nii: Isîmbeli Valeriu, mun. Chişinău, str. Ceucari nr. 
2, apt. 44; Ostrovscaia Melania, Durleşti, str. Junimea nr. 28; 
Monici Sofia, mun. Chişinău, str. Şciusev nr. 73, apt. 13; Culea-
sova Iulia, mun. Chişinău, bdul Dacia nr. 22, apt. 114; Melnic 
Alexandru, mun. Chişinău, str. Florilor nr. 12/4, apt. 4, pe adresa 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 106.

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

Judecător Eugeniu Clim 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Savcenco Raisa, 
cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. Albişoara nr. 
14, apt. 50, pentru data de 1 martie 2012, ora 8.30, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de CCL-134 privind încasarea datoriei.

Judecător Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Volevici Tatiana, 
cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. Albişoara nr. 
82/5, apt. 14, pentru data de 6 martie 2012, ora 8.30, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de CCL-142 privind încasarea datoriei.

Judecător Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Solonari Ion Pro-
fir, a.n. 22.03.1959, originar din satul Maşcăuţi, Criuleni, pentru 
data de 12 martie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată 
de: Solonari Eugenia, Solonari Victor, Solonari Iurie, persoana 
cointeresată Oficiul Stării Civile privind declararea cet. Solonari 
Ion Profir ca fiind persoană decedată.

Persoanele care deţin informaţii despre locul aflării lui So-
lonari Ion Profir, a.n. 22.03.1959, solicităm să comunice instan-
ţei.

Judecător Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SC 
„Laser Plus” SRL, pentru data de 13 martie 2012, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de „Legaltriumf” SRL privind încasarea 
sumei.

Judecător Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Leurdă Iachim, 
pentru data de 6 aprilie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Leurdă Stela privind decăderea din drepturile părinteşti asu-
pra copilului minor.

Judecător Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cernîş Larisa     Mercuri, 
cu domiciliul în mun. Chişinău, bdul Moscova nr. 13, apt. 106, 
pentru data de 19 martie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de CCL-166 privind încasarea datoriei.

Judecător Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Borcan Aliona, născută la 
20.04.1978, pentru data de 20 martie 2012, ora 8.30, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Borcan Ivan privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
„Ludmila Petrachi”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Băcioii Noi 
nr. 14/1, apt. 20, pentru data de 12 aprilie 2012, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de SA „Orhei” privind încasarea datoriei.

Judecător Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Musteaţă Iurii, pentru data de 26 aprilie 2012, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Cebotari Victoria privind încasarea da-
toriei.

Judecător Veronica negru

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

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cociu Nicolae, 
pentru data de 3 mai 2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
APLP 52/344 privind încasarea datoriei.

Judecător Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Blanşir” din str. Sarmizegetusa nr. 92, apt. 
400 „A”, mun. Chişinău sau mun. Bălţi, str. Bulgară, pentru data 
de 6 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelin-
ski nr. 13, bir. 24) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea lui Cozac Octaviana privind rezilierea contractului şi 
încasarea sumei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului SRL „Caragoz”, pentru data de 9 martie 2012, 
ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1) în 
calitate de pîrît în cauza civilă privind încasarea datoriei.

Judecător                                    Serghei Dumitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Castelli Natalia, pentru data de 12 martie 2012, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 27) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea cet. Castelli Cosimo privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Ion Druţă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Barbos Serghei, pentru data de 13 martie 2012, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 27) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Cecoi T. privind nu-
litatea tranzacţiei.

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

Judecător Ion Druţă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Juravliov Veaceslav, a.n. 01.11.1975, cu domiciliul cunoscut: or. 
Chişinău, bdul Dacia nr. 71/5, apt. 56, pentru data de 15 martie 
2012, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 15) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
înaintată de SRL „Moldcargo” privind încasarea prejudiciului.

Judecător Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Rusu Elisaveta şi Luca Nadejda, pentru data de 16 martie 
2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir.12) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui 
Sadovnic Afanasie către: Primăria comunei Băcioi, ÎS „Cadas-
tru”, Sadovnic-Dica Elena privind anularea deciziei, titlului de 
autentificare a dreptului deţinătorului de teren.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Arghiter”, cu sediul: or. Chişinău, bdul 
Traian nr. 22, apt.100, pentru data de 19 martie 2012, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Elia” privind încasarea 
datoriei.

Judecător Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SC „Viccomerţ” SA, pentru data de 20 martie 
2012, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de ÎM 
„Gravena Sanipro” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gîscă Serghei, pen-
tru data de 19 martie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de Gîscă (Staver) Valentina privind desfacerea căsătoriei 
şi stabilirea domiciliului copiilor minori.

Judecător S.Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cerneţchii             
Alexandr, pentru data de 23 martie 2012, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît în ca-
uza civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea 
datoriei.

Judecător S.Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului „Ciumaşu Olesea” ÎI, pentru data de 4 aprilie 
2012, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
„Rodal-S” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Nix-Electro, pentru data de 28 februarie 2012, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 305) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de SA „Agroindmaş” privind 
încasarea datoriei.

Judecător Ion Tutunaru 

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Cargo-Star”, pentru data de 6 martie 2012, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 303) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Termotrans-Grup” privind 
încasarea datoriei.

Judecător Dumitru Mardari
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Josan Alexandru, 
domiciliat: mun. Chişinău, bdul Mircea cel Bătrîn nr. 25, apt. 
205, pentru data de 22 martie 2012, ora 12.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 305) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Eliseeva Maia privind desfacerea căsă-
toriei şi determinarea domiciliului copilului minor.

Judecător Ion Tutunaru 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Savin Grigore Andrei, cu ultimul do-
miciliu: satul Bieşti, Orhei, pentru data de 13 martie 2012, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Şofran Elena privind 
decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător S. Procopciuc
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Duşcinschi          
Iurie Vasile, a.n. 20.08.1979, domiciliat în satul Năvîrneţ, Fă-
leşti, pentru data de 14 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la cererea reclamantei Pulbere Liudmila privind modifica-
rea cuantumului pensiei de întreţinere.

Judecător Valentin Trişnevschi 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Marchitan Alexandru, pentru 
data de 15 martie 2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de Vrabie Valentina privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător V. negruţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Moraru Tatiana Gheorghe, a.n. 
22.08.1956, cu ultimul domiciliu: or. Orhei, str. Boris Glavan nr. 
11, apt. 24, pentru data de 21 martie 2012, ora 15.00, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Moraru Mifodie privind desfacerea 
căsătoriei.

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

Judecător Viorelia Varaniţă
 www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Danilov Andrei, pentru data de 21 
martie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Donduşeni, str. 31 
August 1989, nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Danilov Eugenia privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Oxana Banari

 AVIZ
Executorul judecătoresc, Igor Doroftei, bdul Ştefan cel Mare 

nr. 73, et. 1, bir. 144, tel. 27-75-85, vă informează că la data de 
13 martie 2012, ora 11.00 va avea loc licitaţia publică cu privire 
la vînzarea în lot unic a utilajului de brutărie în sumă totală de 30 
120 lei, estimat conform raportului de evaluare din 13.02.2012 
proprietate a SRL „Milevila LUX” întru executarea Hotărîrii 
judecătoreşti nr. 2e-6492/11 din 07.10.2011 privind încasarea 
datoriei de la debitorul SRL „Milevila LUX” în favoarea SRL 
„Papermoon”.

Executor judecătoresc Igor Doroftei

AnUnŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la 

Procuratură şi al Regulamentului privind modul de pro-
movare în serviciu a procurorilor, Consiliul Superior al 
Procurorilor a anunţat la şedinţa din 21.02.2012 (Hotă-
rîrea nr.12 - 45/12) concurs:  

pentru    absolvenţii    Institutului   Naţional  al  a) 
Justiţiei  privind  suplinirea funcţiilor vacante de:

procuror în Procuratura sect. Centru, mun.Chişi-- 
nău - 1 funcţie;

procuror în Procuratura sect. Botanica, mun.Chi-- 
şinău - 1 funcţie;

procuror în Pocuratura sect. Rîşcani, mun.Chişi-- 
nău - 1 funcţie;

pentru candidaţii care întrunesc condiţiile art.36 b) 
alin.(3) şi art.37 alin.(2) din  Legea cu privire la Procura-
tură privind suplinirea funcţiilor vacante de:

-   adjunct al  procurorului  UTA Găgăuzia - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura UTA Găgăuzia - 2 funcţii.
Termenul   de   aplicare  pentru candidaţii  la  funcţiile  

de  procuror enumerate  –   22.03.2012,  pentru absolven-
ţii INJ  –  02.03.2012.  

 Cererile de participare la concurs se depun la secre-
tariatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. Chişi-
nău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr.26).  

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64
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Dionis PAnOV, 
ex-judecător, CA, Chişinău – 65 de ani
Mult stimate domnule Dionis Panov, 
Cu totul şi cu totul specială este ziua dumnea-

voastră de naştere din acest an, pentru că vă aduce 
în dar vîrsta frumoaselor împliniri.

Sîntem onoraţi să vă adresăm, cu ocazia semni-
ficativei aniversări acest sincer mesaj de felicitare.

Popasul la care aţi ajuns constituie o oportuni-
tate de a pune pe cîntar succesele obţinute. Astfel, 
avansarea prin muncă, responsabilitate, perseve-
renţă, devotament domeniului ce vi l-aţi ales ca 
destin – justiţia, vă determină inconfundabilitatea. 

Vă dorim viaţă îndelungată, plină de bucurii, 
clipe cît mai durabile de satisfacţie şi înălţare su-
fletească.

La mulţi ani! 
 * * *

Vladimir CRAVEŢ, 
judecător Drochia – 65 de ani

Mult stimate domnule Vladimir Craveţ,
Aniversarea frumoasei dumneavoastre vîrste 

este un minunat prilej pentru a vă aduce cele mai 
calde felicitări însoţite de cuvinte alese şi senti-
mente de apreciere.

Avînd în suflet devotament şi dragoste faţă de 
oameni, aţi decis să vă dedicaţi nobilei munci de 
jurist. Şi aceasta nu a fost o întîmplare, a fost un 
destin pe care îl urmaţi cu tenacitate, pentru care 
este cazul să vă copleşească sentimentul de mîn-
drie în cel mai pozitiv sens.

Şi pe bună dreptate este justificat gestul nostru 
de a vă dori în această frumoasă zi sănătate cît mai 
multă, perseverenţă, noi realizări în activitatea de 
promovare a idealurilor dreptăţii.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Iurie Mihalachi, doctor în drept, lector universitar, 
Facultatea de drept, USM; Balan Andrei, magis-
tru în drept, lector universitar, Facultatea de drept, 
USM; Valentin Roşca, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de drept, USM; Ion Jecev, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea de 
drept, USM; Aliona Roşca, judecător, JEC; Ion 
Rabei, judecător, Rîşcani; Gheorghe Creţu, vi-
cepreşedintele CA Chişinău; Veaceslav Panfilii, 
judecător, Anenii Noi; Ion Rusu, judecător, Dro-
chia; Gheorghe Popa, judecător, Teleneşti; Pavel 
Cebotari, procuror, Glodeni. 

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

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

La mulţi ani!

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept

Ţi-ai căutat vreodată 
ochelarii, pentru a-i 

găsi aşezaţi pe creştetul ca-
pului? De cîte ori ai mers la 
cumpărături şi, mai tîrziu, ţi-a 
luat minute bune să-ţi amin-
teşti unde ai parcat maşina? 
Îţi poţi spune că aceste întîm-
plări sînt legate de faptul că 
îmbătrîneşti, dar ştii că acest 
fenomen poate fi întîrziat?

Dr. Lawrence C. Katz 
recunoaşte necesitatea uriaşă 
de a înţelege ce se întîmplă 
cu creierul nostru pe măsură 
ce înaintăm în vîrstă şi ştie că 
modul în care trăim afectează 
creierul pe termen lung. Îm-
preună cu coautorul Manning 
Rubin, dr. Katz a dezvoltat 

„neurobica” – exerciţii pentru 
creier, care influenţează mo-
dalităţile de utilizare a creie-
rului. 

Creierul nostru se pricepe 
cel mai bine să formeze asoci-
eri între diferite simţuri. Ideea 
de bază ce se află în spatele 
exerciţiilor pentru creier este 
să utilizaţi dorinţa naturală a 
creierului de a face asocieri, 
facînd lucrurile în mod diferit, 
pentru a determina noi asoci-
eri. Capacitatea creierului de a 
face noi asocieri este esenţial 
nelimitată.

„Atunci cînd creierul vos-
tru face aşa, celulele sale 
devin mai active. şi atunci 

cînd celulele sînt mai active, 
ele produc molecule care le 
schimbă. Fertilizează celule-
le neuronale, păstrîndu-le mai 
sănătoase şi mai rezistente la 
atacul îmbătrînirii. S-a crezut 
că, pe măsură ce îmbătrîneşti, 
pierzi o parte din celulele ner-
voase. Dar nu este aşa. Acum 
înţelegem faptul că celulele 
nervoase sînt ca un copac 
şi, pe măsura trecerii anilor, 
ramurile încep să slăbească 
şi să se rărească”, susţine dr. 
Katz.

„Modul în care îţi trăieşti 
viaţa va influenţa modul în 
care lucrează creierul şi este 
important să foloseşti lumea 
din jurul tău ca pe o gimnas-
tică a creierului şi să foloseşti 
activităţile din viaţa de zi cu 
zi, pentru stimularea creieru-
lui în moduri noi şi interesan-
te”, a precizat  profesorul.

În cartea „Keep Your Bra-
in Alive”, (Păstraţi creierul în 
viaţă), autorii ne sugerează să 
captăm această abilitate a cre-
ierului de a face asocieri cu 
ceva ce nu facem în mod obiş-
nuit. De exemplu, în loc să 
folosim simţul vederii pentru 
a ne găsi cheile, să-l folosim 
pe cel al pipăitului. Important 
este să faci ceva nou.  

Un prim aspect al exerci-
ţiilor pentru creier este să faci 
lucruri care sînt suficient de 

importante pentru tine.
Iată cîteva exerciţii care 

pot ajuta la formarea de noi 
asocieri şi care îţi păstrează 
creierul viu:

1. Alege-ţi un traseu dife-

rit spre serviciu.
2. Spală-te pe dinţi cu 

cealaltă mînă decît de obi-
cei. Aceasta activează o se-
rie întreagă de conexiuni pe 
cealaltă parte a creierului, pe 
care nu o folosiţi în mod nor-
mal. Iată de ce pare aşa ciudat. 
Dacă sînteţi dreptaci, folosiţi 
conexiunile din partea stîngă 
a creierului pentru a va spăla 
pe dinţi.

3. La serviciu: mută-ţi 
coşul de gunoi. Sau încearcă 
să îţi rearanjezi biroul. Asta 
te forţează să formezi o nouă 

hartă mintală, pentru că nu-ţi 
mai găseşti lucrurile în locuri 
ştiute.

4. Cînd vii acasă: găseş-
te-ţi cheile şi încearcă să ni-
mereşti gaura cheii folosind 

simţul pipăitului, în loc de cel 
al vederii.

5. La masa de sea-
ră: schimbă locurile fiecăruia 
de la masă.

6. Îmbracă-te cu ochii în-
chişi.

7. Foloseşte mîna opusă 
pentru a telefona sau cînd 
schimbi progamul tv cu tele-
comanda.

8. Intră într-un magazin 
nou pentru cumpărăturile zil-
nice.

9. Plimbă-te într-un parc 
în care nu ai mai fost.

S pre regret, privind oamenii de pe stradă, observăm din 
ce în ce mai puţine zîmbete. Totuşi, trebuie să ştii că 

zîmbetul este mai mult decît un gest politicos. Este o terapie 
care îţi poate schimba viaţa.  Zîmbetul îţi aduce sănătate şi 
mult noroc în fiecare zi. Îţi explicăm de ce.

Zîmbetul este cel mai bun atu al tău. Un studiu recent efec-
tuat de specialiştii americani a demonstrat că femeile nemachia-
te, dar care au un zîmbet frumos sînt considerate mai atrăgătoare 
decît cele machiate sofisticat, dar care nu zîmbesc.

Te menţine veselă. Un zîmbet adevărat este cel care con-
tractă atît muşchii zigomatici, cei care îţi ridică colţurile gurii, 
cît şi muşchii din jurul ochilor, care îţi ridică obrajii. Studiile 
au demonstrat că mişcările acestor muşchi îţi pot schimba cu 
adevărat starea de spirit.

Trăieşti mai mult. Se pare că persoanele care zîmbesc de 
mai multe ori în fiecare zi trăiesc cu şapte ani mai mult decît 
cei care doresc să îşi menţină seriozitatea toată ziua.

Relaţii mai frumoase. Zîmbetul este foarte important   în-
tr-o relație armonioasă. Se pare că persoanele care zîmbesc 
mai des au relaţii mai lungi şi mai satisfăcătoare, comparativ 
cu cei care au tendinţa să se îcrunte.

Laşi o impresie bună celorlalţi. Potrivit studiilor recente, 
persoanele care zîmbesc mai des sînt considerate de ceilalţi 
mai atractive şi lasă o impresie mai bună decît cei care nu 
zîmbesc. De aceea, ceilalţi au mai des tendinţa de a ajuta per-
soanele zîmbitoare. Astfel, se poate considera că persoanele 
zîmbitoare beneficiază mai mult de bunăvoinţa celorlalţi şi 
îşi creează circumstanţe pozitive, devenind mai norocoase.

Simte-te bine în pielea ta! – Un zîmbet îţi poate schimba viaţa

Însărcinat cu fratele său geamăn
Isbac Pacunda, în vîrstă de 3 ani, este băieţelul care a 

uimit o lume întreagă. Asta după ce s-a descoperit că în 
burtica sa se dezvoltă un făt. Burta copilului se făcea de la 
o zi la alta tot mai mare, drept urmare, părinţii s-au adresat 
medicului.

După un şir de investigaţii, medicii s-au arătat stupefiaţi 
de ceea ce au descoperit. Aceştia au văzut că băiatul îl poar-
tă în burtă pe fratele său geamăn.

Mai mult, medicii spun că fătul are circa 700 de grame 
şi 25 de centimetri, însă organele vitale, ca inima, creierul, 
plămînii şi intestinele, nu sînt dezvoltate în condiţia în care 
a fost absorbit de celălalt copil în uterul mamei sale. 

Cu toate acestea, fătul mort are ochi, păr, oasele şi cra-
niul, deja formate.

Surpriză la bancomat: Aparatul i-a 
eliberat  ,,rest” un şoarece

Un bărbat din nordul Suediei a avut o surpriză pe cinste 

atunci cînd a vrut să scoată nişte bani de la un bancomat. 
Aparatul i-a eliberat pe lîngă cele 700 de coroane suedeze 
(circa 78 de euro) şi un şoarece, scrie Huffington Post.

Gholam Hafezi a apucat ceea ce părea a fi o aţă care    
atîrna din ATM, dar şi-a dat seama că pusese mîna pe un 
şoricel. „Am tras încă o dată şi am reuşit să-i trag coa-
da afară”, a spus Hafezi, care imediat după ce a constatat 
prezenţa animalului în aparat, s-a dus la un magazin din 
apropiere pentru a cere ajutor.

Iniţial, angajaţii magazinului l-au ignorat, dar ulterior 
i-au sărit în ajutor. „Unul dintre ei a tras de şoricel, şi ca-
pul i-a rămas intact, deşi sîngera puţin. Apoi ATM-ul mi-a 
eliberat şi chitanţa”, a declarat Hafezi pentru un ziar local. 
Acesta spune că nu ştie dacă animalul a supravieţuit sau nu 
incidentului.

Aceasta nu este prima dată cînd un bancomat „eliberea-
ză” rozătoare. Luna aceasta a mai fost semnalat un incident 
similar, cînd un bărbat din Emiratele Arabe Unite ar fi pri-
mit alături de suma de bani şi un şoricel.

În luna noiembrie a anului trecut, un spaniol a rămas 
stupefiat să fie întîmpinat la un ATM de un şarpe.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel 
de unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători 
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  

noi avem nevoie de acest ajutor şi vom  
rămîne alături de Dvs.

Aniversări

Caleidoscop

Divert is

Exerciţii care îţi păstrează creierul viu


