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Uniunea Europeană este dispusă să 
apropie poziţiile autorităţilor şi opoziţiei 
din Moldova, a declarat miercuri primul 
ministru interimar al Cehiei, care deţine 
preşedinţia în UE, Mirek Topolanek, după 
întâlnirea cu preşedintele Vladimir Voro-
nin.

„Fiecare vede situaţia în felul său, dar 
pentru mine este clar că există subiect pen-
tru dialog”, a spus Topolanek.

Preşedintele Moldovei, Vladimir Vo-
ronin, a menţionat la rândul său că „acum 
este foarte important ca primul ministru al 
ţării ce deţine preşedinţia în UE să ia cu-
noştinţă pe loc de starea reală de lucruri”.

Decizia privind renumărarea voturilor 
în scrutinul din 5 aprilie a fost adoptată de 
Curtea Constituţională la solicitarea lideru-
lui Partidului Comuniştilor, preşedintelui 
Vladimir Voronin.

Marţi ziua, CEC a Moldovei a anunţat re-
zultatele oficiale ale renumărării voturilor.

În şedinţa sa plenară din 22 aprilie, Curtea Constituţio-
nală a examinat materialele privind rezultatele totalizării 
voturilor, exprimate în ansamblu pe ţară şi raportul Comi-
siei Electorale Centrale cu privire la rezultatele alegerilor 

parlamentare din 5 aprilie. După 
mai bine de cinci ore de dezbateri 
şi deliberări, Curtea a emis două 
acte definitive, care intră în vigoare 
la data adoptării: Avizul cu privire 
la confirmarea legalităţii alegerii 
Parlamentului Republicii Moldova 
şi Hotătârea cu privire la validarea 
mandatelor deputaţilor aleşi în  Par-
lamentul Republicii Moldova de le-
gislatura a XVII-a.

Astfel, din noul Parlament fac 
parte 60 de deputaţi PCRM, 15 - PL, 
15 – PLDM şi 11 – de la Partidul Po-
litic „Alianţa Moldova Noastră”.

Prin aceeaşi Hotărâre, Curtea 
Constituţională a confirmat listele 
candidaţilor supleanţi la funcţia de 
deputat în Parlament.

Ambele acte ale Curţii Constituţionale urmează să fie pu-
blicate integral în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” 
pe parcursul săptămânii viitoare.

V 24 Sf. Mc. 
Antipa; 
Cuv. Ioan; 
Sf. Irh. 
Varsonofie.

S 25 Cuv. Vasile 
Mărturisitorul, 
Isaaac Sirul; 
Cuv. Antusa, 
Atanasia.

D 26 Duminica II 
după 
Paşti 
(a Sf. Ap. 
Toma). 
Sf. Mc. 
Artemon, 
Tomaida.

L 27 Paştele 
Blajinilor. 
Sf. Irh. Martin 
Mărturisitorul.

M 28 Sf. Ap. 
Aristarh, 
Pud Trofim; 
Sf. Mc. 
Vasilisa.

Mr. 29 Sf. Mc 
Agapia,  
Irina, 
Galina, 
Leonid.

J 30 Sf. Mc. 
Simeon; 
Cuv. Zosima, 
Alexandru.

V 1 Cuv. Ioan; 
Sf. Mc. Victor;
 Sf. Irh. 
Cosma.

Cum învingem 

corupţia?

Calendar 
creştin

E mai bine să riscăm să salvăm un vinovat, decât să condamnăm un nevinovat. 
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Începe ziua cu DREPTUL!

Topolanek - UE  contribuie 
la stabilirea dialogului între 

autorităţile şi opoziţia Moldovei 

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ  S-A  
PRONUNŢAT  ASUPRA  ALEGERILOR

Important:  
Stimaюi cititori, vг anunюгm cг urmгtorul  
numгr al ziarului DREPTUL  va apгrea 

la 8 mai 2009.
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Ministerul Justiţiei a luat act de scrisoarea deschisă adre-
sată de cele 7 organizaţii membre ale Consiliului Coaliţiei 
civice pentru alegeri libere şi corecte „Coaliţia 2009”. În 
acest context, Ministerul Justiţiei neagă vehement exerci-
tarea unor presiuni asupra organizaţiilor neguvernamentale 
în cauză. Prin solicitarea adresată organizaţiilor neguverna-

mentale, Ministerul 
Justiţiei a făcut uz de 
competenţele acor-
date prin Legea cu 
privire la asociaţiile 
obşteşti de a supra-
veghea respectarea 
legislaţiei de către 
acestea şi nu a urmărit 
decât clarificarea sub 

toate aspectele, complet şi obiectiv, a tuturor circumstanţe-
lor desfăşurării acţiunilor de protest din 07 aprilie 2009, care 
s-au soldat cu devastarea sediilor Aparatului Preşedintelui şi 
Parlamentului. 

Astfel, acţiunile Ministerului Justiţiei s-au bazat pe exis-
tenţa unei declaraţii prealabile, depuse la primăria mun. Chi-
şinău, prin care a fost notificată organizarea de către „Coaliţia 

Părţile au pus în discuţie perspectivele relaţiilor dintre Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană în contextul negocierii unui nou acord cadru de cooperare şi a 
iniţiativei Parteneriatului Estic.

Oficialul european a declarat că este importantă aprecierea evenimentelor de 
după alegerile din 5 aprilie curent şi estimarea impactului acestora asupra relaţiilor 
Moldovei cu Uniunea Europeană. Comisia Europeană este dispusă să aprofundeze 
relaţiile cu Republica Moldova, însă aceasta trebuie să demonstreze ataşamentul 
său pentru valorile democratice şi respectarea drepturilor omului, a declarat Gunnar 

Wiegand.  
„Integrarea europeană 

rămânând prioritatea numă-
rul unu, Guvernul este gata 
să continue eforturile pen-
tru a avansa pe această cale. 
Însă, evenimentele de după 5 
aprilie, foarte regretabile, au 
periclitat eforturile depuse 
de Guvern în ultimii 7 ani”, 
a declarat Zinaida Greceanîi. 
Prim-ministrul a recunoscut 
necesitatea îmbunătăţirii ni-
velului de implementare a 

standardelor europene, inclusiv în domeniul drepturilor omului, cu sprijinul conti-
nuu al Comisiei Europene, inclusiv financiar. 

Zinaida Greceanîi şi-a exprimat speranţa că participarea Uniunii Europene la 
o anchetă imparţială va permite depăşirea crizei politice, create în Republica Mol-
dova. Doamna prim-ministru a evocat, în context, invitaţia lansată de preşedintele 
Vladimir Voronin pentru dialog politic, precum şi iniţiativa de amnistiere a persoa-
nelor implicate în violenţele din 7 aprilie.

Prim-ministrul Zinaida Greceanîi a mai spus că Guvernul speră ca noul acord 
de cooperare cu Uniunea Europeană va face referinţe clare în privinţa perspective-
lor europene a Republicii Moldova, precum şi a liberalizării regimului de vize şi a 
comerţului. 

În contextul crizei economice mondiale, părţile au examinat posibilităţile de ex-
tindere a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii în Republica Moldova, dl Wie-
gand exprimând disponibilitatea de a utiliza în acest sens noi instrumente, precum 
Facilitatea de finanţare pentru vecinătatea europeană.

Prim-ministrul Zinaida Greceanîi a avut 
o întrevedere cu directorul direcţiei 

pentru politică europeană de vecinătate al 
Comisiei Europene, dl Gunnar Wiegand Conform deciziei Guvernului, pentru anul 2009 

se prevede înmatricularea în instituţiile de învăţă-
mânt superior (ciclul I) a 20030 persoane, inclusiv 
cu finanţare bugetară  - 7815 persoane (sau cu 460 
persoane mai puţin decât în anul 2007) şi 12215 în 
bază de contract (sau cu 2995 persoane mai puţin 
decât în anul 2007). Toate locurile cu finanţare bu-
getară sunt prevăzute numai pentru instituţiile de 
învăţământ superior de stat. Pentru aceste institu-
ţii mai sunt planificate 9735 de locuri în bază de 
contract. Pentru instituţiile de învăţământ superi-
or privat sunt prevăzute 2480 de locuri în bază de 
contract. Reducerile au fost operate din contul ce-
lor pentru domeniul economic şi de drept, precum 
şi a locurilor pentru studii cu frecvenţă redusă. La 
studii superioare de masterat se propun 3445 de lo-
curi sau 35% din numărul absolvenţilor ciclului I. 
În învăţământul mediu de specialitate vor fi în-
matriculate 11445 persoane, inclusiv 6285 per-
soane la locurile cu finanţare bugetară şi 5160 
persoane în bază de contract. Numărul de locuri 
pentru învăţământul mediu de specialitate a fost 
majorat cu 1310 locuri, comparativ cu anul 2007. 
În instituţiile de învăţământ secundar profesional 
vor fi înmatriculate 15720 persoane sau cu 3315 
locuri mai puţin decât în anul 2007 şi cu 5330 mai 
puţin decât în anul 2008, parţial din contul reduce-
rii înmatriculării în bază de studii liceale sau medii 
de cultură generală, pentru care au fost majorate 
numărul de locuri în învăţământul mediu de spe-
cialitate.

Totodată, Guvernul a examinat prognoza în-
matriculării în învăţământul superior la ciclul I 
(studii de licenţă) şi ciclul II (masterat), mediu de 
specialitate şi secundar profesional în anii 2010-
2014, care a fost definitivată reieşind din tendinţele 
demografice şi estimările preliminare ale necesi-
tăţilor de forţă de muncă pentru perioada vizată. 
Prognoza înmatriculării la studiile respective ur-

Guvernul a aprobat planurile de 
înmatriculare în anul 2009

„AMNESTY 
INTERNATIONAL”  ESTE 

ÎNGRIJORATĂ  DE  
DECLARAŢIA  LUI  

MARIAN  LUPU 
Organizaţia „Amnesty International” îşi exprimă îngrijora-

rea faţă de recentele solicitări ale preşedintelui Parlamentului, 
Marian Lupu, care a declarat la 15 aprilie pentru publicaţia 
„Financial Time” că „amnistia trebuie aplicată nu doar pentru 
protestatari, dar şi pentru poliţiştii care i-au bătut pe aceştia în 
detenţie”.

Într-un comunicat al organizaţiei se spune că Amnesty Inter-
national este de părere că „declaraţia preşedintelui Parlamentu-
lui ar putea fi interpretată drept o încurajare a acţiunilor ilegale 
ale poliţiei”. 

„Tortura şi maltratarea din partea colaboratorilor de poliţie 
nu trebuie tolerate sub nici o formă, iar astfel de acţiuni nu pot 
fi lăsate fără o investigaţie adecvată. Amnesty International a 
solicitat, în repetate rânduri, oficialităţilor de rang înalt să con-
damne clar şi fără echivoc tortura şi maltratarea”, se mai spune 
în comunicat.

Organizaţia mai menţionează că se opune amnistiei din cau-
ză că aceasta împiedică descoperirea adevărului şi răspunderea 
ulterioară în faţa legii a persoanelor suspectate just de încălcări 
grave ale drepturilor omului. 

„Amnesty International” consideră că amnistia pentru aceste 
abuzuri contravine legislaţiei internaţionale şi obligaţiei statului 
de a aduce în faţa justiţiei pe cei responsabili de astfel de abu-
zuri şi de a asigura despăgubiri pentru victime.

„Amnesty International” solicită autorităţilor din R.Moldova 
să investigheze toate afirmaţiile de utilizare a forţei excesi-
ve, torturii şi maltratării din partea poliţiştilor şi să asigu-
re aducerea în faţa justiţiei a tuturor colaboratorilor poliţiei 
suspectaţi de maltratarea şi torturarea persoanelor reţinute. 
În urma protestelor din 7 aprilie, poliţia a reţinut câteva sute de 
persoane suspectate că ar fi participat la devastarea Preşedinţi-
ei şi Parlamentului R.Moldova. Înaintea sărbătorilor de Paşti, 
preşedintele R.Moldova, Vladimir Voronin, a solicitat organe-
lor de anchetă să amnistieze tinerii reţinuţi. Mai multe persoane 
reţinute au declarat că au fost bătute şi maltratate de poliţişti în 
izolatoarele de detenţie preventivă, fapt negat însă de Ministerul 
de Interne. Presa a mai anunţat că în urma aplicării violenţei de 
către colaboratorii de poliţie, trei persoane au decedat.

mează a fi concretizată anual, în funcţie de cererea 
la piaţa forţei de muncă şi de numărul de absol-
venţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar. 

Conform prognozei, în anii 2010-2014 se propune 
reducerea anuală cu 5 la sută a înmatriculării la stu-
dii în învăţământul superior, la ciclul I. Astfel, că-
tre anul 2014, înmatricularea la ciclul I va constitui 
15660 persoane, faţă de 19030 persoane, preconiza-
tă pentru anul 2010, reducându-se cu 17,7 la sută. 
Înmatricularea la studiile de masterat, ciclul II se 
va majora către anul 2014 până la 4400 persoane, 
în raport cu 3620 persoane preconizate pentru 2010 
sau cu 21,5 la sută.

Numărul elevilor înmatriculaţi în învăţământul 
mediu de specialitate se va majora până la 14300 de 
persoane către anul 2014 faţă de 12025 persoane pro-
gnozat pentru anul 2010 sau cu circa 19 la sută. Majo-
rarea înmatriculării în colegii este condiţionată de re-
organizarea în colegii a unui şir de şcoli profesionale. 
Din acest motiv, către anul 2014, numărul total al 
elevilor ce vor fi înmatriculaţi în învăţământul se-
cundar profesional se va reduce până la 14200 per-
soane faţă de 15250 de persoane prevăzute pentru 
anul 2010 sau cu 6,7 la sută.

ACUZAŢIILE  COALIŢIEI  CIVICE – ALEGERI  2009  
ÎN  ADRESA MINISTERULUI  

JUSTIŢIEI  DEZINFORMEAZĂ  OPINIA  PUBLICĂ
civică – alegeri 2009” a unei întruniri la 07 aprilie 2009, ală-
turi de o declaraţie similară din partea unui partid politic, prin 
scrisoarea Ministerului fiind solicitat concursul organizaţiilor 
neguvernamentale la clarificarea circumstanţelor desfăşurării 
evenimentelor care au avut loc în ziua respectivă. 

În acest context, este regretabil că încercarea Ministerului 
de a clarifica poziţia organizaţiilor neguvernamentale a dege-
nerat în acuzaţii extrem de serioase, care sunt neîntemeiate şi 
dezinformează opinia publică. 

Ministerul Justiţiei ţine să-şi reitereze aprecierea pen-
tru meritele şi activismul reprezentanţilor societăţii civile şi 
mass-media în monitorizarea continuă şi activă a procesului 
de realizare cu succes a reformelor din Republica Moldova 
şi îşi exprimă susţinerea pentru dezvoltarea societăţii civile, 
dat fiind rolul semnificativ şi benefic al acesteia în dezbateri 
publice şi în influenţarea deciziilor de interes public. 

Angajarea societăţii civile în evoluţia pozitivă a întregii 
societăţi este extrem de importantă, societatea civilă fiind cel 
mai dezinteresat paznic al democraţiei. Reamintim că Minis-
terul Justiţiei a susţinut consolidarea societăţii civile şi, în 
continuare, crede cu tărie în necesitatea acestui proces, cola-
borarea Ministerului Justiţiei cu reprezentanţii societăţii civi-
le bazându-se întotdeauna pe relaţii solide de încredere. 

Curtea de Apel a Moldovei a respins recursul avocaţilor 
privind eliberarea din arest a lui Gabriel Stati şi a lui Aurel 
Marinescu. Decizia a fost luată miercuri la şedinţa instanţei 
de judecată.

Gabriel Stati şi însoţitorul său, Aurel Marinescu, au fost 
reţinuţi pe 8 aprilie la Odesa. La solicitarea Procuraturii Ge-
nerale a Moldovei, ei au fost extrădaţi de către Ucraina Chi-
şinăului. În aceeaşi zi, Gabriel Stati şi Aurel Marinescu au 
depus mărturii la Procuratura Generală. Ei au fost acuzaţi de 

organizarea dezordinilor în masă în scopul uzurpării puterii 
de stat. Instanţa de judecată a eliberat un mandat de arest pe 
30 de zile. Ei se află la izolatorul de anchetă din Chişinău.

Avocaţii lui Stati şi Marinescu au contestat decizia la 
Curea de Apel şi imediat s-au adresat la Curtea Europea-
nă pentru Drepturile Omului. Avocatul Vitalie Nagacevschi 
a relatat jurnaliştilor că, astfel, apărarea „vrea să prevină 
CEDO că ar putea avea loc un act ilegal împotriva persoa-
nelor arestate”.

CURTEA  DE  APEL  A  RESPINS  RECURSUL  APĂRĂRII  
PENTRU  ELIBERAREA  LUI  GABRIEL  STATI  ŞI  A  

LUI  AUREL  MARINESCU
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Doi funcţionari din Edineţ sunt 
anchetaţi pentru eliberarea ilegală 
a permiselor auto 
Corupţia adânc înrădăcinată în instituţiile de instruire 

a conducătorilor auto şi în cele care eliberează permise de 
conducere este frecventul motiv invocat în cazul zecilor şi 
sutelor de accidente de circulaţie, produse pe traseele ţării. 
Cifrele arată că într-un număr considerabil de tragedii rutiere, 
vinovaţi se fac şoferii cu o experienţă de câteva luni la volan, 
iar în anchetele detaliate, aceştia recunosc că au recurs la mi-
tuire pentru a obţine permisele. 

Din acest considerent, Centrul pentru Combaterea Crime-
lor Economice şi Corupţiei ţine permanent în vizor atât insti-
tuţiile responsabile de pregătirea şoferilor, cât şi cele abilitate 
să elibereze documentele respective. În situaţii deja demons-
trate, profesorii de la şcolile auto acţionează în cârdăşie cu 
funcţionarii de la Centrele de evidenţă şi examinare a transpor-
tului, împărţind banii extorcaţi de la viitorii conducători auto.   
Recentul caz elucidat de CCCEC a reuşit să probeze afirma-
ţia de mai sus. Crişciuc Veaceslav, profesor la Şcoala auto 
din or. Cupcini, rn. Edineţ şi Carazan Dumitru, şeful Secţiei  
Evidenţă şi Examinare a transportului Edineţ (SEET), au fost 
constataţi în flagrant delict în momentul în care împărţeau 
banii pe care i-ar fi extorcat de la un pretendent la permisul 
de conducere pentru categoriile A,B şi C. 

Potrivit viitorului şofer, Crişciuc i-ar fi promis susţinerea 
cu brio a examenului şi eliberarea documentului respectiv, 
serviciul fiind estimat la 2500 lei. Documentat de către ofiţerii 
CCCEC în momentul primirii banilor de la elevul său, profe-
sorul a mai intrat în vizorul camerelor video şi în timpul trans-
miterii şefului SEET Edineţ, Carazan Dumitru, a 400 de lei.  
Bănuiţii au fost reţinuţi imediat ce s-a realizat tranzacţia. 
Deşi, la intervenţia CCCEC, şeful SEET-ului a aruncat banii 
peste geam, cei 400 de lei au fost găsiţi şi ridicaţi. 

În prezent, Direcţia generală teritorială Nord investighea-
ză sub toate aspectele cauza penală pornită în privinţa lui 
Crişciuc Veaceslav în temeiul art. 326 Cod Penal al RM – 
„trafic de influenţă”. Plus la aceasta, în aceeaşi zi, în cadrul 
măsurilor investigative şi procesual-penale, un alt tânăr care 
urma să susţină examene pentru categoria „D” a recunoscut 
că i-a plătit lui Crişciuc 3200 de lei.

În privinţa şefului SEET, Carazan Dumitru, urmează să 
fie pornită o urmărire penală în temeiul art. 327 şi  328 al 
Codului Penal al RM „Abuzul de putere sau abuzul de servi-
ciu”, precum şi „Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor 
de serviciu”. Pentru aceste infracţiuni, legislaţia în vigoare 
prevede  o amendă în mărime de la 150 la 400 unităţi conven-
ţionale sau închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu 
sau fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de 
a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. 

De notat că numitul a fost reţinut în flagrant delict în anul 
2007, dar a fost achitat de instanţa de judecată şi a prelungit 
în continuare activitatea sa în calitate de şef al Secţiei viza-
te. 

Ambii funcţionari sunt cercetaţi în stare de libertate.

Crime descoperite
Contrabandă cu pulpe de găină şi mărfuri de larg consum. 
Actualmente, în Republica Moldova sunt înregistrate tot 

mai multe cazuri de întroducere ilicită a mărfurilor în ţară, fără 
achitarea plăţilor vamale şi fără acte de provenienţă.

Astfel, aceste acţiuni aduc un prejudiciu enorm bugetului 
de stat, producătorului şi consumatorului autohton .

Angajaţii Ministerului Afacerilor Interne au reuşit recent să 
descopere trei cazuri de 
contrabandă cu produse 
alimentare şi mărfuri de 
larg consum în asorti-
ment.

Astfel, în apropierea 
satului Hârbovăţ, raio-
nul Anenii-Noi, pentru 
verificări de speciali-
tate, ofiţerii Direcţiei 
prevenire şi combatere 

a delictelor cibernetice, informatice şi transnaţionale (DPCD-
CIT) au stopat un autoturism de model „Vaz-2121”. La volanul 
unităţii de transport se afla Gheorghe Ghebu, în vârstă de 27 de 
ani, locuitor al raionului Anenii-Noi. Ca rezultat, în unitatea de 
transport au fost depistate 500 kg de pulpe congelate de găină, 
fără acte de provenienţă.

Audiat de poliţişti, bărbatul a relatat că a procurat marfa 
din oraşul Tiraspol, pentru ca ulterior să o comercializeze pe 
pieţele din R. Moldova, eludând controlul vamal.

Un caz similar de contrabandă a fost înregistrat de Secţia 

www.cccec.md

www.mai.gov.md
„Nord” a DPCDCIT. De această dată a fost reţinută Liubovi 
Grigoreţ, 53 de ani, care transporta produse alimentare şi măr-
furi de larg consum în asortiment, fără acte de provenienţă. 
Suma totală a bunurilor constituie 150000 de lei.

Cel de-al treilea caz a fost depistat în timpul efectuării unor 
razii de specialitate privind contracararea cazurilor de pescuit 
ilicit, contrabandă şi trafic ilicit de mărfuri.

Astfel, angajaţii Comisariatului de poliţie al raionului Or-
hei au depistat pe malul drept al râului Nistru, în preajma sa-
tului Vâşcăuţi, raionul Orhei, trei persoane care încărcau cutii 
într-un automobil de model „Vaz 2104”. Este vorba despre 
Pavel Rogate, 50 de ani, locuitor al satului Maşcăuţi, raionul 
Criuleni, Valeriu Garaz, 44 de ani şi Oleg Dulghier, 39 de ani, 
ambii originari din satul Vâşcăuţi, raionul Orhei.

La momentul verificării, în maşină au fost depistate 40 de 
cutii a câte 15 kg fiecare, cu pulpe de găină congelate, fără acte 
de provenienţă. Acestea au fost procurate din oraşul Dubăsari, 
regiunea Transnistreană şi introduse în R. Moldova cu barca, 
pentru a fi comercializate ulterior pe piaţa din oraşul Orhei.

Actualmente, forţele de ordine cercetează cazurile pentru a 
stabili toate circumstanţele de introducere a mărfurilor respec-
tive în ţară, cât şi factorii de decizie implicaţi în favorizarea 
traversării nelegitime a acestora peste frontiera de stat a RM.

Linii clandestine deconspirate de 
poliţie
Două reţele clandestine, specializate în afumarea peştelui 

şi în depozitarea fructelor exotice au fost anihilate la începutul 
săptămânii curente de angajaţii Direcţiei de prevenire şi com-
batere a delictelor cibernetice, informatice şi transnaţionale 

(DPCDCIT) a MAI. Afacerile se derulau ilegal pe motiv că 
proprietarii acestora nu aveau acte de provenienţă a mărfii şi 
documente ce le-ar permite acest gen de activitate.

În primul caz, în stocul localizat pe teritoriul cooperativei 
„Livada” din comuna Bubuieci, poliţiştii au ridicat circa 150 kg 
de peşte afumat, în sumă de 9 000 lei. Producţia era fabricată în 
condiţii antisanitare. Producţia, de calitate dubioasă şi fără acte 
de provenienţă, aparţi-
ne Feodorei Guţu, în 
vârstă de 61 de ani.

Aceasta pregătea, 
în condiţii antisani-
tare, peşte de diferi-
te specii. Reţeaua de 
distribuţie era sim-
plă: peştele afumat 
era comercializat în 
preajma pieţelor din 
municipiul Chişinău.

O filieră clandestină de depozitare a fructelor exotice a 
fost depistată pe strada Columna din capitală. Capul afacerii 
s-a dovedit a fi Rita Enachi, de 29 de ani. De la faţa locului 
au fost ridicate 2 314 kg de fructe, fără acte de provenienţă, 
valoarea mărfii fiind estimată la 26 421 de lei.

Actualmente, se stabilesc toate circumstanţele cazurilor 
întru asigurarea primirii unei decizii legale.

De notat că, în scopul protejării consumatorilor şi evitării 
apariţiei pe piaţa autohtonă a mărfurilor de proastă calitate, 
poliţia va continua să întreprindă toate măsurile investigativ-
operative necesare cu atragerea la răspundere a persoanelor 
culpabile.

Începând cu anul 2007, 
Programul Consolidarea Ca-
pacităţii de Monitorizare a 
Societăţii Civile din Moldova 
a activat în scopul consoli-
dării eforturilor ONG-urilor 
şi mass-media pentru a spori 
nivelul transparenţei şi pentru 
a monitoriza activitatea Gu-
vernului. Acest fapt a generat 
sporirea transparenţei şi a mo-
tivat Guvernul să întreprindă 
acţiuni concrete anticorupţie. 
Datorită unor granturi, pro-
grame şi activităţi de asisten-
ţă tehnică, aproximativ 30 de 
ONG-uri şi instituţii media, 
şi peste 70 de jurnalişti au 
acumulat cunoştinţe şi resur-
se necesare pentru a continua 
lupta împotriva corupţiei.

După o perioadă de aproa-
pe doi ani, Programul Conso-
lidarea Capacităţii de Moni-
torizare a Societăţii Civile 
din Moldova  (CCMSCM) îşi 
încheie activitatea.  În acest 
sens, experţii  consideră că 
performanţa înregistrată în 
procesul de punere în aplicare 
a Planului Preliminar de Ţară 
(PPŢ) în Republica Moldova,  
constituie o dovadă solidă 
pentru o continuă diminuare 
a corupţiei. Ţinând cont de 
perioada scurtă de implemen-
tare a proiectului CCMSCM 
în cadrul PPŢ, realizările sunt 
semnificative, drept dovadă 
în acest sens  ne servesc lecţi-
ile învăţate în cadrul Progra-
mului.

„M-am convins că  mass-
media şi ONG-urile au depus 
eforturi mari întru profesio-
nalizarea activităţii lor, având 
în vedere perioada scurtă de 
timp.  Şi în general, toate gru-
purile implicate au demon-
strat abilitatea de a atinge acel 
scop comun – fortificarea 
capacităţilor  pentru diminu-
area fenomenului corupţiei. 
Lupta împotriva corupţiei 
este o luptă care nu se termi-
nă niciodată. De aceea este 

Cum învingem corupţia?
foarte important ca societatea 
civilă să monitorizeze guver-
narea”, a menţionat în cadrul 
unei conferinţe de presă Sean 
Roberts, manager superior de 
Program. 

Deşi, în general, Guver-
nul Republicii Moldova de-
monstrează că există voinţă 
politică pentru 
diminuarea  fe-
nomenului co-
rupţiei şi pare 
a fi pregătit să 
coopereze în 
vederea utiliză-
rii monitorizării 
ca instrument 
de reducere a 
corupţiei admi-
nistrative, pro-
cesul nu este 
unul uşor şi mai 
este cale lun-
gă de parcurs. 
Mai există încă 
multe obstacole 
legislative şi, în 
general, legisla-
ţia ar trebui să 
fie aplicată mai 
eficient, consi-
deră specialiştii 
în domeniu.

„De regulă, probleme 
există acolo unde sunt bani 
publici. Funcţionarii şi institu-
ţiile de stat sunt foarte reticen-
te în a oferi informaţii privind 
utilizarea banilor publici.

După publicarea Legii 
privind secretul de stat, am 
observat că se abuzează de 
această lege şi nu se divulgă 
masiv hotărârile Guvernului 
privind alocarea unor surse 
financiare anumitor structuri 
sociale.

De asemenea, ne este 
foarte greu să lucrăm şi cu 
organele de drept pentru că, 
în multe cazuri, nu putem ob-
ţine informaţia solicitată”, a 
specificat în context Cornelia 
Cozonac, directorul Centrului  
de Investigaţii Jurnalistice.

Totodată, Gheorghe Sta-
mate, consultant naţional în 
cadrul PPŢ, a evidenţiat fap-
tul că fenomenul corupţiei nu 
poate fi lichidat  complet, ci 
poate fi redus până la un nivel 
controlabil, dar trebuie să fie 
o luptă continuă.

„Nu putem spune că în-

tr-un anumit domeniu am 
obţinut rezultate mai bune şi 
în alt domeniu rezultate mai 
puţin bune. Pot doar să men-
ţionez că rezultate sunt şi mai 
este necesară consolidarea 
eforturilor tuturor actorilor, 
inclusiv implicarea mass-me-
dia, a sectorului privat pen-
tru prevenirea şi combaterea 
acestui fenomen”, a remarcat 
Gh. Stamate.

În cadrul conferinţei re-
spective, a fost prezentată şi 
publicaţia „Cum învingem 
corupţia...?”. Această carte 
va informa Guvernul Repu-
blicii Moldova, ONG-urile şi 
donatorii cu privire la modul 
de utilizare a societăţii civi-
le pentru a face o schimbare 
pozitivă în Moldova. Publi-

caţia pune în lumină măsurile 
întreprinse în cadrul progra-
mului. Astfel, cititorii pot afla 
care sunt cele mai importante 
componente  ale programu-
lui CCMSCM, care este ro-
lul Alianţei Anticorupţie  şi 
al organizaţiilor membre ale 
acesteia în procesul de con-
solidare, care este nivelul de 
formare a jurnaliştilor şi de 
educare a publicului pentru 
a examina mai atent acţiuni-
le Guvernului în procesul de 
dezvoltare a parteneriatului 
public-privat.

Lucrarea  se face remarca-
bilă pentru faptul că include 
în sine o serie de bune prac-
tici, istorii de succes, studii de 
caz şi analize. Ea va fi publi-
cată în limba de stat şi limba 
engleză, în mai multe sute de 
exemplare şi va fi distribuită 
organizaţiilor neguvernamen-
tale beneficiare, în calitate de 
material instructiv.

Anatol Beleac, vicedirec-
tor de Program, a declarat 
că publicaţia include doar o 
parte din practicile de succes 
ale programului, „cele mai 
inovative măsuri anticorupţie 
pentru Moldova”.

În concluzii, specialiştii 
au menţionat că pentru redu-
cerea fenomenului corupţiei, 
în ţara noastră este necesa-
ră consolidarea eforturilor 
tuturor  structurilor sociale, 
intoleranţa faţă de cazurile 
de corupţie şi de încălcare a 
legislaţiei etc.

Este un imperativ de a 
menţine ritmul Programului 
CCMSCM. Atât societatea 
civilă, cât şi Guvernul trebuie 
să analizeze rezultatele PPŢ, 
succesele, dar şi insuccesele 
acestuia. Ambele părţi trebu-
ie să definească clar direcţia 
de orientare pentru următorii 
ani, stabilirea obiectivelor, 
strategiilor şi aşteptărilor.

Irina BUrEA
irinaburea@usm.md                                                   
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Într-un stat democra-
tic şi de drept, respectarea 
drepturilor omului trebuie să 
constituie o prioritate indis-
pensabilă. Or, situaţia creată 
după evenimentele din 6,7 şi 
8 aprilie curent a generat în 
societatea noastră  încălcări 

masive ale drepturilor omu-
lui, în special ale persoanelor 
reţinute (încălcarea dreptului 
la viaţă, dreptului de a nu fi 
supus torturii, pedepsei sau 
tratamentului crud, inuman 
sau degradant, dreptului la 
libertate şi securitate, drep-
tului la o judecată echitabilă, 
la libera întrunire, asociere şi 
exprimare), consideră exper-
ţii din domeniu.

Din aceste considerente, 
mai multe organizaţii negu-
vernamentale, antrenate în 
apărarea drepturilor omului 
(Asociaţia  Promo-lex, Cen-
trul de Resurse pentru Drep-
turile Omului CreDO, Am-
nesty International, etc) au 

Societatea civilă împotriva torturii
desfăşurat recent la Chişinău 
o şedinţă publică, unde a fost  
discutată situaţia persoanelor 
reţinute în urma evenimen-
telor menţionate anterior. Pe 
lângă reprezentanţii societăţii 
civile, la întrunire au partici-
pat şi reprezentanţi ai Minis-

terului de Interne şi ai Procu-
raturii Republicii Moldova.

Astfel, specialiştii  au con-
statat că numărul persoanelor 
reţinute  de poliţie în urma 
protestelor ar fi mai mare de-
cât anunţă MAI,  ca în final 
să se înregistreze foarte multe 
cazuri de tortură, discrimi-
nând în particular persoanele 
tinere – studenţi.

De asemenea, experţii au 
ajuns la concluzia că poliţia 
nu a intervenit pentru a pre-
veni vandalizarea celor mai 
importante instituţii statale: 
Preşedinţia şi Parlamentul.

„Tot mai multe organi-
zaţii îşi exprimă îngrijorarea 
referitor la cazurile de tor-

tură, de tratament inuman şi 
degradant împotriva persoa-
nelor deţinute. Ţinând cont 
de acestea, societatea civilă 
este în căutarea unei solu-
ţii pentru a ţine sub control 
situaţia, pentru a ajuta auto-
rităţile Republicii Moldova 
întru găsirea unor măsuri pri-
vind împiedicarea şi stoparea 
acestor fenomene”, a declarat 
Ion Manole, directorul asoci-
aţiei Promo-lex.

În acest context, grupul 
de iniţiativă a ONG-urilor au 
adresat un apel către organis-
mele internaţionale pentru a 
le atenţiona despre abuzurile 
faţă de drepturile persoanelor 
reţinute în urma evenimente-
lor care s-au produs în perioa-
da 6-8 aprilie 2009.

Prin urmare, conform lis-
telor publicate de către MAI  
al Moldovei, până la data de 
11 aprilie, au fost arestate 129 
de persoane, dintre care  88 
de persoane au fost condam-
nate la detenţie administra-
tivă de la 2 la 15 zile, 22 de 
persoane au fost amendate, 
4 persoane au fost eliberate 
şi nu există nici o informaţie 
referitor la situaţia celorlalte 
15 persoane.

Conform aceleiaşi surse, 
au fost iniţiate investigaţii pe-
nale în cazul altor 86 de per-
soane reţinute, situaţia cărora 
rămâne a fi necunoscută.

„Există suficiente dovezi 
pentru a afirma faptul că lis-
tele publicate de MAI,  cu 
numele celor reţinuţi după 
proteste sunt incomplete şi 
includ un număr de persoane, 
locul aflării cărora nu a fost 
comunicat rudelor la timpul 
cuvenit”, a menţionat Vlad 
Lupan, expert independent.

Din declaraţiile făcute de 
avocaţi, de rudele sau prie-
tenii persoanelor deţinute, 
precum şi din observaţiile ex-
perţilor, persoanelor reţinute 
nu le-a fost adus la cunoştinţă 
motivul reţinerii, nu au avut 
acces la asistenţă juridică la 
timpul cuvenit, ba mai mult 
chiar, există rapoarte precum 
că  acestea au fost abuzate  fi-
zic pentru că au solicitat asis-
tenţa unui avocat, nu le-au 
fost asigurate întâlniri priva-
te cu avocatul. Multe audieri 
pentru eliberarea mandatului 

În gestiunea 
procurorilor au rămas 20 

de cauze penale  
În urma multiplelor solicitări din partea mass-media 

vizavi de numărul cauzelor penale rămase în gestiunea 
procurorilor, serviciul de presă informează:

În total pe capitală, în gestiunea procurorilor au rămas 
20 de cauze penale, intentate în privinţa unor participanţi 
la dezordini în masă, dintre care:

– 19 cauze penale – pentru acte de huliganism şi jaf;
– 1 cauză penală – pentru dezordine în masă şi uzur-

parea puterii în stat;
În arest continuă să se mai afle 10 persoane, iar în 

arest la domiciliu - 2 persoane.

Din arest preventiv 
au fost eliberate 98 de 
persoane suspectate 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare (DIP) anunţă 
că 98 de persoane suspectate de săvârşirea dezordinilor 
în masă în timpul protestelor din 7 aprilie au fost elibera-
te din arest preventiv între 15 - 17 aprilie. 

Acestea au fost eliberate conform deciziilor Curţii de 
Apel Chişinău. În total, în Penitenciarul nr.13 din Chişi-
nău au fost deţinute 106 persoane, dintre care patru mi-
nori asupra cărora a fost aplicat arestul, fiind suspectaţi 
de „dezordini în masă” şi „jaf”.

DIP susţine că pe durata aflării în penitenciar, acestor 
persoane le-au fost asigurate drepturile şi nu a fost apli-
cată forţa fizică sau tratamente inumane. 

În prezent, în Penitenciarul nr.13, mai rămân în arest 
preventiv opt persoane care sunt suspectate de aceleaşi 
infracţiuni. 

Pe parcursul săptămânii trecute, în Penitenciarul 
nr.13 au efectuat vizite reprezentanţii OSCE, avocaţi 
parlamentari şi reprezentanţii Consiliului consultativ – 
aşa-numitul mecanism naţional de prevenire a torturii 
în locurile de detenţie, creat în 2008, conform Protoco-
lului opţional al Convenţiei ONU împotriva torturii. În 
cadrul acestor vizite, oficialii au avut întrevederi confi-
denţiale cu cei suspectaţi de săvârşirea dezordinilor la 
7 aprilie.

Comisie pentru elucidarea 
cauzelor şi consecinţelor 

evenimentelor 
Preşedintele Vladimir Voronin a semnat decretul pri-

vind constituirea Comisiei de stat pentru elucidarea ca-
uzelor şi consecinţelor evenimentelor din 7 şi 8 aprilie 
2009. 

Potrivit Serviciului de presă al preşedintelui, Comi-
sia a fost creată pentru elucidarea cauzelor, condiţiilor şi 
consecinţelor acestor evenimente, elaborarea de măsuri 
pentru prevenirea desfăşurării de acţiuni anticonstituţio-
nale şi eliminarea cauzelor acestora.

Preşedintele Comisiei este Vladimir Ţurcan, deputat 
în Parlament. Membrii acesteia sunt Gheorghe Duca, 
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Maria 
Postoico, deputat, Viorel Cibotaru, directorul Institutu-
lui European de Studii Politice din Moldova, Ion Bostan, 
preşedintele Asociaţiei Rectorilor din Moldova, Eugeniu 
Popovici, preşedintele Consiliului Organizaţiilor Studen-
ţeşti din Moldova, Irina Garbuz, preşedintele Senatului 
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Din Co-
misie mai fac parte ministrul sănătăţii, Larisa Catrinici, 
ministrul educaţiei şi tineretului, Larisa Şavga, ministrul 
construcţiilor şi dezvoltării teritoriului, Vladimir Bal-
dovici, ministrul dezvoltării informaţionale, Pavel Bu-
ceaţchi şi ministrul justiţiei, Vitalie Pîrlog. Alţi membri ai 
Comisiei sunt Ion Berlinski, redactor-şef al Cotidianului 
Naţional Independent „Moldova Suverană” SRL, Ale-
xandr Petkov, directorul SRL „Obiectiv Media Group”, 
Petru Donţov, copreşedintele Consiliului Coordonator al 
Organizaţiilor Etnoculturale şi Dmitri Bilan, preşedintele 
Asociaţiei Studenţilor din Transnistria „Astra”.

Concluziile Comisiei vor fi prezentate până la 5 mai 
şi vor fi examinate în cadrul unei şedinţe a Parlamentu-
lui.

de arestare preventivă au avut 
loc la comisariatele de poliţie. 
Avocaţii declară că deseori le 
era interzis să se întâlnească 
cu clienţii lor. Procurorii pre-
zintă informaţii neîntemeiate 
pentru arestul preventiv, iar 
judecătorii emit decizii near-
gumentate în acest sens. De-
ciziile de arest preventiv pen-
tru un termen de 30 de zile 
au devenit o regulă, şi nu o 
excepţie, iar persoanele nu au 
fost informate despre dreptul 
de apel împotriva acestor de-
cizii etc.

Reprezentanţii procuratu-
rii susţin că procurorii au  dis-
cutat cu toate persoanele de-
ţinute şi că 20 dintre acestea 
au adresat cereri pe motiv că 
au fost maltratate. „La iniţia-
tiva procuraturii, toţi deţinu-
ţii sunt examinaţi de medicii 
legişti  pentru a stabili cir-
cumstanţele şi, ulterior, vor 
fi luate măsurile de rigoare. 
Procurorii merg în perma-
nenţă la locurile de detenţie şi 
verifică dacă nu sunt aplicate 
măsuri neprevăzute de lege”, 
a declarat Valeriu Diaconu, 
şeful aparatului procurorului 
general.

Reprezentanţii MAI s-au 
arătat indignaţi de faptul că se 
pune accentul pe cazurile de 
tortură. „Ministerul Afaceri-
lor Interne  nu apără  tortura”, 
a declarat Petru Corduneanu, 
şeful Direcţiei ordine publică 
a MAI. 

Totodată, ONG-urile din 
domeniul drepturilor omului 
au decis crearea Alianţei Con-
tra Torturii „ACT Moldova”, 
ce va avea drept obiective 
promovarea soluţiilor pentru 
problemele victimelor torturii 
şi ale tratamentului inuman 
sau degradant, efectuarea ac-
tivităţilor de lobby la nivel 
central şi local în ceea ce pri-
veşte modificarea legislaţiei 
în vigoare şi a mecanismelor  
care asigură implementarea 
eficientă a ei etc.

De asemenea, a fost des-
chisă linia fierbinte cu nu-
mărul 835808, la care se pot 
adresa toţi cei care au avut 
de suferit fizic şi moral de pe 
urma abuzurilor poliţiei.

Irina BUrEA
irinaburea@usm.md                                                   

Avocaţii parlamentari, Anatolie 
Munteanu şi Oleg Efrim, au participat la 
o masă rotundă cu genericul: „Democra-
ţia în pericol: în ce măsură se respectă 
drepturile omului în Republica Moldo-
va”, organizată de Promo Lex, CREDO, 
Amnesty International şi Institutul pen-
tru Drepturile Omului.

În cadrul acestei mese rotunde, avo-
catul parlamentar Anatolie Munteanu 
şi-a exprimat îngrijorarea şi a condamnat 
vehement acţiunile de violenţă şi de tor-
tură faţă de protestatari, în acelaşi timp 
regretând înţelegerea neadecvată de că-
tre unii cititori a Legii cu privire la întruniri nr. 26-XVI din 
22.02.2008.

Totodată, dl Munteanu a îndemnat la condamnarea vio-
lenţei sub orice formă de manifestare a sa, referindu-se şi la 
violenţa aplicată faţă de forţele de ordine în exerciţiu. 

Anatolie Munteanu salută intenţia organizatorilor aces-
tui eveniment, menţionând în acelaşi timp că Centrul pentru 
Drepturile Omului întreprinde toate măsurile necesare, în 
limita competenţei, pentru asigurarea respectării drepturilor 
constituţionale ale cetăţenilor.

Avocaţii parlamentari au  participat la o masă rotundă,  
organizată de 4 ONG-uri din domeniul drepturilor omului



Dreptul 5VINerI, 24 aprIlIe 2009Opinii

La sfârşitul 
lui octombrie 
2005, Monitorul 
Oficial a publi-
cat regulamen-
tul cu privire 
la organizarea 
sistemului de 
înştiinţare şi 
transmisiuni în 
caz de pericol 
sau de apariţie 
a situaţiilor ex-
cepţionale (în 
continuare - re-
gulamentul de 

înştiinţare şi transmisiuni). Regulamentul este 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1048 din 
6 octombrie 2005 şi determină ordinea şi mo-
dalitatea de înştiinţare a populaţiei în situaţiile 
de urgenţă. Elaborarea lui fructifică prevederile 
Legii nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privi-
re la protecţia civilă. În principiu, coordonatele 
Regulamentului stabilesc punctele moderne de 
reper ale înştiinţării de protecţie civilă.

În rândurile ce urmează, propunem cititoru-
lui unele meditaţii asupra discrepanţei care se 
formează între titlu şi anumite elemente consti-
tutive ale actului nominalizat. 

Supoziţiile din titlul Regulamentului proiec-
tează obiectivul complex al actului - organizarea 
sistemului de înştiinţare şi transmisiuni în caz 
de pericol sau de apariţie a situaţiilor excepţio-
nale. Forma hotărâtă, dativul şi singularul sub-
stantivului sistem nu lasă nici un pic de îndoială: 
eminamente, este vorba despre organizarea unui 
sistem unic. Şi, cu toate că titlul face referinţă 
la sistemul de înştiinţare şi transmisiuni ca la 
un tot întreg, se observă, cu surprindere, că în 
cuprinsul actului normativ se vorbeşte despre 
două sisteme. Înseamnă aceasta că situaţia este 
fără ieşire? Definiţia noţiunilor şi marchează, în 
fond, operaţia logică prin care se indică criteriile 
caracteristice lor. După cum se  ştie, a defini în-
seamnă a însuma multitudinea particularităţilor 
proprii lucrului dat, ceea ce îl şi face autentic, 
unic în felul său. Din acest punct de vedere, re-
luarea unor vechi operaţii logice înlesneşte cu 
mult constatarea derivării unor noţiuni din alte-
le. Destul de convingătoare, probele rezultă din 
chiar definiţiile oferite cu generozitate de către 
autorii regulamentului.

Descoperim, astfel, că dispoziţiile pct.2 ofe-
ră interpretările detaliate a două sisteme:

 1. sistemul de înştiinţare al protecţiei civile 
şi
 2. sistemul de transmisiuni al protecţiei ci-

vile.
Despre ce o fi vorba, totuşi, - despre un 

sistem sau două? Un cititor vigilent ar ripos-
ta:  „Oare nu căutăm nod în papură?” Pe drept 
cuvânt, departe de noi aşa un gând şi, pentru a 
înlătura suspiciunile, întreprindem o succintă 
analiză a respectivelor noţiuni. 

Primo. Menţionăm că sistemul de înştiinţare 
al protecţiei civile, sistem automatizat de înşti-
inţare centralizată (S.A.Î.C.), în opinia autorilor 
de text, semnifică „o asociere tehnico-organiza-
torică  a forţelor, mijloacelor tehnice speciale de  
înştiinţare şi a  sistemului  de  transmisiuni al 
protecţiei civile,  precum  şi  a canalelor, reţele-
lor de transmisiuni teritoriale şi ramurale, care 
asigură  transmiterea semnalelor de înştiinţare 
şi a informaţiei despre situaţiile excepţionale”; 
(pct.2 subalin.(2). 

Respectarea aranjamentelor normative justi-
fică într-un fel prezenţa unor elemente de repe-
tare în fraza redată, din care motive nu încercăm 
simplificarea construcţiei. Semnalele despre 
care se vorbeşte în definiţie, posibil să fie cele 
de alarmare şi nu de înştiinţare. Mai trecem cu 
privirea şi peste unele concretizări inutile, cum 
ar fi îmbinarea de cuvinte canalelor,  reţelelor  
de  transmisiuni  teritoriale şi ramurale, ce pu-
tea fi evitată cu uşurinţă. Doar că departajarea 
anumitor elemente ale formulei citate scoate în 
evidenţă construcţia teoretică a sistemului de în-
ştiinţare al protecţiei civile, care include:

a) forţele;
b) mijloacele tehnice speciale de  înştiinţare; 
c) sistemul  de  transmisiuni al protecţiei ci-

vile; 
d) canalele  reţelelor  de  transmisiuni  terito-

riale  şi  ramurale.
Interes major pentru discuţia noastră prezin-

tă elementul de la litera c) - sistemul  de  trans-
misiuni al protecţiei civile. Anume el şi provoacă 
nedumerire: categoric, nu poate un sistem să în-
corporeze pe altul. Logica ne sugerează că siste-

mul descinde, de rând cu alte elemente interde-
pendente, doar dintr-un (unele) subsistem, -e. Pe 
când în redacţia Regulamentului, textul condu-
ce la formularea unei decizii cel puţin şocante:  
sistemul de transmisiuni al protecţiei civile este 
incorporat celui de înştiinţare.

Din moment ce lucrurile se complică uşor  
(omnia initium difficile), străduim în construirea 
unui silogism întemeiat pe judecăţile inserate de 
Regulament:

1. Cunoaştem deja că sistemul  de  transmisi-
uni al protecţiei civile este un component sensi-
bil al sistemului de înştiinţare al protecţiei civile 
(pct.2 subalin.(2).

2. Tot sistemul de transmisiuni al protecţiei 
civile este o „asociere  tehnico-organizatorică  a  
forţelor şi mijloacelor de transmisiuni  cu  di-
ferită destinaţie,  create pentru asigurarea ac-
tivităţii, în diferite  regimuri de  funcţionare,  a  
organelor  de conducere, forţelor  şi  mijloacelor 
protecţiei civile;” (pct.2 subalin.(3).

Regulile de joc ne obligă să remarcăm că, 
dacă una din noţiuni o cuprinde pe cealaltă, ulti-
ma devine minoră primei. Prin urmare, noţiunile 
vizate nicidecum nu pot fi tratate pe picior de 
egalitate. 

Consultăm Dicţionarul explicativ ilustrat 
al Limbii Române (DEXI), care notifică pentru 
substantivul sistem următoarea definiţie: „An-
samblul de elemente (materiale sau ideale) in-
terdependente şi constituind un întreg organizat, 
care stabileşte ordinea într-un domeniu de gân-
dire teoretică, reglementează clasificarea mate-
rialului într-un domeniu al ştiinţelor naturii sau 
determină funcţionarea unei activităţi practice 
în conformitate cu scopul urmărit.”2

Citatul permite să rezumăm că piesele unui 
sistem formează elementele lui cooperatiste, ce 
constituie un tot întreg, dar nicidecum careva 
sisteme. În caz contrar, se crează o tautologie: 
sistemul este alcătuit din sistem. Ceea ce, printre 
altele, şi se conturează în formula cu pricină din 
Regulament. Şi atunci, care trebuia să fie redac-
ţia corectă a definiţiei? Ori, mult probabil, urma 
să fie evidenţiat totuşi un subsistem de transmi-
siuni? 

Dar ce este subsistemul?
Întru clarificare academică, apelăm din nou 

la serviciile DEXI, de unde reţinem că noţiunea 
de subsistem desemnează o „parte dintr-un sis-
tem care apare de sine stătător într-un proces.”3 
O altă versiune, culeasă din  Dicţionarul enci-
clopedic, editura „Cartier”, 2003, interpretează 
subsistemul în calitate de „component structural 
principal subordonat unui sistem.”4 Adică, com-
ponentul structural principal subordonat unui 
sistem este un subsistem. Punctum. 

În temeiul celor expuse, putem uşor deduce 
că elementul de la litera c) nu este un sistem, ci 
un subsistem. Conchidem, deci, că în signatura 
sistemului de înştiinţare, încadrată în cuprinsul 
Regulamentului de înştiinţare şi transmisiuni, 
s-a strecurat o contradicţie.

Secundo. Ţine de precizat că, eventual, poa-
te fi acceptată şi tratarea pe picior de egalitate 
a ambelor noţiuni. Atât doar că această recepti-
vitate se putea produce în circumstanţe noi: era 
cazul de aplicat o altă sintagmă în titlul Regula-
mentului; definiţiile sistemelor şi principiile lor 
de funcţionalitate – manifestate deosebit pe toate 
coordonatele şi perfect sesizabile în tot spaţiul. 
În atare împrejurări, cuprinsul devenea cores-
punzător adevărului.

Având în vedere vehicularea termenilor 
transmisiune şi înştiinţare, considerăm raţional 
verificarea tratării lor ştiinţifice. Dicţionarul en-
ciclopedic validează pentru substantivul feminin 
transmisiune mai multe sensuri, iar noi, l-am se-
lectat pe cel legat de sfera telecomunicaţiilor: „4. 
Transmitere de semnale de la un post emiţător 
de telegrafie, telefonie sau radiocomunicaţii, în 
scopul recepţionării lor.”5 Deoarece intervenţia 
are ca suport suplimentar şi noţiunea de a înşti-
inţa, remarcăm, îndeosebi, că verbul explică ac-
ţiunea de a aduce la cunoştinţă, a face cunoscut; 
substantivului înştiinţare atribuindu-i-se sinoni-
mele informaţie, anunţ.6

De aici, o altă întrebare: „Care este logica in-
vocării cuvântului  transmisiuni în titlul Regula-
mentului, căci nimic nu altera pledoaria actului, 
dacă se refuza din start acest apendice. Funcţie şi 
de dispoziţiile pct.16, conform cărora  mijlocul 
de bază de înştiinţare şi informare a populaţiei 
îl constituie transmiterea comunicatelor verbale 
prin reţelele de transmisiuni. Rezultă că dacă s-a 
spus „înştiinţare”, s-a spus şi „transmisiune”.

Sintezele întreprinse conduc la ferma, dar 
inevitabila convingere că denumirea actului nor-
mativ urma să fie regulamentul cu privire la 

sistemul de înştiinţare al protecţiei civile, şi nu 
alta.

În această ordine de idei menţionăm că, deşi 
Regulamentul utilizează în cuprins îmbinarea de 
cuvinte sistemul de înştiinţare al protecţiei ci-
vile (a se vedea denumirile capitolelor II, III şi 
IV), ocazia nu este explorată la justa ei valoare şi 
anume, sintagma nu-i fixată în titlul actului, fapt 
ce-i diminuează într-un fel autoritatea. Aşadar, 
şansa e ratată, iar noţiunea – ne-aprofundată.

Dispoziţiile pct.1 Regulament denotă că 
prestaţia actului constă în stabilirea preceptelor 
juridice pentru colaborarea mai multor autorităţi 
publice, în special a Ministerului Afacerilor In-
terne, Ministerului Dezvoltării Informaţionale, 
S.A. „Moldtelecom” şi Î.S. „Radiocomunicaţii”, 
în domeniul constituirii şi funcţionării sisteme-
lor de transmisiuni şi înştiinţare (!?) în caz de 
situaţii excepţionale. 

Depistăm o situaţie ambiguă şi nu e clar 
care-i intenţia: orientarea înspre un sistem de 
înştiinţare şi transmisiuni – cum ne avertizează 
autoritar titlul actului, sau înspre unul de trans-
misiuni şi înştiinţare? Mult probabil că vehicu-
larea cu legitatea aritmetică despre schimbarea 
locului termenilor la obţinerea sumei identice 
nu se acceptă categoric pentru contrazicere, de 
vreme ce se discută construcţia unui act norma-
tiv (şi nici pe departe a unui exerciţiu de mate-
matică). După cum lesne se observă, în expune-
rea Regulamentului, sistemul de transmisiuni al 
protecţiei civile este încorporat celui de înştiin-
ţare al protecţiei civile, sistem automatizat de 
înştiinţare centralizată. Ultimul este descris în 
calitate de sistem principal, care şi trebuie să 
fie capul de afiş.  

O altă întrebare ce dorim a o elucida se referă 
la intercalarea inocentă a noţiunilor sistem de în-
ştiinţare al protecţiei civile şi sistem automatizat 
de înştiinţare centralizată (S.A.Î.C.) – în para-
metrii statuaţi de pct.2 subalin.(2) Regulament. 
Care sunt ipotezele?

În versiunea Regulamentului, este vorba des-
pre unul şi acelaşi sistem. Cât ne priveşte, avem 
mari rezerve faţă de această omologare şi consi-
derăm că noţiunile vizate nu sunt identice. 

Una este a proiecta un sistem de înştiinţare al 
protecţiei civile de mici dimensiuni, cu cheltuieli 
mici, cu mijloace şi forţe elementare şi alta este a 
instala utilaj special – super-tehnologizat, ultra- 
sofisticat – pentru funcţionarea sistemului auto-
matizat de înştiinţare centralizată. Primul este un 
obişnuit sistem de înştiinţare – de obiect, local, 
teritorial; pe când celălalt reprezintă un sistem 
automatizat, de înştiinţare centralizată.

Oportunitatea următoarei opţiuni rezidă din 
durata semnalului de alarmare. 

Definiţia substantivului feminin alarmă o 
selectăm din nou cu ajutorul Dicţionarului en-
ciclopedic: „1. Înştiinţare a trupelor, a popula-
ţiei etc. despre apropierea unui pericol iminent; 
starea provocată de acest anunţ. Semnal acus-
tic, optic sau de telecomunicaţii prin care se dă 
alarma.”7 

Aşadar, alarmarea este o misiune de pre-
venire a populaţiei şi constă într-un complex de 
măsuri tehnico-organizatorice, care se iau pentru 
introducerea situaţiilor operative de protecţie ci-
vilă, avertizarea populaţiei despre:

- pericolul atacurilor de război;
- pericolul iminent al atacurilor teroriste;
- accidente nucleare sau chimice etc.;
Cineva poate să insiste: „Dar care e durata 

cuvenită, stabilită prin act normativ (Regula-
mentul!), a semnalului acustic de alarmare?

Revenind la aranjamentele despre includerea 
circulară a sirenelor electrice, ceea ce înseam-
nă: „Atenţie tuturor!” (pct.18 alin.(1), atenţi-
onăm că Regulamentul de înştiinţare şi trans-
misiuni nu stabileşte oarecare criterii privitor la 
durata sunetului.

Alineatele (3) şi (4) pct.18 din Regulament 
determină difuzarea informaţiei orale către po-
pulaţie, cu întreruperea programelor de trans-
misiune timp de cel mult 5 minute. Se admite 
repetarea de două sau de trei ori a comunicatului 
oral. 

Întrebarea se referă la semnalele acustice 
pur alarmă, acestea fiind totalmente ignorate în 
cuprinsul Regulamentului. 

Autorii lucrării „Cunoştinţe generale de pro-
tecţie a populaţiei în caz de dezastre şi în situa-
ţii speciale” arată că în 1995, pentru alarmare, 
în România erau dispuse următoarele semnale 
acustice:

– alarmă aeriană – sunet modulat de 2 mi-
nute cu periodicitate de 4 secunde;

– alarmă chimică (radioactivă) – 5 sunete a 
16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde;

Problematică incertitudinilor de logică din cadrul unui Regulament1
– calamitate naturală – 3 sunete a 32 secun-

de fiecare, cu pauză de 12 secunde;
– încetarea alarmei – sunet continuu de 2 

minute.
Pentru prezentul şi viitorul Republicii Mol-

dova, chiar dacă nu implică discernământul su-
netelor, totuna trebuia să includă o referinţă ofi-
cială la subiect.

Eficacitatea Regulamentului sporea mult 
dacă în unele locuri nu se recurgea, din abun-
denţă, la timpul viitor (a se vedea, în acest sens: 
pct.8, pct.24, pct.26 alin.(2), pct.27 alin.(1), 
pct.33, 34). 

Se vede clar că redacţia Regulamentului cu 
privire la organizarea sistemului de înştiinţare 
şi transmisiuni în caz de pericol sau de apariţie 
a situaţiilor excepţionale declară ne-pregătirea 
operativă permanentă a Departamentului Situaţii 
Excepţionale. 

Dispoziţiile Regulamentului şi rigorile Legii 
privind actele normative ale Guvernului şi ale 
altor autorităţi ale administraţiei publice cen-
trale şi locale8 (nr.317-XV, 18 iulie 2003), care 
prescriu vizavi de limbajul şi expresia juridică 
a actului normativ: „Verbele se utilizează, de 
regulă, la timpul  prezent.” (art.46 alin.(9)? Ră-
mâne de subliniat rolul şi importanţa expertizei 
juridice, căreia îi este supus în mod obligatoriu 
proiectul de act normativ; la timpul său, experţii 
trebuiau să-şi spună cuvântul. 

Concomitent, punem un mare semn de în-
trebare faţă de maturitatea sintagmei îndeplinire 
obligatorie şi sigură a lucrărilor din explicaţii-
le noţiunii carta tehnologică de deservire şi re-
paraţie a mijloacelor de transmisiuni, redată la 
punctul 2, subalineatul 5 Regulament.

Axioma despre obligativitatea spre executa-
re a actelor normative emise de Guvern şi de alte 
autorităţi ale administraţiei publice centrale sau 
locale nu e greu de stabilit pentru orice persoană 
fizică şi juridică. Asemenea şi dispoziţiile privi-
tor la îndeplinirea lucrărilor. E de la sine înţeles 
că ele se execută cu o acceptabilă şi suficientă 
calitate, din care motive semnificaţia obligato-
rie şi sigură îmbracă haină ofensatoare pentru o 
societate sănătoasă. În plus, nu se exclude even-
tualitatea gradului superlativ la efectuarea lucră-
rilor. Cu totul într-un mod obişnuit, laborioasa 
activitate trebuie să fie şi de un înalt randament 
şi de o maximă siguranţă.

Clauza instrumentelor de logică e afectată 
periodic pe parcursul textului. Să aplicăm o tes-
tare. Găsiţi deosebirile dintre cele două texte de 
mai jos, bifaţi-l pe cel mai succint:

1. „În cazuri excepţionale, se admite trans-
miterea unor comunicate orale succinte, neco-
respunzătoare cu standardul, prin intermediul 
mijloacelor de   transmisiune,  în  direct  sau  
înregistrate  pe  bandă  magnetică, nemijlocit de 
la serviciile operative de dispecerat ale organe-
lor pentru situaţii excepţionale.”

2. „În cazuri excepţionale, se admite trans-
miterea unor comunicate orale succinte, în  di-
rect  sau  înregistrate  pe  bandă  magnetică, 
nemijlocit de la serviciile operative ale autorită-
ţilor pentru situaţii excepţionale.”

Notă. - Mostra nr.1 constituie textul oficial - 
pct.18 alin.(6) Regulament.

- Mostra nr.2 e redacţia noastră.
Constatarea corectitudinii în formularea tex-

tului de la pct.29 din Regulament o lăsăm pe sea-
ma amatorilor. Mostra literară o redăm intactă: 
„Sistemele  de  înştiinţare  locale şi de obiect  ale  
protecţiei civile  reprezintă o parte componentă 
a sistemelor locale de înştiinţare ale  protecţiei 
civile şi trebuie să fie racordate organizatoric, 
tehnic şi programatic la acestea”. 

P.S. Deoarece articolul a fost finisat anterior, 
facem excepţie de la modificările ulterioare de 
substituire a denumirii Departamentului Situaţii 
Excepţionale cu sintagma „Serviciul Protecţiei 
Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministe-
rului Afacerilor Interne” (Hotărârea Guvernu-
lui nr.1499 din 29 decembrie 2008. MO nr.3-6 
(3336-3339) din 16 ianuarie 2009, art.11). 

Mihai DASCĂL 
_________
1 Regulamentul cu privire la organizarea sistemului de în-

ştiinţare şi transmisiuni în caz de pericol sau de apariţie a situ-
aţiilor excepţionale. Monitorul Oficial nr.139-141 (1738-1740) 
din 21 octombrie 2005, art.1144.

2 Dicţionarul explicativ ilustrat al Limbii Române, editura 
„ARC. GUNIVAS”, ediţia 2007, p.1816, articolul „sistem”.

3 Ibidem, p.1917, articolul „subsistem”.
4 Dicţionar Enciclopedic, autori Lăcrămioara Chihaia şi 

alţii, editura „Cartier”, 2003, p.909, articolul „subsistem”.
5 ibidem, p.965, articolul „transmisiune (transmite)”.
6 ibidem, p.468, articolele „înştiinţa” şi „înştiinţare”.
7  ibidem, p.28, articolul „alarmă”.
8  Legea nominalizată, MO nr.208-210/783 din 3 octom-

brie 2003.
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Avocatul dvs. la domiciliu
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Vreau să ştiu care obiecte sunt interzise de a  se 
afla la condamnat şi care sunt supuse ridicării. 

Cristina Pripa,                                                                                                                                   
mun. Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

Încă o reţea de trafic de fiinţe uma-

La întrebări răspunde juristul 
Vitalie MODRÂNGĂ

www.vitaliemodringa@usm.md

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(aprilie 2009,  nr. 15(274)

&

?

Conform prevederilor Sta-
tutului executării pedepsei de 
către condamnaţi, sunt supuse 
ridicării şi confiscării banii, 
obiectele de valoare şi bunu-
rile interzise, aflate în posesia 
deţinutului, în încăperile ca-
zării sau antrenării la muncă 
a acestuia, venite pe numele 
lui prin intermediul pachete-
lor cu provizii, banderolelor, 
coletelor sau corespondenţei, 

precum şi alte bunuri inter-
zise, găsite pe teritoriul peni-
tenciarului. Constituie obiecte 
de valoare: articolele produse 
din metale sau pietre preţioa-
se (brăţări, inele, portţigarete, 
cercei etc.), bunuri ce repre-
zintă o valoare istorică, cecuri 
bancare, bilete la ordin, cam-
bii, acţiuni, obligaţiuni, pre-
cum şi alte titluri sau hârtii de 
valoare.

Vreau să ştiu care este termenul în care pot să 
sesizez Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi 
care sunt factorii de care depinde acest termen. 

Marina Melinte, 
mun. Chişinău 

Conform articolului 32 § 1 
din Convenţie, Curtea nu poa-
te fi sesizată decât după ce au 
fost epuizate în prealabil căile 
de recurs interne şi în termen 
de şase luni, începând cu data 
deciziei definitive interne. 
O plângere care nu respectă 
aceste condiţii de admisibilita-
te nu va putea fi examinată de 
către Curte.

 Înainte de  adresare către 
Curte, trebuie  utilizate  în stat  
toate remediile juridice care 
ar fi putut fi utile în situaţia de 
care se plânge persoana, în caz 
contrar, va trebui  demonstrat 
că aceste remedii nu puteau fi 
eficace. Prin urmare, mai întâi 
ar fi trebuit  sesizate tribuna-
lele interne, până la instanţa 
supremă competentă inclusiv, 
în faţa căreia ar fi trebuit  pre-
zentate, cel puţin în substan-
ţă, motivele plângerii care se 
pretind a fi supuse  atenţiei 
Curţii.

În exercitarea acestor re-
medii, trebuie să fi respectat 
regulile de procedură naţiona-
le, mai ales termenele prescri-
se de acestea. Dacă, de exem-
plu, recursul a fost respins ca 
tardiv sau pentru nerespecta-
rea unei reguli de competenţă 
sau de procedură, Curtea nu 
va putea examina cererea.

Dacă totuşi plângerea este 
împotriva unei decizii judecă-
toreşti, mai ales de condamna-
re, nu este necesar de a încerca 

obţinerea revizuirii procesului 
după parcurgerea instanţelor 
judiciare uzuale. Nu este nece-
sar nici să fi exercitat recursuri 
de graţiere sau să fi solicitat 
graţierea sau amnistierea. În 
plus, petiţiile (adresate Parla-
mentului, şefului statului sau 
al guvernului, unui ministru 
sau ombudsman) nu constituie 
remedii pe care trebuia să le fi 
încercat.

După ce autoritatea naţi-
onală cea mai înaltă şi com-
petentă a pronunţat o decizie, 
persoana dispune de un inter-
val de şase luni pentru a sesiza 
Curtea. Acest interval începe să 
curgă de la data la care persoa-
na a  luat cunoştinţă de decizia 
finală, în ordinea normală a 
instanţelor, şi nu începând de 
la respingerea ulterioară a unei 
eventuale cereri în revizuire a 
procesului sau a unui alt recurs 
extraordinar, a unei cereri de 
graţiere sau amnistiere, sau a 
oricărei alte cereri adresate unei 
autorităţi cu titlu de graţiere.

Termenul de şase luni este 
întrerupt de prima scrisoare 
adresată Curţii, expunând cu 
claritate, chiar dacă în mod su-
mar, obiectul plângerii even-
tuale sau de trimitere a formu-
larului de cerere completat. O 
simplă cerere de informaţii nu 
este suficientă pentru a între-
rupe termenul de şase luni.

Conform prevederilor Re-
gulamentului privind com-
pletarea, păstrarea şi evidenţa 
carnetului de muncă, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
1449 din 24 decembrie 2007,  
carnetul de muncă constituie 
documentul de bază privind 
activitatea de muncă a salari-
aţilor pe teritoriul Republicii 
Moldova. În baza prevederi-
lor regulamentului, carnete-
le de muncă se întocmesc în 
mod obligatoriu pentru toţi 
salariaţii care au lucrat cel 
puţin 5 zile în cadrul unităţii, 
indiferent de tipul de propri-
etate şi forma organizatorico-
juridică a acesteia, inclusiv 
pentru salariaţii nescriptici şi 
salariaţii - cetăţeni străini şi 
apatrizi. Fiecare salariat poa-
te fi titular al unui singur car-
net de muncă de model nou. 
În cazul în care sunt comple-
tate toate paginile cu coloa-
nele respective ale carnetului 
de muncă, se întocmeşte un 
nou carnet de muncă, înscri-
erile numerotându-se în ordi-
ne crescătoare. Completarea 
carnetului nou se  efectuează  
cu respectarea tuturor preve-
derilor regulamentului.  Per-
soanele care se angajează în 
muncă (cu excepţia celor care 
n-au fost angajate anterior 
sau a celor care se angajează 
prin cumul) sunt obligate să 
prezinte carnetul de muncă 
completat în modul stabilit. 

 Carnetele de muncă de 
model nou se întocmesc pen-
tru toţi salariaţii, atât pentru 
persoanele care se angajează 
în muncă pentru prima dată, 
cât şi pentru cele care au 
carnete de muncă de model 
vechi.  La întocmirea carne-
tului de muncă de model nou, 
în carnetul de muncă de mo-
del vechi, după ultima înscri-
ere la capitolul „Date referi-
toare la activitatea în muncă”, 
se efectuează o înscriere fără 
număr: „S-a întocmit carnet 
de muncă de model nou”, 
indicându-se numărul, seria 
şi data deschiderii carnetului 
respectiv. După întocmirea 
carnetului de muncă de mo-
del nou, înscrierile în cel de 
model vechi nu se efectuează. 
Carnetul de muncă de model 
vechi şi cel de model nou se 
păstrează de către unitatea la 
care este angajat salariatul.  În 

Aspecte generale referitoare la carnetul de muncă
cazul angajării la o altă unita-
te, salariatul poate să prezinte 
numai carnetul de muncă de 
model nou, cel vechi păstrân-
du-se în continuare la titular.  

Carnetul de muncă se 
completează în limba de stat. 
În caz de necesitate, la soli-
citare, salariatului i se poate 
elibera textul tradus în limba 
rusă, certificat în modul sta-
bilit al ordinului (dispoziţiei, 

deciziei, hotărârii) în temeiul 
căruia s-a efectuat înscrie-
rea respectivă în carnetul de 
muncă. 

În carnetul de muncă se 
înscriu: 

numele şi prenumele sala-
riatului; 

denumirea unităţii emi-
tente; 

localitatea, anul, luna şi 
ziua întocmirii; 

datele referitoare la iden-
titatea şi starea civilă a sala-
riatului; 

modificările privind starea 
civilă şi numele salariatului 
după întocmirea carnetului de 
muncă; 

studiile; 
pregătirea profesională; 
datele referitoare la acti-

vitatea de muncă, la stimulări 
şi recompense; 

certificarea eventualelor 
rectificări ale înscrierilor ero-

nate sau incomplete; 
numărul de identificare de 

stat al salariatului şi al unităţii 
în care lucrează acesta (IDNP 
şi IDNO). 

Numerele de identificare 
de stat (IDNP şi IDNO) se în-
scriu la capitolul „Menţiuni”. 

În carnetul de muncă nu 
se înscriu sancţiunile. Toate 
înscrierile referitoare la an-
gajare, transfer, stimulări şi 

recompense se 
efectuează în 
c o r e s p u n d e -
re cu ordinele 
(dispozi ţ i i le , 
deciziile, hotă-
rârile) angaja-
torului, în ter-
men de cel mult 
şapte zile calen-
daristice de la 
emiterea aces-
tora. Înscrierile 
referitoare la 
încetarea con-
tractului indivi-
dual de muncă 
se efectuează 
în ziua elibe-
rării, în strictă 
conformitate cu 
ordinul (dispo-
ziţia, decizia, 
hotărârea) an-
gajatorului. 

 Unitatea 
este obligată 
să aducă la cu-
noştinţa sala-

riatului, contra semnătură în 
fişa personală, orice înscri-
ere efectuată în carnetul de 
muncă în temeiul ordinului 
(dispoziţiei, deciziei, hotărâ-
rii) de angajare, transfer sau 
eliberare. În fişa personală se 
repetă cu exactitate înscrierile 
din carnet. 

În caz de necesitate, la so-
licitare, angajatorul este obli-
gat să elibereze salariatului, în 
termen de 3 zile lucrătoare, în 
modul stabilit, extrase auten-
tificate ale datelor din carne-
tul de muncă. În cazul consta-
tării unei înscrieri eronate sau 
incomplete referitoare la an-
gajare, transfer, recompense 
etc., rectificarea sau comple-
tarea se face de către unitatea 
care a efectuat înscrierea, la 
capitolul IX al carnetului de 
muncă, în corespundere cu 
ordinul (decizia, dispoziţia, 
hotărârea) angajatorului, iar 

în caz de pierdere a acestuia - 
conform altui act emis de uni-
tatea respectivă (documentele 
de arhivă referitoare la activi-
tatea de muncă a salariatului, 
fişele personale, borderourile 
de decontări, conturile perso-
nale privind salariul etc.), au-
tentificat în modul stabilit de 
legislaţie. Depoziţiile marto-
rilor nu pot servi drept temei 
pentru rectificarea înscrierilor 
din carnetul de muncă. 

În cazul lichidării unită-
ţii, rectificările sau înscrierile 
neefectuate de către unitatea 
lichidată se efectuează de că-
tre succesorul de drept, iar în 
lipsa acestuia - de către auto-
rităţile administraţiei publice 
locale (primării), în temeiul 
documentelor corespunzătoa-
re (ordinul, decizia, dispoziţia, 
hotărârea) angajatorului, iar în 
cazul pierderii acestuia - con-
form altui act emis de unitatea 
respectivă (documentele de 
arhivă referitoare la activitatea 
de muncă a salariatului, fişe-
le personale, borderourile de 
decontări, conturile personale 
privind salariul etc.), autentifi-
cat în modul stabilit de legis-
laţie. Unitatea unde lucrează 
salariatul este obligată să acor-
de acestuia ajutorul necesar în 
vederea soluţionării chestiunii 
în cauză. 

Rectificarea înscrierilor 
eronate sau incomplete se face 
printr-o linie uşoară, în aşa fel 
încât textul să rămână vizibil, 
indicându-se la capitolul IX 
din carnetul de muncă pagina, 
numărul şi coloana înscrierii 
eronate sau incomplete şi în-
registrându-se textul corect. 
În cazul în care înscrierea a 
fost anulată integral, acest 
lucru se consemnează în co-
loana „Textul rectificat”, cu 
indicarea actului care a servit 
drept temei pentru anulare. 
Sub textul rectificat, se indică 
numărul şi data actului în te-
meiul căruia s-a efectuat rec-
tificarea. În cazul în care în 
carnetul de muncă s-a efectu-
at o înscriere despre eliberare 
sau transfer, care ulterior au 
fost recunoscute nevalabile, 
la solicitare, salariatului i se 
eliberează un duplicat al car-
netului de muncă, în care nu 
se include această înscriere. 
În acest caz, cheltuielile sunt 
suportate de unitate. 

În cadrul Ministerului Justiţiei a avut loc cea de-a III-a 
şedinţă a Clubului Consular, constituit în scopul consolidării 

şi dezvoltării continue a relaţiilor dintre autorităţile moldo-
veneşti, misiunile diplomatice şi oficiile consulare străine 
acreditate în Republica Moldova, şedinţă la care au partici-
pat consuli şi reprezentanţi ai 13 misiuni diplomatice şi oficii 
consulare. 

MINISTERUL  JUSTIŢIEI  A  GĂZDUIT  
ŞEDINŢA  A  III-A  A  CLUBULUI  CONSULAR

Şedinţa a fost deschisă de către dna Diana Scobioală, şef al 
Direcţiei Generale Relaţii Internaţionale şi Integrare Europea-
nă, care, prin cuvântul său de salut, adresat participanţilor, a 
accentuat intensitatea şi înalta calitate a cooperării Ministeru-
lui Justiţiei cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare acre-
ditate în Moldova şi a lansat piste de reflecţie pentru consolida-
rea şi eficientizarea mecanismelor susceptibile să servească la 
maximum interesele cetăţenilor statelor implicate în procedura 
cooperării. 

În acest context, diplomaţii străini au fost familiarizaţi cu 
particularităţile procesului de realizare de către Ministerul Jus-
tiţiei a competenţelor în domeniul asistenţei juridice interna-
ţionale şi a aplicării apostilei pe actele oficiale ale Republicii 
Moldova. În cadrul şedinţei au fost scoase în evidenţă bunele 
practici statuate între Minister şi misiunile diplomatice, pre-
cum şi principiul încrederii reciproce, în baza căruia acestea 
se desfăşoară. 

În altă ordine de idei, participanţii au pus în discuţie acele 
mecanisme şi instrumente, aplicarea cărora ar permite o asigu-
rare mai larga a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în legătură 
cu aspectele indicate mai sus.
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ÎN  ATENŢIA  CITITORILOR!
Săptămânalul 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 toate chioşcurile.

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

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

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui SRL „Crasmed”, pentru data de 6 mai 2009, ora 10.00, 
la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 213, et.2) în 
calitate de pârât pe cauză civilă intentată de SRL „Telemar” , 
privind încasarea sumei de 14791, 31 lei .

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
ÎI „Gonţa Viorica”, pentru data de 12 mai 2009, ora 13.00, la 
şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 230) în calitate 
de pârât pe cauza civilă intentată de SRL „Almaian”.

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

Judecător                                                         Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu prevederile art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea repre-
zentantului SRL „Djenian Lux„ pentru data de 12 mai 2009, 
ora 9.45, la şedinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 207) 
în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de „JLC” SA, pri-
vind încasarea sumei.

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

Judecător                                                  V. Orîndaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  solicită pre-
zentarea obligatorie a reprezentantului SRL „Talimarex-Com” 
mun. Chişinău, pentru data de 14 mai 2009, ora 13.15, la şe-
dinţa judiciară (bd. Ştefan cel Mare 73, bir. 220) în calitate 
de pârât la examinarea cauzei civile intentate de  SA „JLC”, 
privind încasarea datoriilor.

Prezenţa este obligatorie. 
Judecător                                                         I. Gancear

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

108 CPC al RM,  solicită prezentarea  cet. Catun Victor Ivan, 
pentru data de 4 mai 2009, ora 17.00, la şedinţa   judiciară  (str. 
Kiev 3, bir. 31) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată 
de Catun Svetlana ş.a. privind pierderea dreptului la folosirea 
spaţiului locativ.

Judecător                                                   Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău,  în conformitate cu art. 
108 CPC al RM,  solicită prezentarea  cet. Roman P., pentru 
data de 15 mai 2009, ora 10.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 
3, bir. 14) în calitate de pârât pe cauza civilă intentată de Ro-
man L. privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                               Nina Arabadji

www
Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  

cet. Lulesco Aurelia Nicolae, pentru data de 21 mai 2009, ora 
9.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir. 15) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentate de Lulesco Iurie Vasile, 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                    I. Timofei
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, solicită prezenta-
rea  cet. Padalco Irina Mihail, pentru data de 26 mai 2009, 
ora 11.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir. 15) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile intentate de BC „ProCredit 
Bank”, privind încasarea sumei.

Judecător                                                            I. Timofei
www

Judecătoria Râşcani mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Andriţchi Alexandru, pentru data de 28 mai 2009, ora 
16.00, la şedinţa   judiciară  (str. Kiev 3, bir. 3) în calitate de 
pârât pe cauza civilă intentată de  SC „Recuperare Creanţe” 
SRL or. Ialoveni, privind încasarea datoriei şi dobânzii de în-
târziere.

Judecător                                                  Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, solicită prezentarea  
cet. Sergiu Mîţu şi Mititel Svetlana, pentru data de 6 mai 2009, 
ora 14.00, la şedinţa   judiciară  (str. Zelinschi 13, bir. 17) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile intentate de Tatiana Mîţu 
către Serghei Mîţu, Şevciuc Viorica, Svetlana Mititel, privind 
recunoaşterea nulă a contractului de donaţie, recunoaşterea 
parţial nulă a testamentului.

Judecător                                                 Viorica Mihaila
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, solicită prezentarea 
cet. Popa Nicolae, pentru data de 12 mai 2009, ora 9.00, la 
şedinţa   judiciară  (str. M. Viteazul 2, bir. 613) în calitate de 
pârât pe cauza intentată de SA „Donaris Grup”, privind înca-
sarea sumei în regres.

Judecător                                     Ana Panov
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Pavliuc Dumitru, 
pentru data de 11 mai 2009, ora 12.00, la şedinţa   judiciară  
(str. M. Sadoveanu 24/1, bir. 318) în calitate de pârât pe cauza 
civilă intentată de Ala Sava, privind atribuirea cotei-părţi în 
natură.

Judecător                                                          Ala Malîi
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Saviţchi Igor, pentru 
data de 18 mai 2009, ora 14.30, la şedinţa   judiciară  (str. M. 
Sadoveanu 24/1, bir. 311) în calitate de pârât pe cauza civilă 
intentată de  DPDC Ciocana, privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

Judecător                                               Cernei Liudmila
www

Judecătoria Soroca, solicită prezentarea cet. Cravciuc Pe-
tru, pentru data de 11 mai 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  
(or. Soroca, str. Independenţei 62, bir. 1) în calitate de pârât pe 
cauza civilă, privind încasarea prejudiciului.

Judecător                                             Alexandru Negru

www
Judecătoria  Drochia, în conformitate cu art. 108 CPC al 

RM, solicită prezentarea pârâţilor Marcoci Viorica şi Sîrcu  
Iurii Mihail, dom. s. Gribova, rn. Drochia, pentru data de 14 
mai 2009, ora 9.00, la şedinţa   judiciară  (or. Drochia, str. 31 
August 1989, nr. 7 bir. 8) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentate de Mărginean Ana Ion, privind încasarea da-
toriei.

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

Judecător                                                    V. Zaporojan
www

Judecătoria Ungheni, solicită prezentarea cet. Andruşca 
Pavel Petru dom. s. Mănoileşti rn. Ungheni, pentru data de 19 
mai 2009, ora 11.00, la şedinţa   judiciară  (or. Ungheni, str. 
Naţională nr. 2, bir.5) în calitate de pârât pe cauza civilă inten-
tată de SA „ASITO” privind restituirea prejudiciului material.

Judecător                                          Vasile Mînăscurtă

Citaţii în judecată ANUNŢ
Asociaţia Obştească a Invalizilor „Egida” 

anunţă petrecerea Adunării Generale anuale la data 
de 8 mai 2009, la ora 17.00.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală anuală 
a Asociaţiei Obşteşti a Invalizilor „Egida” va fi ur-
mătoarea:

1. Aprobarea dării de seamă anuale;
2. Aprobarea dării de seamă contabile, a venitu-

rilor şi cheltuielilor, inclusiv la întreprinderile 
create de Asociaţie;

3. Distribuirea veniturilor şi cheltuielilor pe anul 
financiar;

4. Alegerea membrilor Consiliului de Adminis-
trare;

5. Aprobarea statutului în redacţie nouă;
6. Aprobarea tranzacţiilor, semnarea cărora este 

necesară pentru Asociaţie.

Examinând chestiunea cu privire la anunţarea con-
cursului pentru acordarea serviciilor de traducere, audi-
ind informaţia domnului Nicolae Clima, Consiliul Supe-
rior al Magistraturii

C O N S T A T Ă:
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat Regu-

lamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a 
concursului pentru suplinirea posturilor vacante de ju-
decător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei 
judecătoreşti, Regulamentul cu privire la organizarea şi 
funcţionarea Aparatului Consiliului Superior al Magis-
traturii, precum şi alte regulamente referitoare la activi-
tatea sistemului judecătoresc.

Conform art. 81 alin. (1) din Legea nr. 947-XIII  din  
19.07.96 cu privire la Consiliul Superior al Magistratu-
rii, întru asigurarea transparenţei activităţii Consiliului 
Superior al Magistraturii urmează să fie publicate în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Regulamen-
tele aprobate cu privire la activitatea sistemului jude-
cătoresc. 

În legătură cu editarea Monitorului Oficial al Repu-
blicii Moldova în două limbi este necesar de a fi tradu-
se în limba rusă Regulamentele aprobate de Consiliul 
Superior al Magistraturii pentru posibilitatea publicării 
lor.

Consiliul Superior al Magistraturii consideră nece-
sar anunţarea concursului privind acordarea serviciilor 
de traducere pentru versiunea rusă a Regulamentelor 

aprobate, care urmează a fi publicate în Monitorul Ofi-
cial.

 Consiliul Superior al Magistraturii, conform artico-
lelor 4, şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior 
al Magistraturii,

H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A anunţa concursul pentru acordarea serviciilor 

de traducere a Regulamentelor aprobate de Consiliul 
Superior al Magistraturii în versiunea rusă;

2. Doritorii de a participa la concurs vor prezen-
ta ofertele de preţuri pentru furnizarea serviciului de 
traducere a documentelor (Regulamentelor) din limba 
de stat în limba rusă, până la 20 mai 2009, la Aparatul 
Consiliului Superior al Magistraturii, str. Kogălnicea-
nu, 70.

3. Ofertele de preţ vor fi evaluate de către Consiliul 
Superior al Magistraturii pentru tot volumul de traduceri 
în ansamblu, preferinţă fiind acordată persoanei/firmei 
care va oferi cel mai mic preţ pentru toate serviciile. 

4. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Apara-
tul Consiliului Superior al Magistraturii (tel. 22-30-79, 
22-30-76).

5. Horărârea se publică în Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova şi se plasează pe site-ul Consiliului 
Superior al Magistraturii (www.csm.md).

Preşedintele Consiliului                                                                       
Superior al Magistraturii       Nicolae CLIMA

H O T Ă R Â R E 
cu privire la anunţarea concursului pentru acordarea 

serviciilor de traducere
 02 aprilie 2009                                                                              
 mun. Chişinău         nr. 104/5

REABOV  ANATOLIE   ANDREI

La  21 aprilie 2009, s-a stins din via-
ţă fostul ministru al justiţiei, Anatolie 
Reabov. A plecat pe calea veşniciei un 
ilustru jurist, un om de o fineţe rară, un 
conducător cu merite deosebite. 

Anatolie A. Reabov s-a născut la 3 
iulie 1931 în or. Berdiev, regiunea Jito-
mir, Ucraina. După absolvirea în 1954 a  
Institutului de Drept din or. Leningrad, 
a lucrat în calitate de stagier şi ajutor 
de procuror în or. Bălţi. Apoi şi-a urmat 
activitatea în organele Procuraturii Re-
publicii Moldova. A muncit în calitate 

de procuror-adjunct şi şef de secţie. Datorită experienţei acumulate, 
Anatolie Reabov a fost un exemplu de urmat pentru discipolii săi.

Graţie calităţilor profesionale, în anul 1983 este numit adjunct 
al Direcţiei anchetă a Ministerului de Interne, iar în anul 1984 este 
desemnat în calitate de prim –viceministru al afacerilor interne.

În anul 1987 este numit ministru al justiţiei. În această calitate, 
a contribuit din plin la perfecţionarea legislaţiei în republică, la res-
pectarea prevederilor legale de către organele judiciare.

Toată activitatea domnului Anatolie Reabov a fost consacrată 
intereselor ţării, asigurării bunăstării poporului. Conducător iscusit 
şi principial, a reuşit să obţină stima şi respectul celora cu care a 
activat pe întreaga perioadă a vieţii.

Pentru merite deosebite în activitatea sa, a fost decorat cu ordine 
şi medalii.

Exprimăm sincere condoleanţe familiei şi rudelor decedatului.
Dumnezeu să-l odihnească în pace .

                Colectivul aparatului Ministerului Justiţiei



Dreptul8 VINerI, 24 aprIlIe 2009

Nicolae Chirtoagă, judecător Briceni
Mult stimate domnule Nicolae Chirtoagă, aniversa-

rea zilei dvs de naştere ne oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa un sincer şi cald mesaj de felicitare.

Munca nobilă ce o desfăşuraţi cu cinste şi demnitate 
vă conferă o alură de om destoinic al acestui neam.

Să vă păstraţi aceste calităţi valoroase, căci de ele 
este nevoie ca dreptatea şi adevărul  să triumfe.

Pentru tot ceea ce sunteţi şi pentru tot ceea ce faceţi, 
vă dorim multă sănătate, putere continuă de muncă, noi 
realizări încununate cu succese remarcabile.

La mulţi ani! 
* * *

Valentina Timoşenco, judecător Bălţi
Mult stimată dnă Valentina Timoşenco, fie ca aceas-

tă zi de o semnificaţie aparte pentru dvs. să vă insufle 
şi mai mult dorinţa de a trăi frumos viaţa, de a crea lu-
cruri deosebite – astfel încât să atingeţi cele mai înalte 
culmi de revelaţie sufletească. Să vă păstraţi deosebitele 
calităţi cu care v-a înzestrat bunul Dumnezeu. Iar anii 
care se vor perinda de acum încolo să vă aducă multă 
sănătate, clipe enorme de fericire şi bucurii nenumărate 
de la cei dragi inimii.

La mulţi ani!
* * *

Viorica Ursu, judecător Criuleni 
De o semnificaţie aparte este această sublimă pri-

măvară pentru o doamnă la fel de sublimă şi distinsă 
precum este Viorica Ursu. 

Mult stimată dnă, un oaspete drag v-a bătut zilele 
acestea la uşă şi v-a adus în dar cea mai frumoasă săr-
bătoare a sufletului – aniversarea zilei de naştere.

Cu acest minunat prilej, vă dorim să aveţi parte de 
multă sănătate, fie ca lumina acestei sărbători să vă 
inunde sufletul de energie şi să genereze mereu bună 
dispoziţie, forţă de a merge înainte spre a atinge cele 
mai înalte culmi.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere Cara-
pirea Veronica, preşedintele judecătoriei Basarabeas-
ca; Galina Moscalciuc, judecător Buiucani; Iuliana 
Oprea, judecător CSJ; Viorica Severin, judecător Sân-
gerei; Lucia Lupaşcu, judecător Floreşti; Gagiu Ion, 
judecător Soroca; Vladislav Clima, judecător Ciocana; 
Vladimir Aneste, judecător Curtea de Apel, Bender; 
Florin Vlaicu, procuror al rn. Leova; Gheorghe Lei-
ciu, procurorul Găgăuziei.

    Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să 
vă adresăm  sincere şi calde urări de sănătate. Apreci-
em străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabili-
tatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile.

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

    La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de Administraţie 
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi Revista Naţională de Drept

wPe insula Madagascar se înalţă 
copacul de pâine, care e supranumit 
mama-pădurii. Copacul atinge o înăl-
ţime de 20 de m, având o circumferin-
ţă de peste 5 m.
wUn botanist suedez a realizat un 

ceas cu totul original. Bazându-se pe 
faptul că unele specii de flori se trezesc 

şi adorm la ora exactă, el a plantat flori într-o ordine 
anumită.

În acest fel, el a creat un ceas adevărat, florile căruia 
se trezesc pe rând, indicându-i ora respectivă. 
wÎn Africa de Nord creşte copacul necuratului. 

Scoarţa lui conţine un procent mare de fosfor, ceea ce îl 
face să lumineze. Noaptea poţi citi sub acest copac. 

Oamenii de ştiinţă au creat un inhalator denumit „Le 
Whif”, care le permite iubitorilor de ciocolată să se bucure 
de gustul ei cu zero calorii. Dispozitivul a fost inventat de 
profesorul David Edwards de la Harvard şi are patru arome: 
zmeură, mentă, mango şi gust simplu de ciocolată. Edwards 

spune că a creat inhalato-
rul gândindu-se dincolo de 
metodele clasice de alimen-
tare a organismului. „Am 
amestecat arta culinară cu 
ştiinţa aerosolilor”, explică 
Edwards, care crede că in-
venţia sa duce mâncatul la 
un alt nivel. 

Le Whif conţine pudră cu aromă de ciocolată, depozita-
tă într-un cilindru mic de plastic, de unde este inhalată de 
utilizatori. Inventatorii dispozitivului susţin că particulele de 
pudră sunt prea mari pentru a intra în plămâni şi că metoda 
nu implică pericole pentru sănătate. „Pudra are zero calorii, 
deci poate fi folosită şi în cadrul dietelor alimentare”, potrivit 
unui membru al echipei de la Harvard. 

Se pare că inventatorii nu se vor opri la inhalatorul cu 
ciocolată. Ei vor să diversifice gama de produse cu alte arome 
care pot completa sau înlocui o masă obişnuită. 

Furnicile ar putea rezolva problema  traficului 
infernal din marile oraşe

Traficul infernal din marile oraşe ale lumii ar putea ră-
mâne doar o amintire neplăcută datorită furnicilor, susţin oa-
menii de ştiinţă. Cele mai inteligente insecte ale planetei au 
capacităţi uimitoare pentru decongestionarea traficului, do-
vedindu-se net superioare oamenilor în această privinţă. Fur-
nicile se deplasează în interiorul coloniei mult mai eficient 
decât oamenii  în mediul urban, astfel că aceste creaturi nu 
au fost văzute niciodată stând la 
coadă pentru a se deplasa, sus-
ţin oamenii de ştiinţă. 

Creierul unei furnici conţine 
aproximativ 250.000 de celule, 
cel mai mare număr din lumea 
insectelor, susţine specialistul 
în inteligenţă colectivă, dr Dirk 
Helbing. Potrivit cercetătorului 
german, problema blocajelor din trafic, des întâlnită în marile 
oraşe din lume, ar putea fi rezolvată doar prin studierea com-
portamentului furnicilor.

Talentul furnicilor pentru decongestionarea traficului 
aglomerat a fost dovedit prin intermediul unui experiment. 

Echipa de cercetători a realizat o „autostradă” specială 
pentru furnici, cu două rute de diferite dimensiuni, între cuib 
şi o porţie mare de sirop dulce.

În mod surprinzător, ruta cea mai strâmtă s-a aglomerat 

aproape imediat. Oamenii de ştiinţă au observat însă că furni-
cile care se întorceau către cuib  pe ruta aglomerată, le ghidau 
imediat pe cele care abia atunci plecau către cea de-a doua 
cale, mult mai liberă. De cealaltă parte, furnicile care nu avu-
seseră probleme „în trafic” nu le-au redirecţionat pe cele care 
abia atunci plecau din cuib.

Întrucât furnicile care veneau de pe drumul aglomerat le-
au redirecţionat permanent către ruta liberă pe cele care abia 
plecau,  nu s-au produs deloc blocaje. 

„Un principiu similar ar putea fi utilizat dacă maşinile ar 
comunica una cu alta”, a precizat  Dr. Helbing, de la Univer-
sitatea Tehnologică din Dresda, Germania.

Papagalii martori la divorţ
Păsările au demascat în instanţă aventurile amoroase ale 

stăpânilor infideli. Când un pro-
ces ajunge într-un impas, un aju-
tor nesperat poate veni din partea 
papagalilor vorbitori ce au apar-
ţinut celor doi soţi care acum vor 
să se despartă. De mai multe ori, 
păsările s-au dovedit martori de 
nădejde în a-l demasca pe soţul 
infidel.

Anul trecut, papagalul famili-
ei Ficker din oraşul german Frei-
burg s-a dovedit la fel de păgubos 
pentru capul familiei, Frank. Deşi 
acesta avea toate motivele să 
creadă că are un cămin fericit, o 
soţie frumoasă şi o amantă focoasă, visul său a fost făcut praf 
tocmai de pasărea cu „gura mare”, Hugo, care a „înregistrat” 
involuntar numele amantei domnului Ficker.

„Lui Hugo i-a plăcut dintotdeauna să-l imite pe Frank. La 
un moment dat, l-am auzit imitându-l pe soţul meu, rostind 
numele „Uta, Uta””, a declarat soţia încornorată. Intrigată, 
femeia a căutat prin lucrurile soţului ei şi a găsit două bilete 
de avion cu destinaţia Paris, emise pe numele soţului ei şi al 
amantei sale, Uta. „L-am dat afară din casă fără să clipesc”, 
a spus femeia. 

Culoarea cifrelor
Un băiat de 11 ani din Maroc, originar din Shri Lanka, 

este capabil să facă operaţii matematice extrem de complexe 
în minte, prin asocierea cifrelor cu diverse culori.

Practic, copilul reuşeşte în 56 de minute să înmulţească 
două numere, fiecare format din 15 cifre. El a explicat că în 
mintea sa, fiecare cifră are o culoare (3 - trandafiriu, 1 - ne-
gru, 7 - violet) şi astfel îi este foarte uşor să le reţină pe tot 
parcursul calculului.

Băieţelul a povestit că a ajuns să viseze numai cifre şi este 
hotărât să ajungă om de ştiinţă. Între timp, tatăl său vrea să-i 
înregistreze performanţa în Cartea Recordurilor.

Peste 100 de preoţi creştini-ortodocşi vor oficia pe 26 
şi 27 aprilie, de Paştele Blajinilor, slujbe de pomenire a 
celor răposaţi, la cimitirele din municipiul Chişinău.

Preotul Octavian Moşin, secretar de presă în cadrul 
Mitropoliei Moldovei, a precizat că serviciile divine 
vor începe în ambele zile în jurul orelor 12:00, după ce 
în biserici va fi citită Liturghia Sfântului Ioan Gură de 
Aur.

„Toţi preoţii din ţară vor oficia şi vor participa la 
slujbele de pomenire în cele două zile de Paştele 
Blajinilor, iar o parte dintre aceştia vor merge în mai 
multe localităţi, invitaţi de rude sau cunoştinţe”, a spus 
Moşin.

De Paştele Blajinilor, municipalitatea va pune 
la dispoziţia chişinăuienilor transport gratuit pentru 
deplasarea la cimitirul „Sfântul Lazăr”, din strada 
Doina. De asemenea, în zilele de duminică şi luni vor  
circula până la cimitirul „Sfântul Lazăr” mai multe rute 
de microbuz.
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Aniversări

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

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

rămâne alături de Dvs.

Divert is

Slujbele de pomenire la Paştele Blajinilor 
vor fi oficiate în cimitirele din Chişinău 

de peste 100 de preoţi


