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Constituirea şi înregistrarea 
cultelor religioase
şi a părţilor lor componente

Guvernul a aprobat o serie 
de decizii ce ţin de Planul de 
Acţiuni în domeniul 
liberalizării regimului de 
vize cu UE

Copiii rămaşi fără 
supraveghere în 
vizorul MAI 
şi UNICEF

Centrul pentru Combaterea Crimelor Eco-
nomice şi Corupţiei (CCCEC) a organizat re-
cent, un seminar cu genericul: „Guvernarea 
şi Integrarea Europeană” unde a participat 
viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene, Natalia Gherman, alǎturi de Dirk 
Schuebel, Ambasador, Şef al Delegaţiei Uni-
unii Europene la Chişinău.

Natalia Gherman a comunicat participan-
ţilor la seminar despre importanţa şi perspec-
tivele liberalizării regimului de vize, cadrul 
legal, precum şi despre evoluţia Dialogului 
Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în 
acest domeniu.

Tot aici, s-a discutat despre importanţa re-
alizării prevederilor Programului Naţional de 
implementare a Planului de Acţiuni privind li-
beralizarea regimului de vize cu UE, acţiuni-
le căruia se bazează pe acţiunile prioritare de 
reformă în cadrul celor patru blocuri tematice 
ale dialogului, precum: securitatea documen-
telor, inclusiv paşapoarte biometrice; migraţia 
ilegală, inclusiv readmisia; ordinea publică şi 
securitatea; relaţii externe.

„Sîntem conştienţi despre necesitatea 
îndeplinirii condiţiilor UE în domeniu şi de 
faptul că avem încă multe de realizat la acest 
capitol, astfel că toate autorităţile naţionale 
implicate în acest proces manifestă un anga-
jament plenar faţă de reformele şi acţiunile 
necesare de a fi întreprinse pentru avansarea 
noastră în cadrul Dialogului privind liberali-

zarea vizelor”, a precizat viceministrul Afa-
cerilor Externe.

La rîndul său, Şeful Delegaţiei UE la Chi-
şinău, Dirk Schuebel, a menţionat ritmul di-
namic al relaţiilor dintre Uniunea Europeană 
şi Republica Moldova, inclusiv în domeniul 
prevenirii şi combaterii corupţiei. În acest 
sens, acesta a comunicat despre asistenţa 

Cum se va 
sărbători 

Ziua Europei 
la Chişinău

Ambasadorul Dirk Schuebel, Şeful Delega-
ţiei Uniunii Europene la Chişinău a avut recent, 
o întrevedere cu prim-ministrul Vlad Filat.

În cadrul acestei întrevederi, aceştia au vă-
zut materialele promoţionale tipărite cu oca-
zia Zilei Europei, dar şi cu ocazia Festivalului 
de film european, care se va desfăşura în pre-
mieră pentru Republica Moldova în perioada 
10-13 mai. În această perioadă urmează să fie 
prezentate filme din 11 ţări europene.

Dirk Schuebel a precizat că, cu ocazia Zi-
lei Europei, ambasadorii Uniunii Europene 
acreditaţi în Republica Moldova vor susţine 
ore în instituţiile de învăţămînt superior din 
ţara noastră, în cadrul cărora vor vorbi despre 
istoria Europei şi rolul Uniunii Europene.

La Chişinău, Ziua Europei va fi consem-
nată la 7 mai. Atunci, în Piaţa Marii Adunări 
Naţionale vor fi expuse standuri cu mîncare 
tradiţională europeană, vor avea loc concerte, 
dar şi discuţii publice. Un eveniment similar 
se va desfăşura la Bălţi, la 14 mai. Este pentru 
a doua oară cînd în Moldova se sărbătoreşte 
acest eveniment.

În cadrul discuţiei s-a vorbit şi despre re-
forma structurilor de drept şi suportul pe care 
îl acordă Uniunea Europeană ţării noastre în 
acest sens. Interlocutorii au precizat că aceas-
tă reformă este una extrem de importantă şi 
necesară Republicii Moldova.

„Anul trecut, Ziua Europei a fost o expe-
rienţă foarte frumoasă, care a suscitat inte-
resul multor cetăţeni ai Republicii Moldova. 
Sînt sigur că şi în acest an, această tradiţie va 
atrage mulţi vizitatori”, a precizat premierul 
Vlad Filat. Recent, la Madrid, Spania, a avut loc cea de-a VII-a şedin-

ţă a Comitetului de conducere EUREM ,,Manager Energetic 
European”, în rezultatul căreia a fost luată decizia referitor la 
extinderea Consorţiului EUREM în afara Uniunii Europene. 
Moldova a fost acceptată în Consorţiul EUREM, fiind prima 
ţară din afara Uniunii Europene ce desfăşoară acest program.

La eveniment, Republica Moldova a fost reprezentată de 
Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei (CCI). Potrivit 
şefei Centrului de Formare Continuă al CCI, Victoria Cotici, 
unul dintre punctele principale ale agendei şedinţei a fost 
prezentarea statelor care vor să adere la Consorţiul EUREM. 
Reprezentanţii fiecărei ţări - Moldova, Ungaria, Egipt, China, 
Olanda, Turcia, Maroc etc. au expus informaţii referitor la ne-
cesitatea, interesul şi posibilitatea implementării programului 
EUREM.

Ulterior, membrii Comitetului de conducere au decis ca 
Moldova să fie acceptată pentru a adera la Consorţiu.

Menţionăm că, în Moldova, programul EUREM a fost 
lansat pe 4 aprilie 2011. El este realizat de Camera de Co-
merţ şi Industrie a RM, cu susţinerea Ministerului Econo-
miei, fiind finanţat de Guvernul Germaniei, prin intermediul 
Agenţiei de Colaborare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi 
Comitetului de Est al Economiei Germane (Ost-Ausschuss 

der Deutschen Wirtschaft). În cadrul ceremoniei oficiale de 
lansare a proiectului, Ministerul Economiei, CCI a RM, GIZ 
şi Comitetul de Est al Economiei Germane au semnat un me-
morandum de colaborare.

Proiectul constituie o premieră pentru Republica Moldo-
va, ţara noastră alăturîndu-se altor 12 state membre ale UE, în 
care se desfăşoară acest program.

Programul EUREM are drept obiectiv principal instruirea 
unui grup de specialişti conform standardelor europene, care, 
la rîndul lor, vor pregăti viitorii manageri în domeniul eficien-
ţei energetice, surselor de energie alternativă şi regenerabilă.

Proiectul se va desfăşura în perioada 2011-2014. În ca-
drul primei etape, sînt instruiţi un grup de 14 specialişti, care 
vor deveni formatori EUREM în Republica Moldova. Printre 
aceştia se numără specialişti de la diferite companii autohto-
ne, reprezentanţi ai sectorului public, precum şi liber profesi-
onişti. Managerii vor dispune de pregătirea teoretică şi prac-
tică necesară desfăşurării activităţii de elaborare, planificare, 
implementare şi gestionare a proiectelor de sporire a randa-
mentului resurselor energetice, atît în sectorul public, cît şi 
privat. Instruirea prevede şi un stagiu practic în Germania.

În cadrul celei de-a II-a etape, cei 14 formatori îşi vor îm-
părtăşi experienţa cu grupele următoare de participanţi.

acordată de UE pentru realizarea măsurilor 
de luptă împotriva corupţiei, fiind apreciat 
angajamentul la nivel politic înalt al Repu-
blicii Moldova de combatere a fenomenului 
dat.

Seminarul „Guvernarea şi Integrarea Eu-
ropeană” face parte dintr-o serie de acţiuni de-
dicate sărbătoririi Zilei Europei în Moldova. 

Începe ziua cu DREPTUL!

Caută la cine te preţuieşte, cît de curată e inima, nu cît de înalt e gîndul. 
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Moldova a fost acceptată în Consorţiul EUREM
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Oleg Efrim - noul ministru 
al Justiţiei
Fostul viceministru al Justiţiei, Oleg Efrim a fost promo-

vat şi îl va înlocui pe Alexandru Tănase la conducerea mi-
nisterului.

Anunţul a fost făcut de premierul Vlad Filat după o re-
uniune pe care a avut-o la PLDM. Filat a recunoscut că i-a 
propus funcţia şi fostului său coleg Vitalie Nagacevschi, care 
însă l-a refuzat. 

În cadrul unei emisiuni televizate, Nagacevschi a anunţat 
că i-a fost propusă funcţia, la fel ca şi judecătorului de la 
CEDO, Mihai Poalelungi sau fostului ministru Ion Păduraru. 

Identificarea victimelor din 7 aprilie
2009 continuă
Comisia guvernamentală pentru identificarea victimelor 

evenimentelor din 7 aprilie 2009 şi-a reluat activitatea.
 Astfel, în cadrul unei  şedinţe recente s-a decis elaborarea 

şi aprobarea  unui nou regulament de activitate al comisiei, 
întru consolidarea statutului juridic şi atribuţiilor acesteia.

Comisia va activa pe un termen nelimitat în scopul iden-
tificării victimelor evenimentelor din 7 aprilie 2009, pentru 
oferirea compensaţiilor financiare şi altor măsuri de reabi-
litare.

„Duşmanii poporului” îşi vor restitui 
averile furate de Stalin
Potrivit ministrului Finanţelor, suma alocată este direcţi-

onată persoanelor supuse represiunilor şi ulterior reabilitate, 
prin repunerea în drepturi politice, sociale şi civile, pierdute 
de acestea în legătură cu represiunile politice.

Alocarea mijloacelor financiare este conform prevederii 
Legii din 1992 cu privire la reabilitarea victimelor. Banii au 
fost prevăzuţi în Bugetul de stat pentru anul 2011.

Pînă în vară misiunile diplomatice 
ale Moldovei vor fi dotate cu 
echipament pentru paşapoarte 
biometrice
Pînă în vară în toate consulatele şi ambasadele Republi-

cii Moldova peste hotare va fi instalat echipamentul necesar 
pentru colectarea datelor biometrice. Echipamentul va fi pro-
curat din grantul de 2 milioane de euro oferit de Uniunea Eu-
ropeană. Din aceeaşi sursă va fi instruit şi personalul consular 
care va utiliza tehnica, potrivit viceministrului de Externe, 
Natalia Gherman. 

Datele colectate în afara ţării vor fi transmise în condiţii 
de maximă siguranţă la Chişinău. Aici vor fi perfectate paşa-
poartele, iar ulterior vor fi remise consulatelor şi ambasadelor 
peste hotare. Licitaţia pentru procurarea echipamentului este 
desfăşurată de către Delegaţia UE în Republica Moldova. 
„Avem toată încrederea în calitatea şi finalitatea acestui pro-
ces”, a spus viceministrul de Externe. 

Republica Moldova are 33 de misiuni şi consulate peste 
hotare. 

Ruta de microbuz nr. 119 
îşi modifică traseul
Începînd cu data de 1 mai 2011 itinerarul rutei de micro-

buz nr. 119 s-a modificat, despre aceasta a anunţat Primăria 
municipiului Chişinău într-un comunicat de presă.

Potrivit şefului Direcţiei relaţii cu publicul, din cadrul 
Primăriei Chişinău, Vadim Brânzaniuc, traseul rutei se modi-
fică cu scopul de a îmbunătăţi serviciul de asigurare a trans-
portului public chişinăuenilor.

Astfel, noul traseu se stabileşte după cum urmează:
Tur – de pe bdul Cuza-Vodă pe str. Grenoble, str. N.     

Testemiţanu, str. Ion Inculeţ, str. Lev Tolstoi, str. Bucureşti, 
Viaduct Centru – Botanica, str. Arborilor (Centrul comercial 
„MallDova”). 

Retur – str. Arborilor, Viaduct Centru – Botanica, str. 
acad. Natalia Gheorghiu, str. N. Testemiţanu, str. Grenoble, 
bdul Cuza-Vodă şi în continuare conform traseului stabilit. 

Ruta de microbuz nr. 119 se va numi „Str. Arborilor (Cen-
trul comercial „MallDova”) – str. Studenţilor”. Pe traseul 
rutei modificate se stabilesc staţiile intermediare cele exis-
tente. 

Troleibuzul nr. 22 îşi schimbă 
traseul
Începînd de joi, 5 mai, troleibuzul nr. 22 circulă de pe 

Şoseaua Balcani pînă la porţile oraşului. Această propunere 
cu titlu de experiment a fost enunţată la şedinţa Primăriei de 
către Dorin Chirtoacă. 

Potrivit lui, troleibuzul nr. 22 nu va merge spre Gara fe-
roviară, ci va fi redirecţionat pe viaduct, astfel încît de ser-
viciile acestuia ,,să poată beneficia cît mai mulţi locuitori ai 
Capitalei”.

La 23 decembrie 1993, 
Adunarea Generală a ONU 
declară ziua de 3 mai drept 
Ziua Mondială a Libertă-
ţii Presei. Iniţiativa a ve-
nit la Conferinţa Generală   
UNESCO care, printr-o re-
zoluţie din 1991 asupra pro-
movării libertăţii presei în 
lume, a recunoscut că o pre-
să liberă, pluralistă şi inde-
pendentă este o componentă 
esenţială a unei societăţi de-
mocratice.

Libertatea presei la nivel 
mondial a scăzut dramatic în 
ultimii 10 ani. Doar o persoa-
nă din şase au acces la    mass-
media libere şi independente, 
se spune în ultimul raport rea-
lizat de Freedom House.

Potrivit acestuia, Re-
publica Moldova împar-
te locul 118 cu Georgia şi 
Malawi. Aceste trei ţări 
au acumulat 55 de puncte 
şi sînt considerate ţări cu 
mass-media ,,parţial liberă”. 
Trebuie de menţionat că anul 
trecut presa din Republica 
Moldova a acumulat 65 de 

Ziua Mondială a Libertăţii Presei: 
Moldova a avut o evoluţie spectaculoasă

puncte, fiind pe locul 144 
împreună cu Iraq.

Potrivit scării utilizate 
de Freedom House, ţările 

cu mai mult de 60 de puncte 
sînt caracterizate ca fiind cu 
mass-media neliberă. Ţările 
care au obţinut între 30 şi 60 
de puncte sînt considerate 
cu presa ,,parţial liberă”, iar 
cele cu mai puţin de 30 de 
puncte cu presa liberă.

Cel mai bine la acest ca-
pitol din fostele republici 
sovietice stau ţările baltice: 
Estonia (locul 22), Lituania 

(locul 36) şi Letonia (locul 
54). Ucraina a coborît de pe 
poziţia a 108-a pe a 121-a. 
Rusia a ridicat două poziţii şi 
se află pe locul 173, iar Ro-
mânia pe locul 87, anul tre-
cut fiind pe locul 88.

Pe primele poziţii în ceea 

ce priveşte libertatea presei 
se află: Finlanda (10 puncte), 
Norvegia şi Suedia (ambele 
cu 11 puncte). Pe ultimele lo-
curi se află  Coreea de Nord 
(97 de puncte), Turkmenis-
tan (96 de puncte), Birmania, 
Eritreea, Libia şi Uzbekistan 
(cu 94 de puncte).

Potrivit autorilor rapor-
tului, în ultimul an cea mai 
impresionantă evoluţie au 
avut Republica Moldova, 
Guineea şi Niger. Aceasta 
se datorează atît reformelor 
majore în legislaţie cît şi în 
dorinţa oficialilor de a per-
mite presei să activeze mai 
liber. Anume noului Guvern 
de coaliţie ales în Moldova, 
în 2009 se datorează îmbu-
nătăţirea climatului favorabil 
jurnalismului independent.

Mai mult, managemen-
tul radiodifuzorului de stat a 
devenit mai profesionist, au 
apărut noi posturi de televi-
ziune private, iar hărţuirea 
juridică a jurnaliştilor a scă-
zut substanţial, se mai spune 
în raport.

Peste un an, cetăţenii turci 
ar putea veni în Moldova fără 
viză. Subiectul a fost discutat 
timp de cîteva zile în cadrul 
unor consultări politice bilate-
rale la Chişinău. Viceministrul 
Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene, Natalia Gherman, 
a declarat că Republica Mol-
dova şi Turcia au mai multe 
domenii de interes comune, 
iar de aici vine şi interesul 
pentru liberalizarea regimului 
de vize.

„Dialogul politic se des-
făşoară într-o dinamică foarte 
eficientă, schimburile econo-
mice sînt într-o creştere conti-
nuă şi Turcia este un partener 
important social-economic 
pentru Republica Moldova. 
Sînt foarte mulţi cetăţeni ai 
Republicii Moldova care lo-
cuiesc în Turcia, studenţi care 
pleacă la studii şi, totodată, 
Turcia oferă burse pentru 
studenţii noştri. Toate aceste 
evoluţii sînt relevante pentru 
examinarea posibilităţii libera-
lizării regimului de vize între 
Moldova şi Turcia”, a declarat 
Natalia Gherman.

Potrivit viceministrului, în 
momentul în care Republica 
Moldova a iniţiat negocierile 

privind liberalizarea regimului 
de vize cu Uniunea Europeană 
au fost impuse anumite condi-
ţii. „În primul rînd, trebuie să 
negociem cu partenerii turci 
Acordul de readmisie, ceea ce 
actualmente lipseşte în baza 
noastră bilaterală juridică. 
Deci, atunci cînd vom negocia 
Acordul de readmisie şi el va 
fi pus în aplicare, vom putea 
vorbi mai exact despre data li-
beralizării regimului de vize”, 
a menţionat Natalia Gherman.

Acordurile de facilitare a 
regimului de vize şi acorduri-
le de readmisie sînt o condiţie 
impusă Republicii Moldova în 
contextul Dialogului moldo-
comunitar în domeniul vize-
lor. „Trebuie să ţinem cont de 
aceste condiţii, dar acest pro-
ces este pe deplin posibil şi de 
îndată ce părţile vor coordona 
toate obiectivele, sînt sigură că 
vom ajunge la rezultatul dorit, 
atît pentru cetăţenii Republicii 
Moldova, cît şi turci”, a con-
chis viceministrul.

Republica Moldova ur-
mează să încheie acorduri de 
readmisie cu state terţe, care 
doresc un regim fără vize cu 
ţara noastră şi nu sînt parte 
a UE.

Prim-ministrul Vlad Filat a semnat o dispoziţie privind spo-
rirea măsurilor de securitate ca urmare a ultimelor evenimente 
de nivel internaţional ce vizează combaterea terorismului.

„În legătură cu ultimele evenimente în plan internaţional 
ce vizează combaterea terorismului, solicit sporirea măsuri-
lor de securitate în locurile publice, în special la punctele de 
trecere a frontierei, la Aeroportul Internaţional Chişinău, în 
transportul public de pasageri, la misiunile diplomatice ce ac-
tivează în Republica Moldova, instituţiile publice, alte locuri 
ce necesită securitate sporită”, se spune în dispoziţie.

Documentul semnat de prim-ministru este adresat Mi-
nisterului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor şi   
Infrastructurii Drumurilor, Serviciului de Informaţii şi Secu-
ritate, Serviciului Grăniceri, Serviciului Vamal.

Autorităţile vizate urmează să întreprindă măsurile nece-
sare, conform atribuţiilor stabilite prin lege, informează Ser-
viciul de presă al Executivului.

Preşedintele Statelor Unite, Barack Obama a anunţat luni, 
2 mai, că liderul reţelei al-Qaeda, Osama bin Laden, a fost 
ucis în Pakistan. Într-un mesaj pentru naţiune, Obama a sa-
lutat ajutorul oferit de autorităţile de la Islamabad. Cadavrul 
lui Osama bin Laden a fost aruncat în mare. Cotidianul ,,The 
Guardian” a relatat că trupul acestuia urmează să fie îngropat 
în mare, pentru a se evita transformarea mormîntului acestuia 
în loc de pelerinaj, aşa cum s-a întîmplat în cazul lui Sadam 
Hussein.

Peste un an Turcia ar putea 
obţine regim fără vize cu 

Moldova

Vlad Filat a semnat o dispoziţie 
privind sporirea măsurilor de 

securitate

În 2010 încălcările legii au scăzut 
cu 25%, iar amenzile aplicate 

au crescut cu 46%
Pe parcursul anului 2010, în urma aplicării Codului con-

travenţional, au fost constatate 288,2 mii încălcări de lege, cu 
25% mai puţin comparativ cu anul 2009. În acelaşi timp, suma 
amenzilor aplicate în 2010 s-a majorat cu 46% faţă de anul 2009 
şi a alcătuit 98,9 milioane lei, arată datele publicate de Biroul 
Naţional de Statistică.

Pe categorii de contravenţii, cea mai mare pondere (52,8%) 
revine încălcărilor în domeniul circulaţiei rutiere, urmate de con-
travenţiile ce atentează la ordinea publică şi securitatea publică 
(11,5%) şi a celor ce atentează la sănătatea populaţiei şi starea 
sanitar-epidemiologică (8,6%). 

Pe zone de dezvoltare, cele mai multe contravenţii în rezul-
tatul cărora au fost adoptate hotărîri privind aplicarea pedepselor 
au fost înregistrate în zona de Nord (21,5% din total contravenţii 
constatate), urmate de zonele Centru (19,3%) şi Sud (10,8%). 

Datele statistice din ultimii 5 ani arată o tendinţă generală de 
micşorare a numărului de contravenţii şi a pedepselor aplicate 
asupra acestora. Cele mai multe încălcări administrative din ulti-
mii 10 ani au fost înregistrate în anul 2001 (1109,7 mii cazuri).
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În cadrul întrevederii, 
Alexei Roibu a ţinut să sub-
linieze că colaborarea cu in-
stituţiile şi organizaţiile de 
profil ale ONU reprezintă un 
imperativ şi o prioritate în 
activitatea MAI. Ministrul a 
apreciat înalt contribuţia şi 
asistenţa UNICEF în elabo-
rarea şi implementarea poli-
ticilor menite de a respecta 
drepturile copiilor din Mol-
dova, în consolidarea parte-
neriatului dintre instituţiile 
naţionale responsabile, pre-
cum şi promovarea instruirii 
adecvate în cadrul Acade-
miei de Poliţie „Ştefan cel 
Mare” la compartimentul 
prevenirii şi combaterii cri-
melor contra minorilor şi a 
celor săvîrşite de minori.

„Problema copiilor în 
Republica Moldova - una 
complexă şi alarmantă – se 
află în permanenţă în vizo-
rul MAI”, a declarat Alexei 
Roibu. Potrivit sursei citate, 
în mare parte, această pro-
blemă se datorează faptului 
că mulţi copii rămîn fără su-
pravegherea părinţilor ple-

Copiii rămaşi fără supraveghere în vizorul MAI şi UNICEF
Ministrul Afacerilor Interne, Alexei 

Roibu, a avut recent o întrevedere cu   
Alexandra Yuster, reprezentant al Fon-
dului Naţiunilor Unite pentru Copii în 
Republica Moldova (UNICEF). Eveni-
mentul s-a desfăşurat la sediul MAI.

caţi peste hotare la muncă. 
În acest context, este impe-
rativ necesară stabilirea unei 

politici naţionale coerente şi 
eficiente în vederea asigu-
rării drepturilor copilului, 

precum şi crearea unor me-
canisme de implementare 
a prevederilor legislaţiei la 
capitolul vizat. Potrivit mi-
nistrului, la acest deziderat 
va contribui şi Planul de ac-
ţiuni privind protecţia copi-
lului pentru anul 2011-2012. 
Planul a fost semnat de către 
MAI, de rînd cu alte instituţii 
guvernamentale abilitate în 

domeniu, şi UNICEF, şi are 
drept scop de a facilita im-

plementarea mecanismelor 
de protecţie a copilului în 
Republica Moldova.

De asemenea, ministrul 
Afacerilor Interne a accen-
tuat că instituţia pe care o 
reprezintă ţine un control 
strict continuu asupra situ-
aţiei create în familiile în 
care copiii au rămas fără 
supravegherea părinţilor, 

în virtutea fonului migraţio-
nal înregistrat. Acesta a mai 

comunicat că a fost iniţiat 
un proiect comun cu Am-
basada SUA la Chişinău şi 
Federaţia moldovenească de 
fotbal, privind dezvoltarea 
parteneriatului dintre poliţie 
şi societate prin promovarea 
fotbalului în rîndurile copii-
lor vulnerabili şi ale copiilor 
neînsoţiţi.

În context, Alexei Roibu 
a solicitat asistenţa UNICEF 
în ajustarea legislaţiei na-
ţionale la rigorile Conven-
ţiei de la Lanzarote privind 
abuzurile sexuale împotriva 
copiilor, precum şi la ame-
najarea birourilor de audiere 
a minorilor în comisariatele 
de poliţie raionale, inclusiv 
prin echiparea adecvată a 
acestora.

La rîndul său, Alexandra 
Yuster a specificat că anga-
jaţii Ministerului Afaceri-
lor Interne din Moldova au 

participat activ în grupul de 
lucru privind combaterea ex-
ploatării sexuale a copiilor, 
care s-a desfăşurat recent 
sub egida UNICEF.

Înaltul oaspete a ţinut să 
menţioneze că situaţia privind 
respectarea drepturilor copii-
lor din Republica Moldova va 
fi folosită de UNICEF în ca-
litate de exemplu bun pentru 
alte state. 

Totodată, oficialul a apre-
ciat înalt angajamentul ferm 
al conducerii MAI de a pro-
mova politicile de protecţie 
şi asigurare a drepturilor 
minorilor, pentru implemen-
tarea rigorilor internaţionale 
privind dreptul copiilor în 
legislaţia Republicii Moldo-
va, menţionînd că UNICEF 
este disponibil să contribuie 
la maximum la acest proces.

Lilia DUMINICA

Procurorul General, Valeriu Zubco i-a 
convocat, într-o şedinţă comună, pe reprezen-
tanţii  Procuraturii Anticorupţie şi ai Centrului 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei în legătură cu evoluţia cercetărilor 
în cazul ,,Investprivatbank”. Procurorul Gene-
ral a fost informat despre rezultatele obţinute 
în cadrul investigării cauzelor penale care au 
legătură directă sau tangenţială cu SA „In-
vestprivatbank”, fiind trasate noi direcţii de 
activitate în acest sens spre a finaliza cît mai 
curînd urmărirea penală pe aceste cazuri, şi nu 
în ultimul rînd – identificarea soluţiilor pentru 
despăgubirea victimelor schemelor frauduloa-
se investigate.

Aducem la cunoştinţă că, Procuratura An-
ticorupţie în comun cu CCCEC efectuează 
urmărirea penală în cauzele penale pornite în 
privinţa factorilor de decizie ai SA „Invest-
privatbank” şi altor persoane fizice şi juridice 
care, prin diferite metode ilicite, au preju-
diciat atît banca, cît şi persoane care, prin 
intermediul băncii, au investit în construcţia 
apartamentelor.

Astfel, în perioada 2010-2011 Procura-
tura Anticorupţie a pornit şi condus urmă-
rirea penală în două cauze penale, conform 
cărora, persoanele cu factor decizional ai 
SRL „Primautosport” şi SRL „Aviatusplus” 
au obţinut prin înşelăciune credite de la SA 
„Investprivatbank” pentru construcţia blo-
curilor locative. Totodată, aceştia au obţinut 
mijloace financiare investite de la benefici-
arii apartamentelor, pe care le-au utilizat în 
alte scopuri, decît cele destinate. Prin aceste 
acţiuni, potrivit procurorilor, atît banca, cît şi 
persoanele fizice/investitori au fost prejudici-
ate în sumă de aproximativ 111 milioane de 
lei.

Vinovăţia persoanelor implicate urmează a 
fi stabilită în continuare în rezultatul efectuării 
acţiunilor de urmărire penală, cauzele penale 
aflîndu-se la moment în gestiunea CCCEC 
sub conducerea Procuraturii Anticorupţie.

Totodată, în intervalul anilor 2010-2011 
Procuratura Anticorupţie a trimis cu rechizito-
riu în instanţele de judecată 43 de cauze penale 
privind obţinerea creditului prin înşelăciune şi 
fals în acte publice admise de către persoanele 
care au obţinut creditele respective. Din ele au 
fost deja pronunţate sentinţe de condamnare 
în 14 cazuri prin care persoanele respective au 
fost obligate să restituie băncii suma de peste 
50 milioane de lei.

Concomitent, în gestiunea CCCEC rămîn 
spre investigare încă 12 cauze penale privind 
obţinerea creditului prin înşelăciune şi fals în 
acte publice de către persoane fizice şi juri-
dice de la SA „Investprivatbank”, cauze care 
urmează a fi finisate şi deferite justiţiei.

Actualmente, Procuratura Anticorupţie în 
comun cu CCCEC investighează alte două ca-
uze penale privind însuşirea banilor şi spălare 
de bani comise de către persoane responsabi-

le din cadrul SA „Invesprivatbank” prin me-
toda garanţiilor fiduciare acordate de bancă 
unor persoane juridice străine create în zone       
off-shore, comiterea acţiunilor de înşelăciune 
la tranzacţionarea valorilor mobiliare, acţi-
uni care s-au soldat cu prejudicierea băncii în 
sumă de 1,6 mln dolari SUA şi 7,3 mln lei, 
informează Serviciul de presă al Procuraturii 
Generale.

Planul de acţiuni privind implementarea 
Strategiei naţionale de management integrat 
al frontierei de stat pentru anii 2011-2013 a 
fost aprobat în cadrul şedinţei Guvernului 
din 3 mai 2011.

Documentul a fost elaborat în vederea 
executării Hotărîrii Guvernului nr.1212 din 

27 decembrie 2010 cu privire la aprobarea 
Strategiei naţionale de management integrat 
al frontierei de stat pentru anii 2011-2013 
şi Programului naţional de implementare 
a Planului de Acţiuni Republica Moldova - 
Uniunea Europeană în domeniul liberaliză-
rii regimului de vize aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.122 din 04 martie 2011. Pla-
nul conţine obiectivele şi acţiunile concre-
te ce urmează a fi îndeplinite în legătură cu 
realizarea Strategiei naţionale de manage-
ment integrat al frontierei de stat pentru anii        
2011-2013.

Proiectul Planului a fost elaborat de către 
Consiliul Naţional pentru Management Inte-
grat al Frontierei de Stat, cu suportul Misiu-
nii EUBAM şi al societăţii civile şi este un 
document de politici care conţine acţiunile 
necesare pentru implementarea Strategiei na-
ţionale de management integrat al frontierei 
de stat pentru anii 2011-2013.

Dispoziţiile Planului sînt coroborate cu 
prevederile Catalogului Schengen care con-
ţine recomandări şi evidenţiază cele mai bune 
practici privind punerea în aplicare a regula-

mentelor şi a celorlalte documente europene 
în domeniul securităţii frontierelor. 

Avînd în vedere că dispoziţiile Catalogu-
lui Schengen servesc drept instrument de re-
ferinţă pentru viitoarele evaluări desfăşurate 
în ţările candidate pentru aderare la Uniunea 
Europeană şi spaţiul Schengen, a devenit strict 

necesar pentru Republica Moldova să realize-
ze recomandările menţionate. 

De asemenea, implementarea Planului de 
acţiuni şi a Strategiei naţionale de manage-
ment integrat al frontierei de stat pentru anii 
2011-2013 este o condiţie necesară pentru asi-
gurarea succesului în negocierile Acordului de 
Asociere cu Uniunea Europeană şi asigurarea 
realizării Planului de Acţiuni privind liberali-
zarea regimului de vize cu Uniunea Europea-
nă. Punerea în aplicare a acestora va transmite 
partenerilor Republicii Moldova mesajul că 
statul nostru este pregătit să contribuie la se-
curitatea în regiune, astfel încît să devină un 
partener de încredere al UE în domeniul con-
trolului de frontieră şi gestionare a fluxurilor 
migraţionale.

Totodată, în vederea asigurării transpa-
renţei în procesul de elaborare şi adoptare a 
deciziilor, proiectul a fost supus consultării 
publice. Menţionăm că anunţul privind orga-
nizarea consultării publice a proiectului de 
decizie poate fi găsit pe pagina web oficială a 
Serviciului Grăniceri. 

Lilia DUMINICA

Guvernul a aprobat Planul de acţiuni 
privind implementarea Strategiei naţionale 
de management integrat al frontierei de stat 

pentru anii 2011-2013

Procurorul General a convocat o şedinţă 
pe tema ,,Investprivatbank”
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Instituţiile media din ţară au aderat la noul 
Cod deontologic al jurnalistului din Moldova. 
Documentul a fost elaborat de experţi ai Con-
siliului Europei, avînd la bază vechiul Cod 
deontologic din 1999. 

,,Nu putem rămîne cu un document vechi, 
bătut în cuie, pentru că lucrurile se schimbă, 
mass-media se dezvoltă, iar standardele me-
dia au de suferit. În goana după senzaţional, 
uităm că sînt reguli care trebuie respectate”, a 
declarat directorul Centrului pentru Jurnalism 
Independent, Nadine Gogu. 

Autorii au avut grijă ca noul cod să ofere 
protecţie, dar şi să impună responsabilitate 
jurnaliştilor. 

,,De multe ori primim plîngeri de plagiat 
din partea mai multor instituţii mass-media. 
Alteori primim plîngeri şi din partea publi-
cului. Astfel, noul cod va fi un instrument de 
responsabilizare a jurnalistului cu colegii săi, 
cît şi faţă de public”, a spus preşedintele Con-
siliului de Presă, Ludmila Andronic. 

Spre deosebire de vechiul document, re-
dacţia nouă a Codului oferă norme exacte pri-
vind conflictele de interese. În plus, reflectă 
respectarea drepturilor omului, a copilului, a 
toleranţei şi nediscriminării. 

,,Documentul este foarte practic pentru că 
este structurat pe capitole şi subcapitole, în 
care sînt prezentate interpretări detaliate asu-
pra principiilor jurnalistice”, a spus Dumitru 
Lazur, coordonator de programe media. 

Pînă acum, circa 80 de instituţii media din 
ţară şi-au dat, în scris, acordul că vor respecta 
principiile etice din noul Cod deontologic.

Jurnaliştii au un 
nou Cod 

deontologic

Recent, Executivul a aprobat 
Hotărîrea privind modificarea şi 
completarea unor acte legislative, 
în scopul ajustării legislaţiei naţio-
nale în domeniul contracarării co-
rupţiei la legislaţia internaţională. 
Documentul presupune operarea 
modificărilor în Codul penal, Co-
dul de procedură penală şi Legea cu 
privire la prevenirea şi combaterea 
corupţiei. 

Membrii Guvernului au mai 
aprobat Proiectul de lege care pre-
vede modificarea şi completarea 
Legii cetăţeniei Republicii Mol-
dova din 02.06.2000. Potrivit unor 
prevederi noi ale Legii, copiii năs-
cuţi pe teritoriul Republicii Moldo-
va din părinţi cetăţeni străini se vor 
considera cetăţeni ai R. Moldova 
numai în cazul în care aceştia şi-au 
manifestat consimţămîntul, şi nu în 
mod automat. Modificările respec-
tive vor ameliora situaţiile în care 
ţara de origine a categoriilor date 
de persoane nu admite cetăţenia 
dublă. Totodată, au fost specificate 
condiţiile de şedere legală şi obiş-
nuită pe teritoriul Republicii Mol-
dova pentru persoanele căsătorite 
cu un cetăţean al Moldovei. 

Alte trei hotărîri, aprobate de 
Executiv în aceeaşi şedinţă, la fel 
vizează îndeplinirea angajamente-
lor din Planul de Acţiuni Republica 
Moldova - Uniunea Europeană în 
domeniul liberalizării regimului de 
vize. Astfel, a fost aprobată modi-
ficarea şi completarea Legii cu pri-
vire la înregistrarea dactiloscopică 
de stat, Legii cu privire la ieşirea 
şi intrarea în Republica Moldova, 
Legii privind actele de identitate 
din Sistemul naţional de paşapoar-

te, Legii privind regimul străinilor 
în Republica Moldova, precum şi 
în unele hotărîri de Guvern care 
vizează modul de perfectare a pa-
şapoartelor biometrice. Ministrul 
Tehnologiei Informaţiei şi Comuni-
caţiilor a menţionat că autorităţile 
moldoveneşti sînt pregătite pentru 
îndeplinirea condiţiilor respective 
şi a estimat că aplicarea noilor pre-
vederi normative ar putea asigura 

micşorarea costurilor pentru per-
fectarea paşapoartelor. 

Guvernul a aprobat, de aseme-
nea, modificarea, completarea şi 
abrogarea unor acte legislative cu 
referire la sistemul de asigurări: 
Legea cu privire la asigurări şi Le-
gea cu privire la asigurarea obliga-
torie de răspundere civilă pentru 
pagubele produse de autovehicule. 
Modificările au drept scop dezvol-

tarea şi consolidarea sistemului de 
prestare a serviciilor de asigurare în 
Republica Moldova. 

Executivul a adoptat un set de 
decizii care vizează relaţiile ex-
terne. În acest sens, a fost aprobat 
proiectul de lege pentru ratificarea 
Acordului de finanţare între Repu-
blica Moldova şi Fondul Internaţi-
onal pentru Dezvoltare Agricolă în 
scopul implementării în Moldova a 

Proiectului de Servicii Financiare 
Rurale şi Dezvoltare a Businessului 
Agricol, semnat la Roma pe 21 fe-
bruarie 2011. De asemenea, au fost 
aprobate hotărîrile cu privire la ini-
ţierea negocierilor asupra proiectu-
lui Memorandumului de înţelegere 
privind cooperarea în schimbul 
de informaţii financiare referitoa-
re la spălarea banilor şi finanţarea 
terorismului între Centrul pentru 

Combaterea Crimelor Economice 
şi Corupţiei al Republicii Moldova 
şi Unitatea de Inteligenţă Financi-
ară a Republicii Federale Nigeria, 
precum şi cu Ministerul Finanţelor 
al Republicii Kazahstan. 

Totodată, a fost luată decizia 
cu privire la iniţierea negocierilor 
asupra proiectului Acordului în-
tre Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernul Republicii Singapore 
privind abolirea regimului de vize 
pentru titularii paşapoartelor diplo-
matice, oficiale şi de serviciu, dar 
şi asupra proiectului Acordului de 
colaborare în domeniul statisticii 
între Biroul Naţional de Statistică 
al Republicii Moldova şi Serviciul 
Statistic de Stat al Ucrainei. 

În aceeaşi şedinţă, au fost apro-
bate hotărîrile privind Comisia 
hidrotehnică interguvernamentală 
pentru implementarea Acordului 
între Guvernul Republicii Moldo-
va şi Guvernul României privind 
cooperarea pentru protecţia şi uti-
lizarea durabilă a apelor Prutului şi 
Dunării, semnat la Chişinău pe 28 
iunie 2010. De asemenea, membrii 
Guvernului au votat pentru apro-
barea Acordului privind colabora-
rea Ministerelor Afacerilor Interne 
(poliţiei) ale statelor membre ale 
Comunităţii Statelor Independente 
în lupta cu traficul de fiinţe umane, 
semnat la Sankt Petersburg la 17 
septembrie 2010. 

O altă hotărîre, aprobată în ca-
drul şedinţei Guvernului, prevede 
eliberarea, din rezervele materiale 
ale statului, a 2300 tone de grîu ali-
mentar întreprinderilor de panifica-
ţie din raioanele Cantemir, Cahul, 
Floreşti, Ungheni şi Şoldăneşti. 

Guvernul a aprobat o serie de decizii ce ţin de Planul de Acţiuni 
în domeniul liberalizării regimului de vize cu UE

Totodată, Guvernul a anulat restric-
ţiile la exportul de grîu alimentar 
care au fost introduse la 2 februarie 
2011. Vasile Bumacov, ministru al 
Agriculturii şi Industriei Alimenta-
re, a specificat că hotărîrea de Gu-
vern privind sistarea exporturilor 
şi-a atins scopul, preţurile au fost 
menţinute în limite rezonabile şi 
s-au stabilizat. 

În context, prim-ministrul Vlad 
Filat a menţionat că este necesară o 
monitorizare permanentă a situaţiei 
atît pe piaţa internă, cît şi în regiune 
pentru a fi pregătiţi de a interveni 
cu măsuri care se impun în caz de 
necesitate. 

Executivul a aprobat Regula-
mentul privind modul de eliberare 
a invitaţiilor pentru străini, lista 
statelor ai căror cetăţeni necesită 
invitaţii pentru perfectarea vizei de 
intrare în Republica Moldova, dar 
şi o decizie vizînd cuantumul mi-
nim al mijloacelor de întreţinere 
pentru străini în Republica Moldo-
va. Acesta va fi stabilit în funcţie de 
termenul de şedere în R. Moldova şi 
va constitui 30 de euro pe zi pentru 
întreaga perioadă solicitată, dar nu 
mai puţin de 300 de euro, în cazul 
unei şederi mai scurte de 10 zile. 

La finalul şedinţei, Executivul 
a votat Proiectul de lege pentru 
aprobarea Clasificatorului unic al 
funcţiilor publice. Documentul este 
structurat în 3 capitole şi reprezintă 
clasificarea şi ierarhizarea tuturor 
funcţiilor publice din autorităţile 
publice, în baza căruia urmează a fi 
elaborat sistemul de gradare a func-
ţiilor publice şi sistemul de salari-
zare a funcţionarilor publici.

Preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, 
preşedinte interimar al Republicii Moldova, 
a adresat un mesaj în legătură cu Ziua Inter-
naţională a luptei pentru drepturile persoane-
lor cu dizabilităţi, potrivit Secţiei relaţii cu 
mass-media a Parlamentului.

În mesaj se arată: ,,5 mai este Ziua Inter-
naţională a luptei pentru drepturile persoane-
lor cu dizabilităţi. Această dată a fost institu-
ită cu scopul de a atrage atenţia structurilor 
puterii de stat şi a societăţii civile asupra 
necesităţii imperioase de a apăra în deplină 
măsură drepturile acestei categorii de ce-
tăţeni. În această zi sînt sărbătorite valorile 
comune ale întregii societăţi, precum liber-
tatea, democraţia şi egalitatea, indiferent de 
apartenenţa etnică, religioasă, statut social 
sau starea de sănătate.

Persoanele cu dizabilităţi reprezintă una 
din cele mai vulnerabile categorii ale popu-
laţiei. Dreptul lor la muncă, accesul la in-
frastructură, accesul la studii de calitate etc. 
deseori nu sînt respectate nici în ţările pu-
ternic dezvoltate economic, darmite în ţările 
abia în curs de afirmare.

Ziua Internaţională a luptei pentru dreptu-
rile persoanelor cu dizabilităţi a fost instituită 
de către ONU. Istoria acesteia începe cu data 
de 5 mai 1992, cînd, la iniţiativa persoanelor 
cu dizabilităţi din 17 ţări, a avut loc, la scara 
întregii Europe, prima zi pentru drepturi ega-
le şi împotriva discriminării persoanelor cu 
capacităţi reduse. De atunci, activităţi simi-
lare au loc anual, inclusiv în Republica Mol-

dova. Cu toate acestea, este de remarcat că 
în doar 98 de ţări există legi orientate contra 
discriminării persoanelor cu dizabilităţi.

Republica Moldova a ratificat în septem-
brie anul trecut Convenţia privind drepturi-

le persoanelor cu dizabilităţi, aceasta fiind 
adoptată de către Asambleea Generală încă în 
anul 2006. Acest pas deschide noi perspecti-
ve pentru instituirea unui dialog constructiv 
între putere şi structurile societăţii civile. Tot 
mai mult îşi face drum ideea că societatea 
trebuie să se adapteze la necesităţile specifice 
ale persoanelor cu dizabilităţi şi nu vicever-
sa. Spre regretul nostru comun, astăzi efor-

turile statului în favoarea acestor cetăţeni se 
rezumă la acordarea unei susţineri materiale 
sau financiare, ceea ce nici pe departe nu este 
de ajuns. Accentele la acest capitol trebuie să 
fie puse pe integrarea socială cît mai eficientă 

a acestor persoane, pe oferirea de 
şanse egale pentru muncă, odihnă 
şi învăţătură. Aidoma celorlalţi ce-
tăţeni, aceste persoane trebuie să-şi 
trăiască viaţa din plin, să poată să-
şi decidă independent soarta. Toa-
te acestea se referă, înainte de toa-
te, la implicarea lor cît mai activă, 
plenară, în viaţa politică, socială şi 
culturală, în educaţie, comunicare 
şi informare, în oferirea de acces 
deplin la cele ce ţin de infrastruc-
tură sau mijloace de transport.

Dar cel mai important şi cel 
mai lesne de realizat în favoarea 
persoanelor cu dizabilităţi ţine 
de conştientizarea faptului că în-
tre noi nu există nici o deosebire 
esenţială, care să pună în balanţă 
valoarea socială a unui sau altui 

cetăţean. Este foarte important să realizăm 
faptul că, deseori, un gest repezit sau neatent 
poate să rănească foarte dureros. De aceea, 
este necesar să fim mai buni şi mai toleranţi 
unii cu alţii! Vă doresc ca poziţia activă de 
viaţă şi puterea de spirit ce vă caracterizea-
ză să devină un exemplu pentru noi toţi. Vă 
doresc multă sănătate, elan creator şi pros-
peritate!”.

Marian Lupu a adresat un mesaj de Ziua Internaţională a luptei 
pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi
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Svetlana DUŞA,
masterand, Facultatea 

de drept, Universitatea de 
Stat din Moldova,
tutore-formator A.O. 
„Clinica Juridică”

Pedagogia (din greacă, 
Pais, paidos - copil, agein - a 
educa) este ştiinţa care se ocu-
pă cu cercetarea şi aplicarea 
celor mai bune modalităţi de 
educare a copiilor, tineretului 
şi adulţilor.

Meseria de profesor este o 
profesie nobilă, deosebită – o 
meserie care nu se părăseş-
te seara, odată cu hainele de 
lucru. Este aspră şi plăcută, 
umilă şi mîndră, exigentă şi 
liberă, o meserie care epui-
zează şi înviorează, o meserie 
plină de farmec (Broscaru I.), 
pentru că doar în cîteva ore se 
lucrează cu un material atît 
de preţios, de complicat şi de 
sensibil precum omul în deve-
nire.

Trecînd nemijlocit la tema 
noastră vreau să pun în discu-
ţie personalitatea pedagogului 
– profesor de criminalistică la 
Catedra Drept procesual pe-
nal şi criminalistică,  Faculta-
tea de drept, Universitatea de 
Stat din Moldova, sau, de ce 
nu şi alte instituţii de învăţă-
mînt din Moldova. Asta vreau 
să fac, asta vreau să fiu. Nu în 
zadar şi deloc eronat am ales 
şi tema pentru teza de master 
în domeniul preferat, pe care 
l-am îndrăgit încă din anul II 
de facultate, odată cu specia-
lizarea.

Vreau să spun că orele de 
criminalistică pentru mine 
au fost clipe indispensabile 
pentru studierea armonioasă 
la Facultatea de drept. Recu-
nosc, sînt penalist de fire. Asta 
pentru că m-au atras metode-
le profesorilor care abordau 
diferite aspecte din lumea 
criminală, toate interesante şi 
irepetabile. Treptat am sesizat 
că, de fapt, îmi place procesul 
de relevare a crimelor, mai 
concis – ador profesiile de de-
tectiv, expert-criminalist, avo-
cat, procuror. Toate necesită 
un bagaj enorm de cunoştinţe 
şi abilităţi practice, care se 
obţin pe parcursul vieţii. Tot-
odată, fiind şi pedagog, pentru 
un profesor de criminalistică 
acest aspect este şi mai com-
plicat de realizat. Crimina-
listul este persoana ce deţine 
cunoştinţe în diferite domenii, 
fie jurisprudenţă, fie medici-
nă, fizică sau tehnică şi tuturor 
trebuie să le facă faţă. Aceasta 
ne demonstrează că experien-
ţa de muncă favorizează ima-
ginea pozitivă a personalităţii 
cadrului didactic, existînd o 
corelaţie puternică dintre ve-
chimea în muncă, aşa cum am 
studiat la disciplina ,,Dreptul 
muncii”, şi trăsăturile de per-
sonalitate, pe care le-am ana-

lizat la disciplina ,,Psihopeda-
gogia universitară”.

Însă nu trebuie să exclu-
dem faptul că un pedagog 
ideal, oricît ar tinde el să fie 
aşa, ar trebui să corespundă şi 
realităţii educaţionale moder-
ne. Aceasta o demonstrează 
faptul că atunci cînd e cazul, 
profesorul de criminalistică 
transferă cunoştinţele achizi-
ţionate de studenţi din cadrul 
altor discipline, deoarece şti-
inţa criminalistică se interca-
lează cu toate ştiinţele juridi-
ce luate în ansamblu. Pe lîngă 
toate acestea mai luăm în con-
sideraţie şi factorii indispen-
sabili ai personalităţii cadrului 
didactic: intelect şi inteligen-
ţă, performanţă profesională, 
autoinstruire, responsabilitate 
şi conştiinciozitate în muncă, 
toleranţă şi cultură socială.

În literatura de specialitate 
se pune accentul pe caracterul 
imaginii personalităţii cadru-
lui didactic universitar, adică 
stabilirea „portretului-robot” 
aşa cum se spune în crimina-
listică, care poate fi:

atît a) pozitiv (exigenţă, 
înţelegere, compătimire, eru-
diţie, corectitudine, bunătate, 
toleranţă, sensibilitate);

cît şi b) negativ (imper-
tinenţă, ostilitate, severitate, 
asprime, aroganţă, nervozitate 
şi agresivitate).

Se mai spune că imaginea 
personalităţii este imaginea 
omului condiţionată de trăsă-
turile sale interne şi însuşirile 
individuale diferenţiale.

Spunem că un cadru di-
dactic din liceu are asupra sa 
mai multă responsabilitate 
decît cel ce lucrează cu stu-
denţii. Însă, consider că nu 
este chiar aşa. Îmi amintesc 
cu entuziasm orele la facul-
tate, cînd profesorii depuneau 
efortul ca fiecare dintre noi 
să perceapă şi să însuşească 
materia predată, şi cu dăruire 
deosebită ne călăuzeau prin 
labirinturile jurisprudenţei. 
Iar atunci cînd noi participam 
la diferite concursuri şi olim-
piade republicane bucuria şi 
mulţumirea de sine se făcea 
vizibilă pe chipurile lor lumi-
noase de înţelepciune.

Urmare a celor spuse an-
terior, putem analiza imaginea 
personalităţii sub trei aspecte, 
aşa cum am făcut-o la disci-
plina ,,Doctrine politice şi de 
drept”, în anul I de facultate, 
cînd am aflat că A. Sampson 
spunea că există:

Imaginea de sine1.      
(eu-l personal, atitudinea per-
sonală): are la bază experienţa 
trecută şi reflectă nivelul de 
respect personal la moment, 
ceea ce ar trebui să se întîm-
ple şi cu un profesor de crimi-
nalistică. Pentru ca noi să fim 
respectaţi de alţii, trebuie mai 
întîi să ne respectăm pe sine.

Imaginea percepută 2. 
(eu-l social, al altor persoa-
ne): este modul în care ne văd 
alţi oameni, însă noi adesea 
nu ştim ce atitudine şi părere 
reală au oamenii faţă de noi.

Imaginea solicitată 3. 
(eu-l dorit, cel la care aspi-
răm): este legată de profesii 
concrete (sau roluri sociale), 
ce determină caracteristici-
le imagologice ale lor. Într-o 

serie de cazuri acestea sînt 
facilitate de vestimentaţie. La 
acest aspect vreau să remarc 
că imagologia pedagogică a 
devenit deja şi o necesitate 
pentru profesorii ce doresc 
să devină de succes şi să-şi 
ridice nivelul carierei profesi-
onale în cadrul sistemului de 
învăţămînt superior.

Astfel, calităţile psiholo-
go-pedagogice de bază ale 
imaginii pedagogului sînt: vi-
zualitatea – farmecul exterior, 
puterea de atracţie exterioară; 
elocvenţa – expresivitatea 
vorbirii, comunicabilitatea, 
stabilitatea la stres. Aşa, pro-
fesorul de criminalistică tre-
buie să capete o conturare a 
imaginii în corespundere cu 
cerinţele auditoriului şi cele 
stabilite sie însuşi, prin pla-
nuri, proiecte elaborate din 
timp.

S-au efectuat sondaje de 
opinie şi la capitolul aprecierii 
calităţii prestaţiei profesorilor 
din facultăţi, iar Facultatea de 
drept nu a fost o excepţie în 
acest sens. Din cîte îmi amin-
tesc, studenţii aveau opinii 
predominant pozitive în ceea 
ce priveşte prestaţia profeso-
rilor. Astfel, aş putea spune că 
reprezentările studenţilor pri-
vind profesorul ideal nu sînt 
bine conturate şi conştienti-
zate la primii ani de studii, ei 
nefiind în stare să aprecieze la 
justa valoare astfel de trăsături 
importante ale personalităţii 
cadrului didactic universitar, 
precum inteligenţa, disciplina 
de muncă, măiestria şi tactul 
pedagogic.

Urmare a celor spuse, des-
prindem că studenţii şi-ar dori 
să vadă printre trăsăturile unui 
profesor ideal rezistenţa (răb-
darea), criticismul (în sensul 
pozitiv al cuvîntului), princi-
pialitatea şi exigenţa.

Pe parcursul anilor de stu-
denţie am observat că cadrele 
didactice universitare deţin şi 
o trăsătură importantă a per-
sonalităţii – altruismul. Însă o 
spun cu regret, nu toţi profe-
sorii sînt implicaţi în activităţi 
extracurriculare. Cauza o cu-
nosc, cauza sîntem noi, învă-
ţăceii, cei care ar fi trebuit să-i 
„bombardăm” cu iniţiative, 
deoarece noi sîntem „loco-
motiva” care trebuie să mişte 
din loc. Vreau să aduc doar un 
simplu exemplu: am observat 
că odată cu trecerea anilor vin 
noi generaţii de studenţi, care 
nu aş spune că nu-şi dau inte-
resul, dar pe care ar trebui „să-
i tragi cu arcanul” să întreprin-
dă ceva (toate acestea pentru 
şi în  numele studenţilor). 
Eram anul I de facultate cînd 
am devenit voluntar în cadrul 
Organizaţiei Obşteşti „Clinica 
Juridică” şi îmi amintesc cum 
zeci de studenţi doritori să iz-
butească pentru a deveni şi ei 
membri ai organizaţiei trăiau 
sentimente pe care nu le pot 
descrie într-o pagină, două. 
Care este situaţia de astăzi? 
Dacă se găsesc pînă la zece 
studenţi, care ar dori să tră-
iască experienţa colegilor mai 
mari, este încă bine. Nu ştiu, 
poate emigrarea într-o ţară 
străină este în vogă şi mai pre-
sus de toate? Mi se crează im-
presia că studiile universitare 

constituie o treaptă pentru a 
obţine cale deschisă către alte 
state. Să recunoaştem că doar 
un mic procent vin să termine 
studiile, iar cei care revin ca-
ută noi pîrghii pentru „a-şi lua 
iarăşi zborul”. Şi nu greşesc 
dacă spun că pleacă cei mai 
buni şi conştiincioşi studenţi. 
De aceea cadrele didactice 
universitare tinere trebuie să 
conştientizeze că activismul 
social constituie fundamentul 
carierei didactice.

Totodată, dacă la începu-
tul carierei un tînăr profesor 
criminalist nu este încrezut 
în evoluţia continuă a acestei 
meserii, peste 5-6 ani el va 
tinde spre o carieră de succes 
în domeniu. În acest context, 
pentru un tînăr profesor cri-
minalist, o eventuală ieşire în 
teren, împreună cu studenţii, 
chiar şi în afara orelor practi-
ce, constituie o experienţă su-
plimentară şi un randament în 
creştere în faţa discipolilor. 

În acest context, vreau 
să spun că pasivitatea este 
incompatibilă cu orice gen 
de activitate, iar pentru cea 
didactică este fatală. Prin ur-
mare, preocupările de bază 
ale profesorilor instituţiilor de 
învăţămînt superior din Mol-
dova se plasează în funcţie de 
necesităţi, sănătate fizică şi 
psihică, viaţă activă, serviciu 
interesant, inteligenţă şi expe-
rienţă de viaţă, familie fericită 
şi sentimente morale pozitive. 
Cine nu şi-ar dori acest colo-
rit?

Toate acestea demonstrea-
ză că profesiunea intelectuală, 
respectată, nu distribuie de-
ţinătorului putere, influenţă 
sau venituri suplimentare, dar 
conferă prestigiu şi satisfacţii, 
vocaţia fiind considerată unul 
dintre motivele de bază în ale-
gerea acestei meserii. 

Un profesor de criminalis-
tică are datoria, într-un fel sau 
altul, determinată de statutul 
pe care îl deţine, să stimule-
ze şi să întreţină curiozitatea 
studenţilor pentru lucruri noi 
prin cele mai diverse metode, 
atît pedagogice, cît şi cele ce 
ţin de specialitatea cursului pe 
care îl duce, deoarece odată 
cu apariţia diverselor tactici 
de descoperire a infracţiunilor 
apare şi interesul pentru dis-
cuţii şi analize profunde.

Aici aş aminti despre rolul 
formării iniţiale şi continue. 
Pregătirea iniţială vizînd in-
troducerea viitorului cadru 
didactic, prin activităţi teo-
retice şi practice specifice, în 
universul profesional pentru 
care acesta se formează. Asta 
facem noi acum, la masterat 
prin intermediul cursului spe-
cial „Psihopedagogie univer-
sitară”. Pe de altă parte, pre-
gătirea continuă se referă la 
actualizările şi specializările 
de ordin teoretic, metodic şi 
practic, printr-o serie de ac-
tivităţi de formare în timpul 
exerciţiului profesional.

Procesul de evaluare şi 
autoevaluare în acest context 
reprezintă pîrghiile benefice 
pentru o mai bună înţelegere 
a ceea ce face şi ar trebui să 
facă un tînăr specialist – pro-
fesor de criminalistică.

Evaluarea. 1. În primul 
rînd asistenţa la orele practice 
ale profesorilor de la Catedra 
Drept procesual penal şi cri-
minalistică (ar fi bine totuşi să 

fie un profesor de criminalis-
tică), reprezintă un instrument 
de evaluare, cuantificare şi co-
rectare a disfuncţionalităţilor 
care pot apărea în procesul de 
predare-învăţare. În al doilea 
rînd, fiecare profesor de cri-
minalistică trebuie să deţină 
o fişă de evaluare, care să cu-
prindă unele aspecte precum:

în ce mod cadrul di-a) 
dactic cunoaşte şi realizează 
curriculumul disciplinei. Aici 
vreau să amintesc despre pro-
fesorul meu de criminologie, 
care intenţionat a elaborat un 
curriculum, pe care l-a numit 
– „Programă Analitică”, iar eu 
mă aliniez în rîndul susţinăto-
rilor acestei decizii;

capacitatea de a elabo-b) 
ra (a analiza) proiecte didac-
tice;

în ce măsură realizează c) 
obiectivele curriculare;

cum poate elabora d) 
obiectivele orei practice şi 
sarcinile didactice adecvate;

cum realizează supor-e) 
tul didactic (calitatea şi de-
sign-ul materialelor didactice, 
a proiectului didactic);

manifestarea cadrului f) 
didactic la nivel macrostruc-
tural (întruniri, conferinţe, se-
minarii etc.).

Autoevaluarea, 2. care 
este parte integrantă din pro-
cesul de evaluare, şi cuprinde 
proiectarea didactică; organi-
zarea şi realizarea activităţilor 
de studiere; participarea la 
acţiuni complementare activi-
tăţii de studiere; participarea 
la activităţi de perfecţionare 
pedagogică şi de specialita-
te; capacitatea de comunica-
re; comportamentul şi ţinuta. 
Printre aceste sarcini aş in-
clude şi studierea anumitor 
cursuri: „Principiile generale 
ale comunicării, bariere în 
comunicare”, „Comunicarea 
funcţională”, „Dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare 
şi ascultare” şi cursul de in-
struire „Dezvoltarea imaginii 
relevante a cadrului didactic 
universitar de la facultăţile 
de drept”, de asemenea, im-
plicarea cadrelor didactice în 
selecţii de proiecte cu finan-
ţare europeană şi participarea 
nemijlocit la realizarea aces-
tora. De exemplu, proiecte 
ETwining, unde un profesor 
de criminalistică poate învă-
ţa să folosească instrumente 
pedagogice care integrează cu 
succes noile tehnologii în pro-
cesul de învăţare; apropierea 
de celelalte ţări participante şi 
o mai bună cunoaştere a aces-
tora, deoarece atît în spaţiul 
european, cît şi în afara aces-
tuia există numeroase şcoli de 
criminalistică apreciate pentru 
inovaţiile în ştiinţa descoperi-
rii infracţiunilor.

O activitate, la fel de 
importantă, reprezintă im-
plicarea profesorilor de cri-
minalistică din Moldova, în 
activităţi curriculare comu-
ne cu specialişti în domeniu 
din alte state. Astfel, aici ar 
fi binevenită ideea partici-
pării tuturor profesorilor de 
criminalistică la o reţea eu-
ropeană/internaţională ce ar 
reprezenta oportunităţi reale 
pentru dezvoltarea profesio-
nală, prin colaborarea în ace-
le proiecte internaţionale şi 
prin participarea la seminarii 
internaţionale de formare, 
schimburi de experienţă, într-

un final facilitîndu-se accesul 
profesorilor la un mediu vir-
tual de colaborare.

În această ordine de idei, 
vreau să spun că profesorii 
competenţi trebuie să gîndeas-
că şi să acţioneze sistematic la 
modul în care predau şi înva-
ţă din propria experienţă şi a 
colegilor lor (fie din aceeaşi 
instituţie în care activează, fie 
din alte instituţii de învăţă-
mînt); inspiră studenţilor cu-
riozitate, toleranţă, onestitate, 
interes faţă de diversitate, de-
oarece aceşti studenţi sînt spe-
cialişti în devenire, jurişti de 
profesie; extrag din cunoaşte-
rea dezvoltării umane subiec-
te de instruire şi educaţie; sînt 
angajaţi în învăţarea continuă 
şi îi încurajează pe studenţi să 
aibă o perspectivă asemănă-
toare; aprofundează cunoaş-
terea, adaptează predarea la 
noile descoperiri prin cursuri 
de perfecţionare de o anumită 
durată - cursuri postuniversi-
tare, doctorale, postdoctorale.

Astfel, consider esenţial 
pentru un profesor de crimi-
nalistică, următoarele:

- este inadmisibil ca atunci 
cînd se prezintă în faţa unor 
studenţi, un profesor de cri-
minalistică să  nu cunoască 
materia pe care o predă şi să 
se limiteze la un manual;

- nici un lucru nu va fi 
bine realizat dacă nu se face 
din plăcere;

- trebuie să fie ingenios, 
pentru că profesorul este fac-
torul determinant al succesu-
lui unei lecţii;

- trebuie să fie un ghid 
competent, inteligent, imagi-
nativ, sensibil, cu elevat gust 
estetic şi amiabil;

- să-şi menţină echilibrul 
intelectual, mintal şi nervos, 
să dea dovadă de curiozitate 
intelectuală şi adaptare la ce-
rinţele studenţilor;

- să posede tinereţea spi-
ritului, modestia şi buna dis-
poziţie;

- să fie capabil de a chesti-
ona şi aprecia corect valoarea 
răspunsurilor;

- capacitatea de a depăşi 
rutina şi căutarea a noi căi şi 
mijloace didactice sînt indis-
pensabile profesiei;

- să obţină respectul stu-
denţilor pe care îi învaţă.

Rămîn „excelenţi” acei 
profesori care ştiu cum să 
capteze studenţilor atenţia 
şi să le-o menţină pe tot par-
cursul orelor, atît teoretice cît 
şi practice, să formuleze cu 
claritate obiectivele fiecărei 
activităţi didactice, să predea 
accesibil şi convingător noile 
cunoştinţe, în acelaşi timp să 
dirijeze învăţarea şi să obţi-
nă acel feed-back din  partea 
studenţilor, aşteptat de fiecare 
profesor.

În ultimă instanţă, vreau 
sa fac o remarcă – nu trebuie 
neglijată nici motivarea profe-
sorului, ceea ce ar însemna o 
remuneraţie pentru activitatea, 
interesul şi efortul depus, care 
să-i permită un trai decent.

Aş vrea să închei această 
meditaţie citîndu-l pe Alex 
Cosmescu, care spune: „Îmi 
place să predau pentru că 
atunci mă simt cel mai deschis, 
şi atunci simt că pot da tot ce 
am mai bun în mine… O să fac 
asta cît o să am putere… şi o 
să învăţ, mereu, moduri de a o 
face şi mai bine…”.

Cadrul didactic universitar – persoană cu calităţi şi merite deosebite
„Dacă ai mers atît de mult încît simţi că nu mai poţi să faci un singur pas, atunci 

te afli abia la jumătatea drumului pe care eşti în stare să-l parcurgi”
(Aurel Teodor Codoban)
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Educaţie juridică

Sînt recent angajat  şi consider ca nu mi-au 
fost perfectate toate actele necesare. Cred ca acest 
lucru se face intenţionat pentru eschivarea de la 
anumite obligaţiuni prevăzute în legislaţie. Din 
acest motiv aş vrea să cunosc care sînt actele nece-
sare pentru  angajare.  

Pavel Ermurachi,
r-n Străşeni  

Conform art.65 din Codul 
muncii angajarea se legali-
zează prin ordinul (dispozi-
ţia, decizia, hotărîrea) anga-
jatorului, care este emis în 
baza contractului individual 
de muncă negociat şi semnat 
de părţi.   Ordinul (dispoziţia, 
decizia, hotărîrea) de angaja-
re trebuie adus la cunoştinţa 
salariatului, sub semnătură, 
în termen de 3 zile lucrătoare 
de la data semnării de către 
părţi a contractului individual 
de muncă. La cererea scrisă a 
salariatului, angajatorul este 
obligat să-i elibereze acestu-
ia o copie a ordinului (dispo-
ziţiei, deciziei, hotărîrii), le-

galizată în modul stabilit, în 
termen de 3 zile lucrătoare.     

La angajare sau la trans-
ferare a salariatului la o altă 
muncă, conform prevederilor 
prezentului cod, angajatorul 
este obligat:

a) să-l pună la curent cu 
munca care i se încredinţea-
ză, cu condiţiile de muncă, cu 
drepturile şi obligaţiile sale;

 b) să-i aducă la cunoş-
tinţă regulamentul intern al 
unităţii şi contractul colectiv 
de muncă;

c) să-l familiarizeze cu 
tehnica securităţii, igiena 
muncii, măsurile de securi-
tate antiincendiară şi cu alte 
reguli de protecţie a muncii.

Cultele religioase se con-
stituie pe principii benevole 
de către persoane fizice afla-
te sub jurisdicţia Republicii 
Moldova, cu capacitate de-
plină de exerciţiu, în scopul 
profesării în comun a cre-
dinţei. Cultele religioase sînt 
libere să se constituie şi pot 
funcţiona liber în condiţiile 
Legii privind cultele religioa-
se şi părţile lor componente. 
Cultele religioase se consti-
tuie după norme proprii, con-
form învăţăturilor, canoane-

lor şi tradiţiilor lor, pe baza 
convingerilor şi voinţei liber 
exprimate a credincioşilor.   
Comunităţile religioase se 
pot constitui sau autodizolva 
prin voinţa liber exprimată a 
membrilor lor, fără aprobări 
suplimentare sau piedici din 
afară. 

Cultele religioase şi păr-
ţile lor componente sînt per-
soane juridice în condiţiile 
Legii privind cultele religioa-
se şi părţile lor componente.   
În calitate de persoane juridi-
ce, cultele religioase şi părţile 
lor componente sînt egale în 
drepturi şi obligaţii, fiind su-
puse normelor Codului civil.  
Raporturile de drept canonic 
dintre cultele şi comunităţile 
religioase nu pot substitui şi 
nici vicia raporturile de drept 
civil dintre persoanele juridi-
ce înregistrate.

Cultele religioase şi păr-
ţile lor componente îşi des-
făşoară activitatea în confor-
mitate cu statutul adoptat de 
către fondatorii săi. Statutul 
cultului religios sau al părţii 
lui componente trebuie să 
conţină următoarele specifi-
cări:

a) denumirea exactă şi 
completă, cu indicarea con-

Constituirea şi înregistrarea cultelor religioase
şi a părţilor lor componente

fesiunii, sediul şi zona de ac-
tivitate;

b) principiile fundamen-
tale de credinţă;

c) scopul, obiectivele şi 
formele principale de activi-
tate;

d) structura, modul de 
constituire a organelor de 
conducere şi de control, com-
petenţa lor;

e) modul de desemnare şi 
revocare a membrilor orga-
nelor de conducere;

f) drepturile şi obligaţiile 

membrilor cultului religios 
sau ai părţii lui componente;

g) sursele din care se for-
mează patrimoniul, fondurile 
băneşti;

h) modul de introducere a 
modificărilor şi completărilor 
în statut;

i) modul de încetare a 
activităţii (lichidare sau au-
todizolvare), precum şi de 
repartizare a patrimoniului în 
cazul încetării activităţii.

Modificarea şi completa-
rea ulterioară a statutului cul-
tului religios sau al părţii lui 
componente se efectuează în 
modul stabilit pentru înregis-
trarea acestora.

Pentru înregistrare, culte-
le religioase prezintă Minis-
terului Justiţiei următoarele 
documente:

a) cererea de înregistrare;
b) statutul adoptat de că-

tre fondatori;
c) procesul-verbal al adu-

nării de constituire;
d) lista fondatorilor cu 

semnăturile a cel puţin 100 
dintre aceştia cetăţeni ai Re-
publicii Moldova; 

e) principiile lor funda-
mentale de credinţă. Minis-
terul Justiţiei verifică cores-
punderea documentelor pre-

zentate de cultele religioase 
cu prevederile Legii privind 
cultele religioase şi părţile 
lor componente. Neprezen-
tarea cel puţin a unuia din 
documentele menţionate dis-
pensează Ministerul Justiţiei 
de obligaţia examinării ce-
rerii de înregistrare a cultu-
lui religios. În cazul în care 
documentele de constituire 
prezentate corespund preve-
derilor prezentei legi, Minis-
terul Justiţiei, în termen de 
15 zile, eliberează cultului 

religios respectiv certificatul 
de înregistrare.  Cultul reli-
gios se consideră înregistrat 
din momentul eliberării certi-
ficatului de înregistrare, fiind 
scutit de taxa de înregistrare. 
Datele despre înregistrarea 
de stat a cultelor religioase 
se consemnează în Registrul 
cultelor religioase şi al părţi-
lor lor componente. În cazul 
în care documentele de con-
stituire prezentate de cultul 
religios nu corespund preve-
derilor Legii privind cultele 
religioase şi părţile lor com-
ponente şi aduc atingere in-
tereselor societăţii, securităţii 
statului, vieţii şi sănătăţii oa-
menilor, Ministerul Justiţiei 
refuză înregistrarea cultului 
respectiv, indicînd motivele 
refuzului. Semnatarii actului 
de constituire pot ataca de-
cizia de refuz în instanţa de 
judecată. 

Comunităţile religioa-
se se constituie, pe principii 
benevole, de către persoane 
fizice aflate sub jurisdicţia 
Republicii Moldova, cu ca-
pacitate deplină de exerciţiu, 
în scopul profesării în comun 
a credinţei. Pentru înregis-
trare, comunităţile religioase 
prezintă Ministerului Justiţiei 

următoarele documente:
a) cererea de înregistrare 

din partea organului de con-
ducere al comunităţii;

b) statutul comunităţii, 
adoptat de către fondatori; 

c) procesul-verbal al adu-
nării de constituire, cu indi-
carea reprezentantului sau 
reprezentanţilor legali ai co-
munităţii; 

d) lista fondatorilor, cu 
semnăturile a cel puţin 10 
dintre aceştia cetăţeni ai Re-
publicii Moldova;

e) consimţămîntul scris al 
cultului religios la care comu-
nitatea a decis să adere bene-
vol. Pentru înregistrare, insti-
tuţiile religioase - eparhiile, 
diecezele, protopopiatele, de-
canatele, misiunile religioase, 
sociale sau de caritate, frăţiile, 
instituţiile, asociaţiile şi fun-
daţiile religioase şi instituţiile 
de învăţămînt teologic de ori-
ce grad, centrele de pelerinaj, 
instanţele de disciplină biseri-
cească - prezintă Ministerului 
Justiţiei statutele lor, consim-
ţămîntul scris al cultului reli-
gios din care fac parte şi actul 
de constituire sau reconstitui-
re, cu indicarea reprezentantu-
lui sau reprezentanţilor legali 
ai instituţiei. Ministerul Jus-
tiţiei verifică corespunderea 
documentelor prezentate de 
părţile componente ale cultu-
lui religios cu prevederile Le-
gii privind cultele religioase şi 
părţile lor componente.  Ne-
prezentarea cel puţin a unuia 
din documentele menţionate 
dispensează Ministerul Jus-
tiţiei de obligaţia examinării 
cererii de înregistrare a părţii 
componente respective a cul-
tului religios. În cazul în care 
documentele de constituire 
prezentate corespund cerin-
ţelor Legii privind cultele re-
ligioase şi părţile lor compo-
nente, Ministerul Justiţiei, în 
termen de 15 zile, eliberează 
părţii componente a cultului 
religios certificatul de înregis-
trare.  Părţile componente ale 
cultelor religioase se conside-
ră înregistrate din momentul 
eliberării certificatului de în-
registrare, fiind scutite de taxa 
de înregistrare. Datele despre 
înregistrarea de stat a părţi-
lor componente ale cultelor 
religioase se consemnează în 
Registrul cultelor religioase şi 
al părţilor lor componente.  
În cazul în care documentele 
de constituire prezentate de 
partea componentă a cultului 
religios nu corespund preve-
derilor Legii privind cultele 
religioase şi părţile lor com-
ponente, Ministerul Justiţiei 
refuză înregistrarea părţii re-
spective a cultului religios, 
indicînd motivele refuzului.

Documentul ce atestă în-
registrarea de stat a cultului 
religios sau a părţii lui com-
ponente este certificatul de 
înregistrare eliberat de către 
Ministerul Justiţiei.  Formu-
larul certificatului de înre-
gistrare este aprobat de către 
Ministerul Justiţiei.

Piaţa imobiliară nu îşi va reveni nici anul acesta, 
deoarece datoriile sînt mai mari decît veniturile, iar ma-
joritatea dezvoltatorilor se orientează spre acoperirea 
datoriilor. Experţii spun că pe piaţa imobiliară au rămas 
doar companiile de construcţii care au reuşit să obţină 
încrederea populaţiei.

„Investiţiile în imobil sînt orientate în rentabilizarea 
proiectelor vechi nu în dezvoltarea altor noi. Piaţa imo-
biliară suferă, pentru că deocamdată cererea e scăzută 
din lipsa banilor şi încrederii”, explică Radu Şitov, ma-
nager EuroImobil.

Potrivit acestuia, „cînd ai bani puţini, nu te gîndeşti 
cum să-i rişti într-o altă zonă de dezvoltare, ci mai de-
grabă cum să-i înmulţeşti sau măcar cum să amîni plata 
datoriilor ca să-i păstrezi în cont”. 

Datele Întreprinderii de stat ,,Cadastru” arată că 
numărul tranzacţiilor imobiliare este în creştere. În tri-
mestrul I al anului 2011 au fost înregistrate 70 639 de 
tranzacţii imobiliare (vînzare-cumpărare, moştenire, 
donaţii, schimb), cu 21% mai mult faţă de aceeaşi peri-
oadă a anului trecut.

Piaţa imobiliară 
nu îşi va reveni nici anul 

acesta
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Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Chianu   
Timur, pentru data de 30 mai 2011, ora 15.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Teilor nr. 4, sala 10) în calitate de intervenient în cauza 
civilă pornită la cererea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţi-
ilor Excepţionale al MAI către Primăria mun. Chişinău privind 
contestarea actului administrativ. 

Judecătorul
Curţii de Apel Chişinău  A. Gavriliţa

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea obligatorie a reprezentantului SC „Dalvi&CO” SRL, cu 
sediul în mun. Chişinău, str. Independenţei nr. 14/2, of. 1, pentru 
data de 23 mai 2011, ora 10.30, la şedinţa de judecată (bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SRL „Servest Agro”.

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

Judecător  Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
„Cristina Valentiuc”, pentru data de 6 iunie 2011, ora 9.20, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît la cererea BCA ,,Întreprinzbanca” privind 
încasarea sumei de 65 150 lei.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Nasaf Media”, cu sediul în mun. 
Chişinău, str. V. Alecsandri nr. 6, pentru data de 22 iunie 2011, 
ora 8.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
218, et. 2) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
SRL „Nefele” privind încasarea datoriei.

Judecător  Liliana Andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentanţilor: 
SRL „Pinar-Com”, SA „Metalcom”, pentru data de 27 iunie 
2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 230) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată la cere-
rea de revizuire a GP ,,Energoatom”, GP „Energorînoc”, OAO 
„Dniproblenergo”.

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

Judecător  Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SRL „Decor-Construction”, pentru data de 
8 septembrie 2011, ora 11.10, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de SA „Supraten”.

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

Judecător  Iu. Ţurcan 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gioară Dumitru, pentru data de 13 mai 2011, ora 14.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Ciobanu C. către SA 
„Work Travel” IERA privind repararea prejudiciului material.

Judecător   D. Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Hînculov Eugeniu, pentru data de 24 mai 2011, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Gurschi Sergiu privind încasarea su-
mei.

Judecător   A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Grecu Tatiana Ion, a.n. 1982, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
mun. Chişinău, str. Alba Iulia nr. 200, apt. 15, pentru data de 26 
mai 2011, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Erhan I.

Judecător  V. Braşoveanu 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zherdkyn Valeriy, pentru data de 9 iunie 2011, ora 12.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de BC „Unibank” privind încasarea da-
toriei.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Jigan Vladimir, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Chişi-
nău, str. V. Trandafirilor nr. 10, pentru data de 10 iunie 2011, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Molceanov S. 
vs Limasov E. şi alţii privind declararea nulă a actelor juridice.

Judecător   Nadejda Mazur 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pilipco Cozeta, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Chişi-
nău, str. N. Testemiţanu nr. 29/2, apt. 82, pentru data de 10 iunie 
2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
49) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Molceanov S. vs Limasov E. şi alţii privind declararea nulă a 
actelor juridice.

Judecător   Nadejda Mazur 

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Limasov Alexandr, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
Chişinău, str. V. Trandafirilor nr. 10, pentru data de 10 iunie 
2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
49) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Molceanov S. vs Limasov E. şi alţii privind declararea nulă a 
actelor juridice.

Judecător   Nadejda Mazur
 www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Zolotcova Aliona 
Iurie, a.n. 07.12.1972, pentru data de 20 mai 2011, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea lui Zolotcov Serghei privind desfa-
cerea căsătoriei.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Covelin Oleg    
Andrei, a.n. 18.09.1980, pentru data de 24 mai 2011, ora 16.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Dobreanschi Maia privind decă-
derea din drepturile părinteşti.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mîrza Eugeniu 
Anatolie domiciliat: mun. Chişinău, str. N. Dimo nr. 15/2, apt. 
86, pentru data de 9 iunie 2011, ora 16.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de intervenient în cauza 
civilă la acţiunea SA „Moldcargo” către SA „Asito”.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Volcov Ion, pentru data de 17 mai 2011, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Cauş Lidia 

privind decăderea din drepturile părinteşti.
Judecător  Viorica Mihaila

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Posmac Veaceslav Gheorghe din mun. Chişinău, bdul Da-
cia nr. 20, apt. 17, pentru data de 26 mai 2011, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Filipenco Natalia 
Ion privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Iurie Cotruţă
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Griva Vasile, 
Griva Galina, Griva Olga, Stoian Natalia şi Griva Oxana, pen-
tru data de 23 mai 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă intentată de Ivanenco Liudmila privind evacuarea fără 
acordarea altui spaţiu locativ.

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

 Judecător  Ala Malîi
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rabiciuc            
Veaceslav, pentru data de 27 mai 2011, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Rabiciuc Valeria privind 
desfacerea căsătoriei.

 Judecător  Ina Dutca
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Mazniuc Igor, 
pentru data de 17 mai 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate de pîrît în 
cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Negru 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Cravcenco   
Nicoleta, pentru data de 17 mai 2011, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate 
de pîrît în cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Negru 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Faiizov           
Mahamad, pentru data de 18 mai 2011, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate 
de pîrît în cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Negru 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Catan                  
Serafima, pentru data de 19 mai 2011, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate 
de pîrît în cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Negru 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Porombac  
Oxana, pentru data de 26 mai 2011, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 21) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Porombac Iurie privind des-
facerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Negru 

Citaţii în judecată

www
Judecătoria Briceni, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 

solicită prezentarea cet. Grosu Angela Anatolie cu domiciliul 
în satul Criva, Briceni, pentru data de 27 mai 2011, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Şuleac Petru 
privind restituirea datoriei. 

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

Judecător  N. G. Chirtoagă 
www

Judecătoria Briceni, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Grosu Angela Anatolie cu domiciliul 
în satul Criva, Briceni, pentru data de 27 mai 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, bir. 3) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Curcubet Ioana 
privind restituirea datoriei. 

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

Judecător  N. G. Chirtoagă 
www 

Judecătoria Briceni, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Grosu Angela Anatolie cu domiciliul 
în satul Criva, Briceni, pentru data de 27 mai 2011, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Tureac Raisa 
privind restituirea datoriei. 

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

Judecător  N. G. Chirtoagă 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Grîu Roman 
Nicolae, locuitor al satului Frumuşica, com. Chioselia Mare, 
Cahul, pentru data de 1 iunie 2011, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 4) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Grîu Olesea privind modificarea 
cuantumului pensiei de întreţinere pentru un copil minor.

Judecător  Lilia Trocin 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Morari Iurie, 
născut la 19 aprilie 1979, originar din satul Petreşti, Ungheni, 
pentru data de 9 iunie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Moraru Lilia privind modificarea pensiei de 
întreţinere a copilului minor comun.

Judecător  Ion Pâcaleu 
www

Суд Буюкань, мун. Кишинэу, в соответствии со ст.108 
ГПК, вызывает гр. Берекеля Анатолия, последнее место 
жительства мун. Кишинэу, ул. Л. Деляну 7/1, кв. 45, на 25 
мая 2011 в 08.30 в судебном заседании (ул. М.Витязул 2, 
каб. 605), в ка�естве ответ�ика по гражданскому делу воз-, в ка�естве ответ�ика по гражданскому делу воз- в ка�естве ответ�ика по гражданскому делу воз-
бужденного ССL 177 о взыскании долга.

Судья    Н. Симчук
www

Judecătoria Dubăsari solicită prezentarea cet. Mamulat 
Ion Tănase, domiciliat în satul Coşniţa, Dubăsari, str. Sotni-
cenco nr. 24, pentru data de 26 mai 2011, ora 14.15, la şedinţa 
de judecată (Dubăsari, satul Ustia, str. Ştefan cel Mare nr. 9) 
în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-134/2011 intentată de 
Croitor Valeri privind privarea de posesiune.

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

Judecător    Boris Talpă 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Boldescu Serghei, cu domiciliul în satul Parcani, Soroca, 
pentru data de 31 mai 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(str. Bulgară nr. 43, bir. 46) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Boldescu Diana privind desfacerea căsătoriei, 
stabilirea locului de trai a copilului minor şi încasarea pensiei 
alimentare. 

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

Judecător     I. Busuioc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Marcov Constantin Alexandr, a.n. 13.06.1974, ultimul domici-
liu: str. M. Basarab nr. 7/6, apt. 16, mun. Chişinău, pentru data 
de 20 mai 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 
3, bir. 33) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Ro-
maşco Lucia privind recunoaşterea valabilităţii contractului.

Judecător       Gh. V. Bîrnaz

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

la Procuratură şi Regulamentul privind modul de 
promovare în serviciu a procurorilor, Consiliul Superior al 
Procurorilor comunică că, la şedinţa din 03.05.2011 a fost 
anunţat concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de 
procuror în procuratură în următoarele raioane: Ştefan 
Vodă, Nisporeni, Făleşti, Cimişlia, Şoldăneşti, Taraclia, 
Vulcăneşti, precum şi Procuratura Anticorupţie (Hotărîrea 
nr. 12-3d-100/11).

Cererile de participare la concurs se depun la 
secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun.
Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 26, tel: 
22-80-64, 22-14-44) pînă la 06 iunie 2011.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64
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Limbajul trupului te poa-
te ajuta să descoperi multe 
secrete sau să eviţi anumite 
situaţii neplăcute. Mai mult, 
cu ajutorul unor indicii, poţi 
să-ţi dai seama dacă urmează 
o ceartă sau o despărţire ori 
urmează să-ţi spună o mare 
minciună, doar prin observa-
rea unor gesturi. Află ce ur-
mează dacă:

Srtînge pumnii
Bărbaţii strîng pumnii in-

stinctiv, atunci cînd sînt ner-
voşi. Specialiştii susţin că este 
în natura bărbatului ca atunci 
cînd se enervează să se pre-
gătească de luptă, însă datori-
tă evoluţiei omului, ei îşi pot 
înfrîna acum agresivitatea, dar 
nu pot masca anumite gesturi 
venite din subconştient.

 
Te ţine de mînă doar cu 

buricele degetelor
Abia îi simţi strîngerea 

mîinii şi faci un efort de a te 
ţine agăţată de mîna lui? Nu-l 
crede dacă spune că nu are 
nimic. Acest gest denotă, de 
multe ori, jenă sau teamă, dar 
de cele mai multe ori, ges-

tul reprezintă începutul unui 
scandal. ,,Mîna moartă” este 
un semn că vrea să se detaşeze 
emoţional.

Se uită în sus, 
în partea stîngă

Atunci cînd vrei să-i pui 
o întrebare capcană, uită-te 
la privirea lui. Dacă îşi ridi-
că ochii în sus, spre partea          
stîngă, acesta e un semnal că 
încearcă să-şi amintească.

Invers, atunci cînd ridică 
privirea îndreptată spre partea 

che, va apăsa pe lob sau îşi va 
freca nasul.

Îşi acoperă gura
Cercetătorii au ajuns la o 

concluzie uluitoare: dacă îţi 
presezi buzele cu palmele, 
simţi o uşoară ameliorare a 
stării de stres. Mai mult, aces-
ta este şi un semn că se abţine 
cu greu să nu spună ceva gre-
şit sau să facă o gafă. Aşadar, 
omul tău are ceva să-ţi mărtu-
risească şi nu-ţi va plăcea ce 
vei auzi...

dreaptă, e clar că el se chinuie 
să inventeze o minciună, spun 
specialiştii în limbajul trupu-
lui.

Se atinge în zona 
urechii

Este un tic nervos pe care 
îl au majoritatea persoanelor. 
În situaţii de stres, creierul 
încearcă să scape de presiune 
prin mici gesturi care să elimi-
ne energia. Instinctiv, atunci 
cînd scandalul musteşte în in-
terior, el se va scărpina la ure-

Cele mai multe decese în rîndul moldovenilor sînt cauzate 
de bolile aparatului circulator. În mare parte, acestea sînt pro-
vocate de fumat, atît în forma activă, cît şi în cea pasivă.

Este concluzia specialiştilor de la Centrul pentru Politici 
şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) din Chişinău, care suge-
rează autorităţilor să ia măsuri pentru a reduce consumul de 
tutun.

În structura mortalităţii cauzată de bolile aparatului circu-
lator, circa 92,8% din numărul total de decese revin bolilor 
ischemice acute, cronice cardiace şi infarctului miocardic acut, 

Atenţie! Fumatul ucide tot mai mulţi moldoveni
provocate, în mare parte, de către fumat.

Specialiştii de la Centrul PAS cer Guvernului să ia măsuri, 
inclusiv, de contracarare a producătorilor de ţigări, care utili-
zează practici de marketing agresive pentru a promova produ-
sele ucigătoare.

În Republica Moldova, în anul 2010, au decedat 43 631 
persoane, mai mult de jumătate dintre care au decedat din ca-
uza bolilor aparatului circulator (56,2%), tumorilor (13,1%), 
bolilor aparatului digestiv (10,0%), bolilor aparatului respira-
tor (5,6%).

Amintirile neplăcute pot fi şterse
Amintirile traumatizante pot fi şterse, potrivit unui nou 

studiu american. Acesta ar putea avea implicaţii importante 
pentru tratamentul post-traumatic, dar şi pentru dependenţa 
de droguri, unde memoria joacă un rol esenţial.

Un profesor de la Universitatea din California susţine că 
echipa lui a slăbit substanţial memoria pe termen lung a unui 
melc marin, prin inhibarea activităţii unei proteine care este 
asociată cu memoria.

Specialiştii au studiat timp de aproape 30 de ani memo-
ria melcilor marini şi au observat că celulele şi procesele 
moleculare ale acestora sînt foarte similare cu cele ale oa-
menilor.

Un chinez a trăit 23 de ani cu un glonţ 
în cap fără să ştie

 A trăit 23 de ani cu un glonţ în cap fără să ştie! Este 
povestea incredibilă a unui chinez, care îşi aminteşte vag 
despre cum a fost împuşcat.

Tot ce ţine minte despre in-
cident, este că după o lovitură 
puternică la cap, s-a trezit în spi-
tal. Bărbatul suferea de crize de 
epilepsie de aproape două dece-
nii. El a cerut ajutorul medicilor, 

care i-au făcut o tomografie. Aşa, au descoperit că are un 
glonţ în cap, pe care i l-au îndepărtat în urma unei intervenţii 
chirurgicale.

Cea mai ghinionistă reporteriţă! 
I-a curs nasul în direct

O reporteriţă a avut ghinionul ca în timpul unei interven-
ţii live să îi curgă nasul chiar pe microfon.

În timpul intervenţiei, femeia era îngheţată de frig. Cu 
toate că nasul i-a făcut probleme şi mai multe mucozităţi 
i-au invadat microfonul, reporteriţa a continuat să vorbească 
ca şi cum nimic nu s-ar fi întîmplat.

Şi-a gătit degetul cu legume 
şi l-a mîncat

Depresia poate îmbrăca multiple forme, dar cazul unui 
tînăr din Noua Zeelandă, diagnosticat cu această boală, le 
întrece pe toate. El şi-a 
tăiat un deget, l-a gătit cu 
legume şi l-a mîncat.

Bărbatul de 28 de ani 
intenţiona să-şi ampute-
ze alte două degete, tot 
pentru a le mînca, dar a 
fost găsit la timp. Depre-
sia clinică de care suferă 
l-a determinat să caute ajutorul medicilor încă de acum cîţi-
va ani, el aflîndu-se în acest moment într-un studiu condus 
de cercetători australieni privind automutilarea.

Conform unor cercetători privind autocanibalismul, tî-
nărul este printre cei opt autocanibali identificaţi în toată 
lumea.

 Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Ludmila Goncear, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de drept, USM; Viorel 
Rusu, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de drept, USM; Ghenadie Vasluian, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea 
de drept, USM; Adriana Garbuz, preşedintele 
Judecătoriei Rîşcani; Eduard Ababei, judecător 
CA Bălţi; Sergiu Arnaut, judecător CA 
Chişinău; Valentin Blîndu, procuror Rîşcani.

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept

Gheorghe COSTAChI, 
doctor habilitat, 

profesor universitar – 70 de ani 

Mult stimate 
domnule Gheorghe 
Costachi,

În această zi de o 
semnificaţie aparte 
pentru dumneavoas-
tră, cînd marcaţi o 
frumoasă aniversa-
re, venim cu subli-

me cuvinte de felicitare avînd certitudinea că 
trăiţi sentimentul profundei satisfacţii pentru 
ceea ce aţi realizat, iar urările noastre de bine 
sperăm să vă întregească această frumoasă 
sărbătoare.

Şi dacă orice aniversare constituie un prilej 
de a rezuma ceva, cu siguranţă putem afirma 
că dumneavoastră aveţi ce pune pe cîntarul re-
alizărilor astfel încît să tragă greu.

Ajuns aici, să aveţi tot mai mult şansa de a 
îmbina spusele cu faptele, iar puterea exem-
plului propriu să rămînă demnă de urmat pen-
tru noi şi noi generaţii.

Cu frumoasa ocazie a zilei de naştere vă 
dorim multă sănătate, realizări dintre cele mai 
notorii şi să nu vă depărtaţi nici de acum îna-
inte de acel ideal intangibil al profesiei, care a 
devenit expresia sufletului dumneavoastră. 

La mulţi ani!
* * *
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători că 
sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  Noi 
avem nevoie de acest ajutor şi vom  rămîne 

alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

C A l E I d o s C o P

Află ce îţi poate spune limbajul trupului


