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Republica Moldova: 
Educaţia gratuită a 
copiilor e cu bani?

 (Anonim) 

Ziua pacificatorilor 
ONU, marcată la 
Chişinău

Activitatea de 
profilaxie a  traficului 
de persoane continuă

Accesul liber al moldo-
venilor în spaţiul eu-

ropean se amînă cu cel puţin o 
jumătate de an. O recunoaşte 
chiar ministrul de Externe. 
Deşi face parte din Consiliul 
alianţei de guvernare, Iurie 
Leancă dă vina chiar pe cole-
gii din coaliţie. Spune că multe 
dintre discuţii sînt sterile, mo-
tiv pentru care avem şi restanţe 
la capitolul reforme.

Ministrul, care declara an-
terior că-şi va da demisia dacă 
Republica Moldova nu va ob-
ţine anularea vizelor pînă la 
sfîrşitul anului 2012, s-a răz-
gîndit. Acum el ar fi dispus să 
elibereze fotoliul numai dacă 
gestul ar contribui la obţinerea 
regimului liberalizat de vize. 

Anterior, speaker-ul              
Marian Lupu declara că obiec-
tivul anunţat de Iurie Leancă nu 
are sorţi de izbîndă. Totuşi, el 
promitea să-l salveze pe minis-
tru de bucluc. 

Ministrul a anunţat că în 
luna iunie la Bruxelles vor avea 
loc discuţii privind trecerea la 
cea de-a doua fază a dialogului 
dintre UE şi Republica Moldo-
va privind anularea vizelor. Pen-
tru trecerea la etapa respectivă, 
Republica Moldova s-a angajat 
să adopte 42 de legi. Ultimele 
două au fost votate la sfîrşitul 
săptămînii trecute. Este vorba 
despre Legea cu privire la asi-
gurarea egalităţii şi cea care se 
referă la reorganizarea Centru-
lui Anticorupţie.

Încă un pas 
spre aderarea 
R. Moldova la 

UE

Parlamentul Tinerilor din 
Republica Moldova a fost 

acceptat în marea familie europea-
nă, devenind membru cu drepturi 
depline. Tinerii din țara noastră se 
vor putea implica activ în hotărîrea 
anumitor probleme din UE.

 ,,În cadrul reuniunii de la Berlin, 
care a avut loc pe 12 mai, Republica 
Moldova a fost acceptată cu 21 de 
voturi pro şi patru - împotrivă, ca 
membru cu drepturi depline în Par-
lamentul European al Tinerilor. Am 
primit un suport imens din partea 
persoanelor cu funcţii importante. 

Punem prima cărămidă, care 
va fi un fundament puternic pentru 
aderarea Republicii Moldova la 
UE”, a declarat preşedintele Parla-
mentului Tinerilor din R. Moldova, 
Ion Butmalai.

Acesta a anunţat că în perioada 
22-24 iunie, în Republica Moldova 
se va desfăşura a doua sesiune loca-
lă a Parlamentului Tinerilor la care 
vor participa circa 100 de persoane 
din R. Moldova şi Transnistria.

La eveniment vor veni şi ofi-
ciali ai Parlamentului European al 
Tinerilor, iar în calitate de observa-
tor va fi un deputat din Parlamentul 
European.

La sesiune urmează a fi sem-
nate 10 rezoluţii, care apoi vor fi 
transmise în Germania, la sediul 
central al Parlamentului European 
al Tinerilor.

Î naltul Reprezentant al UE pentru afa-
ceri externe şi politică de securitate, 

Catherine Ashton, şi Comisarul european 
pentru extindere şi politică de vecinătate, 
Stefan Fule vor efectua în luna iunie o vizi-
tă la Chişinău. 

Ministrul Afacerilor Externe şi Integră-
rii Europene Iurie Leancă a anunţat, în ca-
drul unei conferinţe de presă, că la 5 iunie 
va avea loc prima reuniune la nivel ministe-
rial cu participarea statelor Parteneriatului 
Estic (PaE). 

,,Va fi prima reuniune informală privind 
oportunităţile PaE, la care vor participa  
Catherine Ashton, precum şi Comisarul eu-
ropean pentru extindere şi politică de veci-
nătate, Stefan Fule”, a spus  I. Leancă. 

Şeful diplomaţiei moldoveneşti a între-
prins o vizită la Bruxelles, unde s-a întîlnit 
cu o serie de oficiali europeni, pentru a dis-
cuta actuala situaţie a relaţiilor bilaterale şi 
perspectivele acestora. El a reiterat că Mol-
dova este unul din liderii PaE. 

Conform sursei citate, tot în iunie va 
avea loc o reuniune a Consiliului de coo-
perare UE-RM, la care urmează a fi sem-
nat Acordul privind Spaţiul Aerian Comun 
dintre Republica Moldova și Uniunea Eu-
ropeană.

Persoanele slabe se răzbună, cele puternice iartă, iar cele inteligente ignoră. 
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Începe ziua cu DREPTUL!

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri 
externe şi politică de securitate va efectua o 

vizită la Chişinău

Regimul fără vize mai aşteaptă
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Poliția rutieră urcă pe motociclete
De anul viitor vom vedea pe străzile moldovenești primii 

agenți rutieri pe motociclete. Potrivit șefului Poliției rutiere mu-
nicipale, Sergiu Armașu, echipajele moto vor fi folosite pentru 
intervențiile de urgență, în caz de ambuteiaje și pentru coloane-
le oficiale.

„Vrem ca într-o primă fază să cumpărăm 11 motociclete. Ma-
joritatea echipajelor vor fi în Chișinău. Am avansat deja discuții 
cu Honda Motors în acest sens. În principiu ne interesează mo-
tociclete de 600-650 centimetri cubi”, precizează Armașu.

Chirtoacă vrea să mute gările auto la 
marginea oraşului
Gările auto din Capitală ar putea fi mutate la ieşirea din oraş. 

Despre acest lucru a anunţat chiar edilul Dorin Chirtoacă, în 
cadrul şedinţei Primăriei. Potrivit lui, urmează a fi selectate te-
renuri la periferia oraşului, după care va fi rezolvată problema 
cu mutarea gărilor auto. 

Primarul a pledat pentru preluarea experienţei cu Gara de 
Sud, care este situată comod, la marginea urbei. Chişinăul are 
trei gări auto – Centrală, de Nord şi de Sud, dar numai ultima 
este situată la ieşirea din oraş, spre direcţia Ialoveni.

UE a cerut ca viitorul Summit G20 să se 
axeze pe creşterea economică şi a 
locurilor de muncă
Uniunea Europeană a cerut ca, creşterea economică şi a lo-

curilor de muncă să constituie subiecte centrale la Summit-ul 
G20 din 18 şi 19 iunie de la Los Cabos (Mexic), ca urmare a 
persistenţei riscurilor asupra economiei globale. 

,,Trebuie să dăm un mesaj de creştere puternic şi credibil. 
Este nevoie de un mai mare angajament şi de cooperarea tutu-
ror membrilor G20”, afirmă preşedintele Consiliului European, 
Herman Van Rompuy şi cel al Comisiei Europene, Jose Ma-
nuel Durao Barroso, într-o scrisoare trimisă celorlalţi lideri ai 
grupului. 

Cei doi oficiali europeni semnalează că G20 trebuie să ad-
opte la Los Cabos un plan de acţiune privind creşterea şi crearea 
de locuri de muncă, pornind de la acordul obţinut la Summit-ul 
de la Cannes (Franţa) şi ,,bazat pe o analiză echilibrată a riscuri-
lor care afectează economía globală”. Ei subliniază, totodată, că 
situaţia din Zona Euro va fi discutată la Summit-ul G20. 

,,Vom arăta că sîntem decişi să facilităm un răspuns integral 
la criza datoriei suverane, abordînd provocările din ţările vulne-
rabile, sprijinind creşterea, printr-o reformă structurală mai dură 
şi o consolidare fiscală diferenţiată, care va permite creşterea”, 
notează responsabilii europeni în scrisoarea lor.

Prelegeri online pentru studenţii
USM
Cei mai buni studenţi ai Universităţii de Stat din Moldova 

au beneficiat de un program de instruire online, iniţiat de tinerii 
stabiliţi în Statele Unite ale Americii şi Canada.

Studenții de la chimie și matematică au avut parte de pre-
legeri prezentate de profesori americani de la o universitate din 
Carolina de Nord. Persoanele care au susţinut cursul au primit 
diplome şi cărţi.

Tinerii spun că prelegerile online sînt o metodă utilă pentru 
a cunoaşte ultimele realizări ştiinţifice.

Profesorii de la USM se bucură de rodul muncii lor, dar şi 
de generozitatea studenţilor de altădată. 

Galina Dragalina, șef Catedră chimie, spune că profesorii 
din America au rămas mirați de faptul că tinerii din R. Moldova 
fac diverse cercetări în domeniul în care studiază, dar și în alte 
sfere.

Prin intermediul proiectului ,,Ajutor Moldovei” sînt valo-
rificate cunoştinţele acumulate, de asemenea, tinerii învaţă să 
scrie proiecte pentru finanţare.

Silvia Bezer, doctorandă în SUA, spune că scopul acestui 
proiect este de a aduce cea mai recentă informație din cerceta-
rea chimică în R. Moldova, iar studenții să fie la curent cu cele 
mai interesante tematici și cercetări.

Acesta este cel de-al treilea proiect. Primele două au fost im-
plementate în Gimnaziul internat din Căzăneşti, raionul Teleneşti. 
 

Copiii în vîrstă de pînă la 12 ani se vor 
putea odihni în Dubai gratis
Agenţiile de turism demult au început să promoveze Emira-

tele Arabe Unite ca pe un tărîm senzaţional de contraste. Există 
şi adevăr în acest clişeu: munţi, plaje, deşerturi, oaze, curse de 
cămile şi pieţe de beduini, toate îngrămădite într-o zonă relativ 
mică. Legendarele magazine scutite de taxe vamale sînt umbri-
te de faptul că nu mai poţi găsi mărfuri cu adevărat ieftine, din 
cauza inflaţiei mari din Emirate.

Dubai este una dintre cele mai populare destinaţii turistice, 
fiind unul dintre cele mai mari centre comerciale, financiare şi 
turistice din Orientul Apropiat, tempoul dezvoltării căruia este 
comparabil cu cel al Shanghaiului.

O veste bună pentru turişti este faptul că, din 20 mai curent, 
copiii cu vîrsta de pînă la 12 ani se vor putea odihni în Dubai ab-
solut gratuit. Acest lucru a devenit posibil datorită acţiunii unei 
companii, în cadrul căreia doi copii, vîrsta cărora nu depăşeşte 
12 ani, se vor putea odihni gratuit în Dubai, fiind însoţiţi de doi 
adulţi. În plus la respectarea condiţiilor vizate, compania va achi-
ta 50% din costul biletelor de avion ale copiilor, pentru o cursă a 
companiei aeriene Emirates. Mai mult de atît, promoţia permite 
copiilor să viziteze gratuit parcurile acvatice şi atracţiile locale.

Oferta este valabilă pînă la 30 septembrie curent.

Î n domeniul subvenţionării sectorului agricol se aşteap-
tă schimbări. Luînd în calcul surprizele aduse de natu-

ră în ultimul an, accentele acordării de ajutor s-au schimbat. 
Vor fi operate modificări şi în alte acte normative. 

Astfel, au fost majorate sumele pentru subvenţionarea în-
grăşămintelor. Pentru ca legumele autohtone să deschidă cît 
mai din timp sezonul de piaţă şi cît mai tîrziu să dispară de pe 
tejghele, vor fi alocate resurse şi pentru procurarea răsadului. 
Pot conta pe susţinere şi pomicultorii, şi producătorii produ-

selor destinate par-
fumeriei. În gene-
ral, Guvernul caută 
căi pentru reduce-
rea impozitelor pe 
care urmează să 
le plătească pro-
ducătorii agricoli. 
O atenţie sporită 
se va acorda supra-
feţelor de pămînt 
nelucrate. Cei de 
la minister afirmă 
că, în prezent pes-

te jumătate din acestea aparţin firmelor mari, care au procurat 
pămîntul în speranţa, că preţul se va majora şi va fi vîndut 
ulterior. În viitorul apropiat pentru asemenea proprietari vor 
fi majorate impozitele pentru fiecare hectar.

 Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, a venit cu detalii 
şi la capitolul pîinea socială. El nu neagă că, volumul de pîine 
socială este redus, dar o altă soluţie nu există. Preţurile la grîu 
cresc, în acelaşi timp nu există speranţe pentru o recoltă bogată. 
Ministrul susţine că, minimul necesar de grîu va fi asigurat, 
iar preţurile la pîine în general nu se vor schimba.

Combaterea crimei organizate 
ar trebui să fie o competenţă a 

poliţiei şi nu doar a MAI. Totodată, e 
necesară stabilirea rolului ofiţerilor de 
investigaţie pentru eficientizarea comba-
terii fenomenului.       

Recomandările au fost prezentate la 
masa rotundă a Grupului de lucru Vize, 
Frontiere și Transnistria, în cadrul pro-
iectului ,,Convenţia Naţională pentru 
Integrare Europeană”. Funcţionari ai 
administraţiei publice centrale şi locale, 
experţi independenţi, lideri de ONG, re-
prezentanţi ai mediului de afaceri, ofici-
ali şi parteneri din Republica Slovacă au 
discutat problemele întîlnite în combate-
rea criminalităţii şi au propus o serie de 
recomandări.

Principala problemă care urmează 
a fi cît mai curînd soluţionată se referă, 
în opinia participanţilor, la dispersarea 
instituţiilor care luptă cu eradicarea fe-
nomenului de crimă organizată din R. 
Moldova.

,,Avem prea multe instituţii dispersate, 

prea mulţi şefi şi atunci nu putem vorbi 
despre o eficienţă a combaterii acestui 
fenomen. Avem Direcţia anti-drog sepa-
rată, Direcţia combaterii crimei organiza-
te iarăşi este separată, la fel şi cea pentru 
combaterea spălării banilor. Ar trebui 
fuzionate toate aceste unităţi”, este de 
părere Mihai Beregoi, Centrul de Studii 
al integrării Europene.

De exemplu, Slovacia a trecut, în 
2004, la fuziunea tuturor unităţilor sepa-
rate într-o singură instituţie, ceea ce a dus 
la dublarea numărului de persoane care 
se ocupă de investigaţii.

,,Cîţiva ani în urmă, Slovacia se afla 
într-o situaţie similară cu cea a Mol-
dovei de astăzi. Am fost nevoiţi să im-
plementăm mai multe reforme şi să re-
vizuim legislaţia”, a explicat Miroslava                 
Vozaryova, expert din cadrul Ministeru-
lui de Interne din Slovacia.

În acest sens, Ministerul de Interne 
a elaborat un plan de acţiuni şi a trasat 
mai multe priorităţi, printre care, desfă-
şurarea unor exerciţii internaţionale pen-

tru acumularea experienţei în domeniul 
combaterii criminalităţii, evaluarea date-
lor cu caracter personal, organizarea unui 
atelier de lucru pentru colectarea datelor 
cu privire la victimele traficului de fiinţe 
umane cu scopul  de a evita discrepanţa 
de cifre ce apar în diferite rapoarte.

Acest proiect este implementat de 
Institutul pentru Dezvoltare şi  Iniţiati-
ve Sociale ,,Viitorul”, Centrul Analitic 
Independent ,,Expert-Grup” şi Asociaţia 
pentru Politică Externă, în parteneriat cu 
Asociaţia de Politică Externă din Slo-
vacia şi cu suportul financiar al Minis-
terului Afacerilor Externe al Republicii 
Slovace.

Scopul acestui proiect este de a gene-
ra dezbateri ample şi a formula recoman-
dări adresate Guvernului şi agențiilor 
guvernamentale în efortul acestora de 
raliere a normativelor şi legislaţiei na-
ţionale la standardele şi normele UE și 
în particular, în vederea adoptării şi 
implementării aquis-ului comunitar în                 
R. Moldova.

R. Moldova are nevoie de reformarea 
instituţiilor de combatere a crimei organizate

Vasile Bumacov a făcut publice 
schimbările legislative 

în agricultură

Proiectul de lege cu 
privire la modificarea 

modului de plată a concedii-
lor medicale trebuie să ajungă 
în cel mai scurt timp la Gu-
vern, pentru a fi aprobat. Mo-
dificările urmează a fi operate 
după ce, la 10 aprilie curent, 
Curtea Constituţională a con-
statat că neplata concediului 
medical în prima zi de inca-
pacitate temporară de muncă 
încalcă dreptul angajaţilor.

 Ministrul Muncii, Pro-

tecţiei Sociale şi Familiei, 
Valentina Buliga, a declarat 
că prima zi de concediu me-
dical va fi plătită salariatului 
din bugetul asigurărilor so-
ciale, următoarele trei zile 

- din contul angajatorului şi 
celelalte zile - iarăşi din bu-
get. Astfel, începînd cu data 
de 10 aprilie, de cînd s-a 
pronunţat Curtea Constituţi-
onală, concediile sînt calcu-
late conform acestei metode. 

„Ne conformăm şi modificăm 

legea. Proiectul a fost deja 
elaborat şi prezentat spre avi-
zare. În cel mai apropiat timp 
va fi aprobat de Guvern”, a 
declarat ministrul.

 Precizăm că, pînă în luna 
iunie 2011, concediul medi-
cal era plătit integral din fon-
durile asigurărilor sociale de 
stat. În vara anului trecut, 
Guvernul a propus o iniţia-
tivă legislativă, susţinută de 
Parlament, prin care salari-
atul a fost nevoit să suporte 

din cont propriu cheltuielile 
pentru prima zi de concediu 
medical, iar a doua îi era 
plătită de patron şi doar ur-
mătoarele zile - din buget. 
Din luna ianuarie 2012, pe 
cheltuiala patronilor s-au 
adăugat alte două zile de 
concediu medical, astfel în-
cît statul plătea salariatului 
indemnizaţia pentru incapa-
citate temporară de muncă 
doar începînd cu a 5-a zi de 
concediu medical.

Proiectul de lege privind modul de plată a 
concediilor medicale urmează să ajungă la Guvern

C onfederaţia Naţională a Patronatelor din Moldova in-
sistă să fie stabilite pedepse şi pentru angajaţii care 

acceptă să lucreze la negru, fără a plăti taxe la stat. „Noi am 
acceptat proiectul de lege privind modificarea Codului con-
travenţional în vederea sancţionării patronilor care practică 
achitarea salariilor în plic, dar am condiţionat-o şi cu sancţi-
onarea salariaţilor care acceptă această practică”, a declarat 
Vladislav Caminschi, şeful Direcţiei relaţii interne şi externe 
din cadrul confederaţiei. 

Potrivit lui Vladislav Caminschi, toate ministerele au fost 
de acord, doar cel al Justiţiei a refuzat să accepte această pre-
vedere. Confederaţia Patronatelor a insistat, la ultima şedinţă 
a Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, 
pe reintroducerea condiţiei patronilor în proiectul de lege. 

Preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din 
Moldova, Oleg Budza, a spus că sindicaliştii nu au nimic 
împotriva sancţionării salariaţilor care activează neformal. 
Aceştia nu achită taxe la bugetul naţional şi nici nu sînt mem-
bri ai sindicatelor. 

Potrivit Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami-
liei, a fost elaborat şi un mecanism pentru identificarea per-
soanelor care încalcă legislaţia. În acest sens, au fost operate 
modificări şi completări la Codul muncii, care prevăd intro-
ducerea obligativităţii prezentării de către angajator a unui 
exemplar al statelor de personal Inspectoratului teritorial de 
muncă, în a cărui rază de competenţă este amplasată unitatea, 
precum şi obligaţia de a acorda salariaţilor un permis nomi-
nal de acces la locul de muncă. 

Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achi-
tare a salariilor în plic şi muncii a fost aprobat acum 10 luni. 
Sindicaliştii consideră că aceste acţiuni se implementează 
mult prea lent.  

Patronatele insistă pe 
sancţionarea angajaţilor 

care acceptă 
să muncească la negru
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Modalitatea de con-
stituire şi activi-

tatea comitetelor părinteşti 
este stabilită în regulamen-
tele de organizare internă a 
instituţiilor de învăţămînt 
preuniversitar, care de rînd 
cu altele, atribuie expres 
acestor comitete sarcina de 
acumulare a mijloacelor bă-
neşti în fondul clasei/şco-
lii. În realitate, spun procu-
rorii, activitatea comitetelor 
părinteşti se reduce la re-
alizarea doar a sarcinii de 
acumulare a banilor de la 
părinţi, ultimii fiind prac-
tic obligaţi să achite plăţile 
stabilite, contrar prevederi-
lor Legii învăţămîntului. Or, 
potrivit articolului 58 din 
Constituţie, orice prestaţii 
ale cetăţenilor, în afara ce-
lor stabilite prin lege, sînt 
interzise. În această ordine 
de idei, constatînd în re-
gulamente interne norme 
care atribuie comitetelor 
părinteşti sarcina de a acu-
mula mijloace băneşti de la 
părinţi în fondul clasei şi 
al şcolii (plăţi neprevăzute 
de legislaţie), procurorii le 
contestă cu recurs, cerînd 
anularea lor. 

De menţionat este fap-
tul că, regulamentele inter-
ne cu privire la organizarea 
şi funcţionarea liceelor şi a 
altor instituţii de învăţămînt 
secundar general au fost ela-
borate în baza prevederilor 
Regulamentelor-tip, apro-
bate prin Ordinul ministru-
lui Educaţiei şi Tineretului 
nr.415 din 06.11.2006 şi nr. 
547 din 13.08.2007. Aces-
te acte ministeriale conţin 
norme-cadru vizînd sarcina 
comitetelor părinteşti de a 

„sprijini conducerea instituţi-
ei de învăţămînt şi diriginte-
le/învăţătorul în întreţinerea, 
dezvoltarea şi modernizarea 
bazei materiale a clasei şi 
a instituţiei de învăţămînt”, 

„de a atrage persoane fizi-
ce sau juridice, care, prin 
contribuţii financiare sau 
materiale, susţin programe 
de modernizare a activităţii 
educative şi a bazei materi-
ale din clasă şi din şcoală” 
etc. 

La finele anului trecut, 
Procuratura Generală a con-

Republica Moldova: Educaţia gratuită a copiilor e cu bani?
Colectarea plăţilor informale rămîne a fi o 

practică vicioasă în instituţiile de învăţămînt 
din Moldova. Este concluzia la care au ajuns 
procurorii ce au monitorizat procesul respec-
tării dreptului copilului la educaţie în decursul 
primului trimestru al anului 2012.

testat cu recurs aceste preve-
deri ale Regulamentelor-tip, 
cerînd anularea lor, pe mo-
tiv că „aduc atingere princi-
piului participării benevole a 
persoanelor fizice şi juridice 
cu donaţii pentru necesităţi-
le şcolii şi contravin Con-
stituţiei şi Legii învăţămîn-
tului”. Ministerul Educaţiei 

a dat asigurări Procuraturii 
Generale că va iniţia proce-
sul de revizuire a redacţiei                                 
Regulamentelor-tip, nor-
mele referitoare la atribu-
ţiile comitetelor părinteşti 
urmînd a fi reexaminate. 
Pînă în prezent, însă, aceste 
regulamente încă nu au fost 
revizuite, susţin procurorii.

Între timp, Ministerul 
Educaţiei a adoptat Ordinul 
nr.972 din 12.12.2011 de 
aprobare a Regulamentu-
lui cu privire la cooperarea 
instituţiilor de învăţămînt 
cu asociaţiile obşteşti ale 
părinţilor. „Normele regu-
lamentului, de asemenea, 
contravin legislaţiei, deoa-
rece impun forţat colabora-
rea asociaţiilor obşteşti ale 
părinţilor cu instituţiile de 
învăţămînt în procesul ges-
tionării mijloacelor financi-
are. Adoptarea acestui act 
denotă intenţia Ministerului 
Educaţiei de a atribui aspect 
legal unei ilegalităţi”, men-

ţionează procurii. 
Investigaţiile efectuate 

de oamenii legii au indicat 
că pe lîngă majoritatea in-
stituţiilor de învăţămînt mai 
funcţionează şi asociaţii ob-
şteşti ale părinţilor, create 
pentru colectarea banilor în 
scopul susţinerii materiale 
a instituţiei de învăţămînt, 
inclusiv pentru efectuarea 
lucrărilor de reparaţie a edi-
ficiilor, amenajarea terito-
riului, susţinerea financiară 
a cadrelor didactice ş.a. Şi 
asta în pofida faptului că, 
potrivit art.181 Cod civil  

şi art.1 din Legea cu pri-
vire la asociaţiile obşteşti, 
asociaţia obştească este o 
organizaţie necomercială, 
constituită benevol pentru 
satisfacerea în condiţiile le-
gii a unor necesităţi nemate-
riale. Cele constatate indică 
asupra lipsei controlului 
din partea organului care a 
înregistrat asociaţia (admi-
nistraţia publică locală), în 
vederea asigurării activităţii 
legale şi conforme scopu-
rilor şi sarcinilor statutare 
ale asociaţiilor obşteşti, aşa 
cum prevede art.38 din  Le-
gea cu privire la asociaţiile 
obşteşti.

Deşi apartenenţa la aso-
ciaţiile părinteşti şi achita-
rea plăţilor pentru susţinerea 
materială a instituţiei de în-
văţămînt este benevolă, fapt 
afirmat de către direcţiile de 
învăţămînt raionale, inves-
tigaţiile efectuate de oame-
nii legii au relevat că acest 

principiu nici pe departe nu 
este respectat. Un exemplu 
elocvent este situaţia de 
la Asociaţia Obştească de 
părinţi „Liceanul”, Liceul 

„Titu Maiorescu”, mun. Chi-
şinău, care încheie cu  pă-
rinţii elevilor fiecărei clase 
contracte, pct.2.1 - „Obliga-
ţiile părţilor”- al cărora atri-
buie elevului obligaţia de a 
achita lunar suma de 40 lei 
în fondul asociaţiei liceului, 
pentru necesităţile curente 
ale instituţiei. 

Potrivit Asociaţiei Ob-
şteşti „Viitorul”, a părinţilor 

elevilor Liceului Teoretic 
„V. Lupu” din satul Susleni, 
Orhei, din numărul total de 
465 elevi ai liceului, 278 
achită taxa lunară de 15 lei, 
ceilalţi fiind scutiţi, pe mo-
tiv că fac parte din familii 
social vulnerabile, mono-
parentale, familii cu mulţi 
copii. Cele expuse denotă 
caracterul obligatoriu al plă-
ţilor stabilite, fapt ce rezultă 
şi din menţiunea că unii pă-
rinţi sînt scutiţi de a achita 
taxa. 

Conform rezultatelor in-
vestigaţiei, în cadrul unui şir 
de instituţii de învăţămînt, 
colectarea banilor de la pă-
rinţi are loc prin intermediul 
asociaţiilor obşteşti şi în 
paralel a comitetelor pă-
rinteşti. Cu toate că părinţii 
achită aşa-numitele cotizaţii 
de membru al asociaţiei ob-
şteşti (valoarea cotizaţiei va-
riază între 10-50 de lei lunar, 
iar colectarea acestor taxe 

se realizează de către preşe-
dinţii comitetelor părinteşti), 
concomitent, preşedintele 
comitetului părintesc mai 
colectează de la părinţi mij-
loace băneşti pentru repara-
ţie, precum şi plăţi lunare 
pentru acoperirea altor ne-
cesităţi ale clasei (rechizite, 
detergenţi etc.). 

De regulă, activitatea 
asociaţiilor obşteşti ale 
părinţilor este dirijată de 
către directorii instituţiilor 
de învăţămînt sau de către 
alţi profesori/învăţători, în 
unele cazuri acestea fiind 

chiar conduse de 
ei. În alte cazuri 
cuantumul plăţi-
lor este coordonat 
în prealabil cu  
dirigintele/învă-
ţătorul, sumele 
acumulate fiind 
transmise acesto-
ra, împreună cu 
lista celor care 
au achitat banii. 
Procuratura ra-
ionului Ungheni 
a constatat că 
preşedintele Aso-
ciaţiei Obşteşti a 
părinţilor şi peda-
gogilor din Gim-
naziul Sineşti este 
profesoară, la fel 
şi contabilul aso-
ciaţiei. Colectarea 
sumelor de bani 
se efectuează de 
către aceste per-
soane, iar gesti-
onarea lor este 

coordonată cu directorul 
instituţiei de învăţămînt. În 
acelaşi timp, Procuratura 
raionului Basarabeasca a 
constatat că în Asociaţia 
părinţilor şi pedagogilor a 
Gimnaziului din comuna 
Iserlia, preşedinte este pro-
fesoară în liceu. Taxa lunară 
este colectată de către diri-
ginţii de clasă, mai apoi ba-
nii se transmit preşedintelui 
asociaţiei, iar cheltuielile se 
coordonează cu directorul 
şcolii.

Despre constituirea aso-
ciaţiilor obşteşti ale părinţi-
lor şi pedagogilor au relatat 
şi procuraturile raioanelor 
Căuşeni, Ştefan-Vodă, Glo-
deni, Basarabeasca, Floreşti, 
Drochia, Soroca, Teleneşti. 
În opinia procurorilor, astfel 
de situaţii denotă implicarea 
ilegală a administraţiei in-
stituţiilor de învăţămînt şi a 
cadrelor didactice în proce-
sul de colectare şi gestionare 

a fondurilor băneşti colecta-
te de la părinţi şi intervenţia 
ineficientă pe interior a or-
ganelor superioare din siste-
mul de învăţămînt pentru a 
contracara acest fenomen.

Pe marginea celor con-
statate, Procuratura Generală 
a sesizat, recent, Ministerul 
Educaţiei solicitînd lichi-
darea încălcărilor de lege 
indicate, revizuirea actelor 
normative departamentale 
ce reglementează fraudulos 
activitatea de acumulare de 
la părinţi a plăţilor neprevă-
zute de legislaţie şi anularea 
Ordinului Ministerului Edu-
caţiei nr.972 din 12.12.2011 
de aprobare a Regulamentu-
lui cu privire la cooperarea 
instituţiilor de învăţămînt 
cu asociaţiile obşteşti ale 
părinţilor, ca fiind contrar 
legii. 

Conform datelor statis-
tice, în primul trimestru al 
anului 2012, procuraturile 
teritoriale au înaintat 305 
sesizări şi 14 recursuri către 
direcţiile raionale de învăţă-
mînt, tineret şi sport, primă-
rii, administraţia instituţiilor 
de învăţămînt în vederea 
anulării normelor ilegale şi 
excluderii practicii vicioase 
de colectare de la părinţi a 
plăţilor şi taxelor, asigurării 
respectării cerinţelor legis-
laţiei. Pe faptul extorcării de 
către directorul Şcolii medii 
generale din satul Opaci, 
Căuşeni, a banilor de la pă-
rinţi şi elevi pentru diferite 
necesităţi, inclusiv pentru 
eliberarea documentelor 
(atestatelor, certificatelor 
etc.) a fost pornită urmărirea 
penală, care se află încă, în 
desfăşurare. De asemenea, 
este dispusă verificarea le-
galităţii gestionării, de către 
directorul Liceului teoretic 

„Petru Zadnipru” şi Asocia-
ţia părintească „Petru Zad-
nipru”, a mijloacelor băneşti 
acumulate de la părinţi. 

Avînd în vedere actua-
litatea problemei abordate, 
Procuratura Generală a ini-
ţiat elaborarea propunerilor 
de modificare şi completare 
a legislaţiei contravenţiona-
le şi penale. Procurorii vor 
să obţină pîrghii eficiente 
de combatere a acţiunilor 
ilegale ale membrilor aso-
ciaţiilor obşteşti şi cadrului 
didactic în procesul de co-
lectare şi gestionare a plăţi-
lor informale în sistemul de 
învăţămînt. 

Lilia DUMINICA

Un raport privind respectarea drepturilor omului în 
regiunea din stînga Nistrului a fost prezentat, re-

cent, la Tiraspol, de către expertul Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, Thomas Hammarberg. Totodată, rapoartele organi-
zaţiilor neguvernamentale arată că locuitorilor din regiunea 
transnistreană le sînt încălcate drepturile fundamentale.

Potrivit rapoartelor ,,Promo-Lex”, în ultimii doi ani, în 
regiunea transnistreană s-a atestat o agravare a situaţiei în 
ceea ce priveşte siguranţa persoanei. În concepţia organiza-
ţiei, mai mulţi oameni au fost reţinuţi abuziv de către insti-

tuţiile de forţă din regiune. O altă problemă vizează „înrolarea 
forţată” în structurile paramilitare din regiunea de Est a ţării.

În cazul în care tinerii refuză să-şi satisfacă serviciul mi-
litar, ei sînt condamnaţi. Şi condiţiile de detenţie lasă de dorit. 
Potrivit ,,Promo-Lex”, în penitenciarele din stînga Nistrului, 
deţinuţii sînt torturaţi şi lipsiţi de asistenţă juridică elementa-
ră, asistenţă medicală şi hrană. În unele închisori există doar 
iluminare artificială, în aceeaşi celulă pot fi deţinute persoane 
care suferă de boli contagioase, iar pentru că nu există paturi 
suficiente, deţinuţii dorm pe rînd. Experţii ,,Promo-Lex” aten-

ţionează că în ultimii ani, moldovenii din stînga Nistrului 
nu au avut acces la informaţie obiectivă, veridică şi plu-
ralistă.

Jurnaliştii şi instituţiile media au fost supuse cenzurii şi 
împiedicate să reflecte evenimentele conform standardelor 
profesionale. Nici rapoartele Centrului pentru Drepturile 
Omului nu sînt mai optimiste. Anul trecut, la centru au par-
venit opt sesizări din regiunea transnistreană. Oamenii s-au 
plîns că le-a fost limitat accesul liber la justiţie, libertatea 
individuală, dreptul la asistenţă şi protecţie socială.

Potivit centrului, în iunie 2011, autorităţile din stînga 
Nistrului au împiedicat desfăşurarea alegerilor locale ge-
nerale în Corjova şi Cocieri, blocînd accesul spre secţiile 
de vot.

,,Locuitorilor din regiunea transnistreană le sînt 
încălcate drepturile fundamentale”



Dreptul4 VINerI, 1 IuNIe 2012 Accente

Compania aeriană „Air Moldova” şi 
compania low-cost „Blue Air” din 

România au semnat un acord de colaborare 
privind operarea curselor de avion low-cost 
spre 50 de oraşe europene.

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor, Anatol Şalaru, a  declarat, într-o 
conferinţă de presă susţinută după eveniment, 
că cetăţenii Republicii Moldova vor fi cei care 
vor cîştiga, în primul rind, de pe urma acestui 
parteneriat, iar acordul este menit să acopere 
cererea cetăţenilor de servicii de transport ae-
rian calitative şi accesibile. 

Din 15 iunie, va fi publicată lista de preţuri 
şi direcţii, apoi vor fi efectuate primele curse 
bugetare spre cele mai mari trei oraşe ale Itali-
ei. Totodată, pe parcursul a trei luni, două com-
panii aeriene vor construi un terminal de pa-
sageri nou la Aeroportul  Chişinău, după care 
taxele aeroportuare vor putea fi micşorate cu 
aproximativ 20%. Terminalul urmează să fie 
utilat, vor fi achiziţionate scanere, toate cele 
necesare activităţii vămii, poliţiei de frontieră, 
securizării decolărilor şi aterizărilor.

Directorul general „Blue Air”, Sheriff       
Ussama, a exemplificat că zborul spre Madrid 

cu escală la Bucureşti, care costă acum cel pu-
ţin, 213 euro, va avea un preţ la bilet de 100 
euro, care va include toate taxele aeroportului.

Documentul prevede trei etape de colabo-
rare după principiile low-cost. Biletele ieftine 
vor putea fi cumpărate în reţelele companiilor 

„Air Moldova” şi „Blue Air”, iar operatorii 
vor revedea contractele de deservire terestră 
pe care le au cu toate aeroporturile din Italia. 
Pînă la lansarea terminalului nou, zborurile 
vor fi efectuate din Chişinău cu navele „Air 
Moldova” cu escală în aeroporturile din Bu-
cureşti, unde pasagerii vor putea efectua trans-
bordarea pe avioanele „Blue Air” pentru a-şi 
continua călătoria spre Europa.

Precizăm că ,,Blue Air” este prima com-
panie aeriană  cu capital privat 100%, care 
efectuează transporturi aeriene low-cost în 
România şi deţine în prezent peste  40% din 
piaţa românească a transporturilor aeriene 
low-cost. Compania dispune de 18 avioane 
de tip „Boeing” care pot transporta pînă la 
170 de pasageri, fiecare. „Blue Air” operează 
curse spre 28 de direcţii, iar după anul 2004 
pînă în prezent a transportat peste 6,5 mil. de 
pasageri.

BILETELE  DE  AVION  DIN 
CHIŞINĂU  SPRE  50  DE  ORAŞE  DIN 

EUROPA  SE  VOR  IEFTINI

Potrivit lui Vitalie     
Marinuţa, R. Mol-

dova, în calitate de membru 
al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, contribuie la menţi-
nerea păcii în plan global, 
iar participarea militarilor 
Armatei Naţionale la misiu-
nile ONU din Sudan, Liberia 
şi Coasta de Fildeş repre-
zintă o dovadă a aspiraţiilor 
statului în promovarea păcii, 
stabilităţii şi securităţii.

„Ziua Pacificatorului 
ONU îmi oferă plăcuta oca-
zie de a transmite toată con-
sideraţiunea pentru curajul 
şi profesionalismul în efortul 
de a-i ajuta pe cei 
afectaţi de conse-
cinţele războiului. 
Îi felicit în mod spe-
cial pe militarii care 
se află în prezent 
în misiuni ONU, 
la mii de kilometri 
distanţă de casă, dar 
şi pe cei care au re-
venit, recent, în ţară 
din diferite misiuni 
ONU”, a declarat 
ministrul Apărării.

M e n ţ i o n ă m 
că militarii Armatei 
Naţionale participă 
în operaţiuni ONU 
începînd cu anul 
2003, iar din punct 
de vedere legal, 
prezenţa în aceste 
operaţiuni este reglementată 
de Legea cu privire la parti-
ciparea R. Moldova la opera-
ţiunile internaţionale de men-
ţinere a păcii, adoptată la 
26 iulie 2000. Pînă în pre-
zent, 70 de militari moldo-

Ziua pacificatorilor ONU, marcată la Chişinău
 „Ofiţerii moldoveni detaşaţi în opera-

ţiunile desfăşurate sub egida Organizaţiei 
Naţiunilor Unite (ONU) sînt un instrument 
al păcii şi nu al războiului”. Declaraţia a fost 
făcută de ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, 
cu ocazia Zilei Internaţionale a trupelor ONU. 
Sărbătoarea a fost marcată şi la sediul Minis-
terului Apărării al Republicii Moldova.

veni au participat în diferite 
misiuni ONU: în Coasta 
de Fildeş - 30, Liberia - 23, 
Sudan - 13 şi Georgia - 4. În 
prezent, opt militari din ca-
drul Armatei Naţionale sînt 
implicaţi în misiuni ONU: 
în Coasta de Fildeş - 4 mili-
tari, Liberia - 2 şi Sudan - 2.

Mesaj de felicitare din 
partea secretarului 

general al ONU, Ban 
Ki-Moon

Cu prilejul Zilei Inter-
naţionale a forţelor Orga-
nizaţiei Naţiunilor Unite, 
secretarul general al ONU, 

Ban Ki-Moon, a transmis 
un mesaj de felicitare pa-
cificatorilor din întreaga 
lume. „Este o ocazie pentru 
a-i saluta pe cei 120 000 de 
pacificatori, care activează 
în 17 misiuni din cele mai 

periculoase părţi ale lumii. 
Dar în această zi am şi onoa-
rea de a-i comemora pe cei 
peste 2900 de pacificatori 
care şi-au pierdut viaţa, aflîn-
du-se în serviciu de-a lungul 
anilor, iar noi ne angajăm 
să continuăm munca lor de 
a aduce stabilitatea în ţările 

devastate de război. Pacifi-
catorii căzuţi vin din diferite 
ţări care contribuie cu trupe, 
un parteneriat important glo-
bal care stă la baza forţelor 
Organizaţiei Naţiunilor Uni-
te de menţinere a păcii”, se 

menţionează în mesaj.
Potrivit secretarului 

general al Naţiunilor 
Unite, în prezent, 116 
state membre contribuie 
cu personal militar şi for-
ţe de ordine pentru ope-
raţiunile ONU: „Acest 
număr impresionant re-

flectă încrederea 
în creşterea la 
nivel mondial a 
valorii forţelor 
de menţinere a 
păcii a Naţiuni-
lor Unite drept 
instrument de se-
curitate colectivă. 
Noua noastră 
misiune de observa-
tori în Siria este cel 
mai recent exemplu, 
care demonstrează 
modul în care comu-
nitatea internaţională 
se adresează Naţi-
unilor Unite pentru 
soluţii la provocările 
emergente. Misiunea 
se confruntă cu pro-

vocări dificile, dar serveşte 
cu curaj pentru a ajuta la 
menţinerea părţilor, începînd 
cu Guvernul Siriei, pînă la 
angajamentele lor de a înceta 
violenţele, care au ucis mii 
de oameni. Această misiune 

face parte din efor-
turile mai mari ale 
ONU, conduse de 
Trimisul Special Co-
mun, de a pune capăt 
violenţei şi de a căuta 
o soluţie politică pen-
tru criza siriană”.

„Sînt profund re-
cunoscător pentru 
fiecare contribuţie 
a trupelor şi poliţi-
ei, precum şi pentru 
resursele financiare 
şi materiale care fac 
posibilă menţinerea 
păcii. Mulţumesc, de 
asemenea, tuturor ţă-
rilor care oferă sprijin 

politic şi de conducere. Mem-
brii Consiliului de Securitate, 
în special, ghidează şi con-
solidează activitatea noastră, 
prin stabilirea mandatelor şi 
actualizarea implementărilor 
noastre pentru a răspunde la 
schimbarea condiţiilor din 
teren. În această Zi Internaţi-
onală a forţelor ONU de men-
ţinere a păcii, să ne amintim 
de sacrificiul celor care ne-
au apărat, şi să ne angajăm 
să consolidăm parteneriatele 
la nivel global care fac din 
căştile albastre o lumină de 
speranţă pentru milioane de 
oameni din întreaga lume”, 

conchide Ban Ki-Moon.
Precizăm că, la ope-

raţiunile ONU participă, 
actualmente, 120 000 de 
pacificatori din 116 ţări, 
care activează în cele mai 
periculoase regiuni ale lu-
mii. Potrivit ONU, numărul 
militarilor care         şi-au 
sacrificat viaţa pentru pace 
a depăşit cifra de 2900 de 
pacificatori. În anul 2011, 
112 bărbaţi şi femei au murit, 
iar în primele patru luni ale 
acestui an, alţi 27 de pacifica-
tori şi-au pierdut viaţa în timp 
ce se aflau în serviciul Naţiu-
nilor Unite.

ONU este principala or-

ganizaţie internaţională din 
lume. Fondată în 1945, după 
cel de-al doilea război mon-
dial, aceasta are astăzi 192 de 
state membre. A fost înteme-
iată prin semnarea, de către 
membrii fondatori, a Cartei 
Organizaţiei Naţiunilor Uni-
te. Potrivit acestui document, 
ONU are misiunea de a asigu-
ra pacea mondială, respectarea 
drepturilor omului, coopera-
rea internaţională şi respec-
tarea dreptului internaţional. 
Sediul central al organizaţiei 
este situat la New York.

Lilia DUMINICA

G rupul de lucru ONU privind dis-
criminarea femeilor în legislație 

și în practică îşi încheie vizita de lucru în 
Republica Moldova. Oficialii au evaluat 
progresele în realizarea egalității între 
bărbați și femei și protecția și promova-
rea drepturilor femeilor.

,,Ne vom axa pe legi care discriminea-
ză femeile și vom atrage o atenție specia-
lă discriminării femeilor în viața publică 
și politică, economică și socială,” a spus 
Kamala Chandrakirana, președintele gru-
pului de experți, care are drept scop să 
identifice căile de eliminare a discrimi-
nării existente în legislație și în practică 
și să ajute țările să asigure un grad mai 
mare de abilitare și autonomie a femeilor 
în toate domeniile.

Membrii delegației, Kamala            
Chandrakirana și Eleonora Zielińska, au 
examinat implementarea legilor privind 
asigurarea egalității între femei și bărbați 

și măsurile aplicate pentru protecția și 
promovarea drepturilor și libertăților 
femeilor, inclusiv libertatea de violență. 
Grupul de experți independenți ONU au 
mai examinat multiplele forme de discri-
minare împotriva femeilor, inclusiv a ce-
lor de etnie romă, și a femeilor LBT.

,,Ne dorim un dialog constructiv cu Gu-
vernul și alți parteneri relevanți în efortul 
comun de combatere a discriminării îm-
potriva femeilor și realizare a dreptului 
femeilor la egalitate substanțială, în spe-
cial în toate aspectele vieții politice și pu-
blice și accesul acestora la resursele eco-
nomice și sociale”, a spus Chandrakirana.

Pe parcursul celor 10 zile de misiu-
ne, delegația a vizitat oraşele: Chișinău, 
Căușeni, Bălți, Comrat și Tiraspol pentru 
a avea întîlniri cu oficiali guvernamentali 
la nivel național și local, reprezentanți 
ai societății civile, agențiilor ONU și 
organizațiilor locale.

Discriminarea femeilor: 
Experții ONU 

îşi încheie vizita de lucru în Moldova



Dreptul 5VINerI,  1 IuNIe 2012Repere

Protecţia martorilor – 
acesta a constituit su-

biectul întrunirii delegaţiilor 
Ministerelor Afacerilor In-
terne al Republicii Moldova 
şi României. 

Recent, o delegaţie a MAI 
al Moldovei, condusă 
de  Veaceslav Bînzari, 
şeful Direcţiei protec-
ţia martorilor, MAI,  a 
efectuat o vizită de stu-
diu în domeniul protec-
ţiei martorilor, la Ofi-
ciul Naţional pentru 
Protecţia Martorilor a 
IGRP al MAI al Ro-
mâniei, potrivit unui 
comunicat al Direcţiei 
informare şi relaţii cu 
publicul a MAI.

În cadrul vizitei, di-
rectorul Oficiului Naţional 
pentru Protecţia Martori-
lor a IGRP,  comisar-şef de 
poliţie Laurenţiu Sobu şi 
şefii de servicii şi birouri ai 
ONPM au prezentat cadrul 
legislativ, în domeniul vizat, 
din România, precum şi or-
ganizarea Oficiului Naţional 
pentru Protecţia Martorilor. 
Discuţiile au vizat atribuţi-
ile persoanelor de legătură 
şi aplicarea măsurilor de 
protecţie şi asistenţă în tim-

Schimb de experiență în domeniul 
protecției martorilor 

pul derulării Programului de 
protecţie a martorilor; anali-
za de risc privind grupările 
de crimă organizată, efec-
tuată cu prilejul includerii 
în programul de protecţie a 
martorilor; evaluarea riscu-

lui psihologic la includerea 
în programul de protecţie 
a martorilor, măsurilor de 
suport psihologic şi social, 
acordat martorilor protejaţi; 
asigurarea măsurilor de pro-
tecţie pe timpul deplasării; 
finanţarea programului de 
protecţie.

La rîndul lor, reprezen-
tanţii delegaţiai Republicii 
Moldova au prezentat as-
pecte din practica programu-
lui de protecţie a martorilor 
din ţara noastră.

În altă ordine de idei, 
trebuie menţionat că de-
legaţiei noastre i s-a oferit 
oportunitatea de a efectua 
o vizită de lucru  la Direcţia 
de Combatere a Criminali-
tăţii Organizate a IGPR. În 

cadrul acesteia, 
directorul DCCO, 
comisar şef de po-
liţie,       Cătălin 
Dragota, a prezen-
tat unele aspecte 
privind specificul 
activităţii desfăşu-
rate în corelaţie cu 
ONPM.

La finele în-
trunirii, părțile au 
convenit să dez-
volte colaborarea 

instituţională între Direcţia 
protecţia martorilor a MAI 
al Republicii Moldova şi 
Oficiul Naţional pentru Pro-
tecţia Martorilor a IGPR a 
MAI al Romaniei, în dome-
niul instruirii personalului şi 
organizarea instrucţiunilor 
practice.

Precizăm că, vizita de 
studiu a fost desfăşurată 
prin intermediul instrumen-
tului TAEX al Comisiei Eu-
ropene. 

Cor. DREPTUL

O fiţerii Centrului pentru Combaterea 
Traficului de persoane desfăşoară o 

amplă campanie de prevenire a fenomenului 
vizat, despre care v-am informat în mai mul-
te numere ale publicaţiei noastre. 

Recent, ofiţerii centrului, în parteneriat cu 
Centrul internaţional „La Strada” în Moldo-

va, au desfăşurat un seminar de sensibilizare 
şi informare a elevilor Gimnaziului internat 
din or. Străşeni, privind riscurile traficului de 
persoane şi migraţiunii ilegale, potrivit unui 
comunicat de presă al Direcţiei informare şi 
relaţii cu publicul a MAI.

Angajaţii centrului au prezentat activita-
tea de prevenire şi combatere a fenomenu-
lui traficului de fiinţe umane şi migraţiunii 
ilegale, cooperarea locală şi internaţională, 
precum şi operaţiunile realizate în comun cu 
colegii din străinătate.

De asemenea, au fost prezentate date sta-
tistice privind tendinţele generale ale acestui 
fenomen şi informaţii despre ţările de desti-

naţie, tipurile de exploatare, precum şi filiere-
le depistate şi lichidate.

Prin prisma subiectelor abordate, elevii 
au fost informaţi despre procedura proce-
sual-penală şi mecanismele de acordare a 
asistenţei, protecţiei sociale şi asigurării se-
curităţii victimelor traficului de fiinţe umane, 

în cadrul urmăririi 
penale şi în afara 
acesteia.

Ofiţerii centru-
lui au organizat un 
schimb de opinii cu 
elevii, în cadrul că-
rora au fost eviden-
ţiate riscurile la care 
sînt expuşi cetăţenii 
Republicii Moldo-
va, din momentul 
luării deciziei de 
plecare peste hota-
re,         fiindu-le ex-
plicate modalităţile 
de evitare a capca-
nelor întinse de or-
ganizatorii migraţiei 
ilegale.

Reprezentanţii Centrului Internaţional 
pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor 
Femeii ,,La Strada”, au prezentat un film do-
cumentar, realizat în baza cazurilor reale şi au 
repartizat broşuri, ce conţin informaţii utile 
la acest subiect şi numerele de telefon ale li-
niilor fierbinţi, la care pot apela persoanele 
care au nimerit în astfel de situaţii.

Seminare de acest gen urmează să fie des-
făşurate, de către specialiştii Centrului pentru 
Combaterea Traficului de Persoane al Minis-
terului Afacerilor Interne şi în alte instituţii 
de învăţămînt din ţară.

Cor. DREPTUL

În cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
al Moldovei se desfăşoară Decada ,,uşi-

lor deschise”. Scopul acţiunii este de a asigura 
o comunicare mai eficientă  cu societatea ci-
vilă. Astfel, prin Dispoziţia nr. 14/482 din 23 
mai 2012, ministrul Afacerilor Interne, Alexei 
Roibu a dispus organizarea Decadei ,,uşilor 
deschise” în cadrul subdiviziunilor MAI. Prin 
urmare, în perioada 22 mai-2 iunie, în toate 
comisariatele de poliție municipale și raiona-
le sînt organizate excursii și au loc întîlniri ale 
cetățenilor cu factorii de decizie.

Recent, la Ministerul Afacerilor Interne 
au fost în excursie elevii clasei I-a a Liceului 
teoretic „Mihai Viteazu”. Excursia copiilor a 
început cu vizita la muzeul Ministerului Afa-
cerilor Interne unde le-au fost prezentate file 
din istorie, din cele mai vechi timpuri pînă la 
momentul actual, şi evoluţia instituţiei pe par-
cursul anilor. Vizitatorii au avut posibilitatea 
să admire modele de uniformă, arme şi mu-
niţii, decoraţii şi distincţii, precum şi diverse 
mijloace tehnice, din trecut şi prezent.

În special, cei mici au fost impresionaţi de 
expoziţia ce reprezintă perioada contemporană, 
unde au avut posibilitatea să facă cunoştinţă cu 

paginile de glorie înscrise de angajaţii Ministe-
rului Afacerilor Interne şi sacrificiul adus de ei 
în numele apărării suveranităţii şi independen-
ţei Republicii Moldova în timpul conflictului 
armat din primăvara-vara anului 1992.

De către reprezentanţii Secţiei pentru mi-
nori a Direcţiei generale poliţie ordine publică 
şi Serviciului poliţie rutieră a Comisariatului 
general de poliţie a mun. Chişinău, le-au fost 
prezentate regulile generale de securitate, cu 
oferirea unor sfaturi pentru perioada vacanţei 
de vară.

În cadrul excursiei, elevii au vizitat Direc-
ţia tehnico-criminalistică, unde au luat cunoş-
tinţă cu specificul şi activitatea subdiviziuni-
lor specializate în balistică şi dactiloscopie.

La finele vizitei, copiilor le-a fost prezen-
tată o autospecială a poliţiei rutiere, fiindu-le 
explicată destinaţia acesteia, cu demonstrarea 
mijloacelor tehnice din dotare.

Decada „ușilor deschise” se înscrie în 
complexul de acțiuni ale conducerii MAI în-
dreptate spre apropierea poliției de cetățeni, 
urmărind scopul unei deschideri mai mari a 
instituției față de societate.

Cor. DREPTUL

Activitatea de profilaxie a 
traficului de persoane continuă

Un grup de copii în excursie la MAI
G ermania este un partener important, 

sincer şi de nădejde al Republicii 
Moldova. Despre aceasta au declarat, marți, 
într-o conferinţă de presă, premierul Vlad    
Filat, şi ministrul Federal al Germaniei pen-
tru Cooperare Economică şi Dezvoltare, Dirk 
Niebel, care s-a aflat într-o vizită în Republi-
ca Moldova cu ocazia marcării a 20 de ani 
de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre 
Republica Moldova şi Republica Federală a 
Germaniei. 

Vlad Filat a menţionat că bilanţul acestor 
20 de ani demonstrează o evoluţie dinamică 
a dialogului moldo-german, calitate, consis-
tenţă şi faptul că relaţiile dintre state poartă un 
caracter de parteneriat durabil şi constructiv. 
Prim-ministrul a menţionat că Germania a dat 
dovadă de deschidere şi susţinere pe parcur-
sul perioadei de reformare amplă a societăţii 
şi economiei Republicii Moldova, precum şi 
în procesul de apropiere de Uniunea Europea-
nă şi de reintegrare a ţării. 

„Ne dorim continuarea participării Germa-
niei la Misiunea UE de asistenţă la frontiera 
Republicii Moldova şi Ucrainei (EUBAM). 
Apreciem mult asistenţa oferită poliţiei Re-
publicii Moldova de către Oficiul Criminal 
Federal şi sperăm să beneficiem de sprijin 
pentru inaugurarea la Chişinău a unui Cen-
tru de consultanţă pentru poliţia judiciară”, a 
spus Vlad Filat. 

Dirk Niebel a menţionat că, pentru Gu-
vernul Federal, Republica Moldova este un 

partener important. Autorităţile germane sa-
lută şi susţin ferm procesul început de autori-
tăţile de la Chişinău de apropiere de Uniunea 
Europeană. „Susţinem în mod ferm Guver-
nul Republicii Moldova în cadrul implemen-
tării reformelor. Aceasta înseamnă crearea 
condiţiilor pentru atragerea investiţiilor, mo-
dernizarea agriculturii, promovarea statului 
de drept şi a societăţii civile, dar şi comba-
terea corupţiei”, a spus ministrul Federal al 
Germaniei pentru Cooperare Economică şi 
Dezvoltare. 

Dirk Niebel a subliniat că este bucuros de 
faptul că oamenii de afaceri doresc să inves-
tească în Republica Moldova pentru o creşte-
re economică importantă, ceea ce va duce la 
reducerea sărăciei. „Investitorii germani vin 
greu, dar atunci cînd vin rămîn pentru mai 
mult timp. Avem aici deja rezidenţi germani 
şi, dacă vor fi create condiţii bune, vor veni 
mai mulţi şi astfel vom contribui la procesul 
de apropiere de Uniunea Europeană”, a spus 
ministrul. 

Volumul comerţului exterior al Republicii 
Moldova cu Republica Federativă Germană a 
înregistrat anul trecut 507,4 milioane dolari, 
Germania situîndu-se pe locul 5 printre parte-
nerii comerciali ai Republicii Moldova. În Re-
publica Moldova sînt circa 381 întreprinderi 
cu capital german. Soldul investiţiilor germa-
ne constituie 66 de milioane de euro, ceea ce 
reprezintă 7,3% din totalul investiţiilor străi-
ne în Republica Moldova.  

Germania va ajuta Moldova în procesul 
de integrare europeană

Președintele Nicolae Timofti s-a întîlnit pe 29 mai, cu 
șeful Delegației UE în Moldova, Dirk Schuebel. Potri-

vit unui comunicat al Președinției, ultimul a salutat adoptarea, 
de către Parlament, a Legii privind asigurarea egalității și a 
Strategiei de reformare a Centrului pentru Combaterea Cri-
melor Economice și Corupției  – „legi importante pentru con-
tinuarea negocierilor privind liberalizarea regimului de vize cu 

Uniunea Europeană”. 
În cadrul discuțiilor, N. Timofti a menționat că va conti-

nua modernizarea legislației și reformele convenite cu Uniu-
nea Europeană. La fel, șeful statului a remarcat ca prioritate 
în acest sens reformarea justiției și a declarat că pregătește 
inițiative legislative care să impulsioneze acest proces. 

La rîndul său, șeful Delegației UE a anunțat că Uniunea Eu-

ropeană ar putea consolida în 2013 asistența financiară destinată 
statelor care fac parte din Parteneriatul Estic, inclusiv Republi-
cii Moldova, după principiul „mai mult pentru mai mult”. 

Precizăm că, vineri, 25 mai, Parlamentul a aprobat Legea 
cu privire la asigurarea egalității și Legea privind reforma     
CCCEC. Ambele au fost promulgate deja de președintele 
țării.

Nicolae Timofti pregătește inițiative legislative pentru a impulsiona reforma justiției
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Articolul  63 din Codul 
familiei prevede că, în cazul 
cînd părinţii locuiesc sepa-
rat, domiciliul copilului care 
nu a atins vîrsta de 14 ani se 
determină prin acordul părin-
ţilor. Dacă  acordul respectiv  
lipseşte, domiciliul minorului 
se stabileşte de către instan-
ţa judecătorească, ţinîndu-se 
cont de interesele şi părerea 
copilului, dacă el a atins vîrsta 
de 10 ani. Pentru asemenea 
caz instanţa judecătorească va 
lua în considerare ataşamentul 

copilului faţă de fiecare dintre 
părinţi, faţă de fraţi şi surori, 
vîrsta copilului, calităţile mo-
rale ale părinţilor, relaţiile 
existente între fiecare părinte 
şi copil, posibilităţile părinţi-
lor de a crea condiţii adecvate 
pentru educaţia şi dezvoltarea 
copilului. Legea mai prevede 
că la determinarea domiciliu-
lui copilului minor, instanţa 
judecătoreasă va cere şi avizul 
autorităţii tutelare în a cărei 
rază teritorială se află domici-
liul fiecăruia dintre părinţi. 

Educaţie juridică

?
De la ce vîrstă copilul poate să decidă cu care 

dintre părinţi să locuiască. 
Svetlana Gînga,

r-n Cimişlia   

Curtea de Apel Economică solicită prezentarea: SRL Tran-
simex Prim // str. Cosmonauţilor nr. 9, of. 2; APP // PMAN nr. 
1; SA Registru-F // bdul Negruzzi nr. 7; BC Victoria BC // str. 
31 August 1989, nr. 141; SRL Art Vin // str. Drumul Schinoa-
sei nr. 1/4, of. 66; SRL Tauer Group // str. A. Puşkin nr. 32; 
SRL First Hotel // str. Şoimarilor nr. 8; cet. Isumbeli Valeriu 
// str. Ceucari nr. 2, apt. 44; SRL Larga Vin // str. Uzinelor nr. 
2; CNPF // bdul Ştefan cel Mare nr. 77; Procuratura Generală 
// str. Bănulescu-Bodoni nr. 26; Hotelul Chişinău // str. Ne-
gruzzi nr. 7; Ministerul Finanţelor // str. Cosmonauţilor nr. 7; 
OCT Chişinău, str. Armenească nr. 42 „B”; cet-lor: Ostrovs-
caia Melania // or. Durleşti, str. Junimea nr. 28; Monici Sofia 
// str. Şciusev nr. 73, apt. 13; Culeasova Iulia // bdul Dacia nr. 
22, apt. 114; Melnici Alexandru // str. Florilor nr. 12/4, apt. 4, 
pentru data de 19 iunie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. Teilor nr. 4, mun. Chişinău) în cauza civilă nr. 2e-421/12 
la acţiunea: Agenţia Proprietăţii Publice către SRL ,,Transimex 
Prim”.

Judecător Eugeniu Clim
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Ananii 
Ion, satul Sipoteni, Călăraşi, pentru data de 21 iunie 2012, ora 
12.30, la şedinţa de judecată (str. Teilor nr. 4, mun. Chişinău) 
în calitate de intimat în cauza civilă nr. 2a-1066/12 la acţiunea 
cet. Ananii Natalia privind decăderea din drepturile părinteşti.

 Judecător Grigore Zubati 
www

Curtea de Apel Bălţi solicită prezentarea cet. Preida Nico-
lai, pentru data de 21 iunie 2012, ora 14.00, la şedinţa de jude-
cată (Bălţi, str. Ştefan cel Mare nr. 54, sala nr. 4) în calitate de 
intimat în cauza civilă la acţiunea SAR ,,Donaris Group” SA 
privind încasarea daunei.

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

Judecător N. Chircu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Boşcăneanu Fiodor, Mîrza Ioana, Oajdea Natalia, Boşcă-
neanu Alexandru, pentru data de 5 iunie 2012, ora 8.40, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calitate de pîrîţi 
în cauza civilă intentată de ÎMGFL nr. 11 către: Boşcăneanu 
Fiodor, Mîrza Ioana, Oajdea Natalia, Boşcăneanu Alexandru, 
intervenient accesoriu SA ,,Termocom” privind încasarea da-
toriei.

Judecător Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Afanasiev Vadim, pentru data de 18 iunie 2012, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Afanasieva Ana privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Mara Market”, pentru data de 20 iunie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
46) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SRL 
,,Aurelia BRNO” privind încasarea sumei.

Judecător V. Efros

Citaţii în judecată

Sindicatul reprezintă 
şi apără drepturile şi 

interesele profesionale, eco-
nomice, de muncă şi sociale 
colective şi individuale ale 
membrilor săi în autorităţile 
publice de toate nivelurile, 
în instanţele judecătoreşti, 
în asociaţiile obşteşti, în 
faţa patronilor şi asociaţii-
lor acestora. Sindicatele, în 
condiţiile legii, au dreptul de 
a participa la administrarea 
treburilor publice, la forma-
rea politicii sociale şi econo-
mice a statului, politicii în 
domeniul muncii.  Sindicate-
le pot promova reprezentanţii 
lor în autorităţile publice de 
toate nivelurile. 

  Sindicatele sînt în drept 
să participe la elaborarea 
proiectelor de programe pri-
vind dezvoltarea social-eco-
nomică, proiectelor de legi şi 
de alte acte normative în do-
meniul remunerării muncii, 
asigurării sociale, formării 
preţurilor, ocrotirii sănătăţii 
şi în alte domenii ce ţin de 
muncă şi dezvoltarea social-
economică. În autorităţile pu-
blice, sindicatul îşi realizează 
acest drept prin organele sale 
de nivelul respectiv.  

Sindicatele au dreptul la 
negocieri colective cu patro-
nii şi asociaţiile lor, cu auto-
rităţile administraţiei publice 
şi la încheierea contractelor 
colective de muncă. Condu-
cătorii unităţilor unde nu sînt 
constituite sindicate şi patro-
nii care împiedică constitui-
rea şi activitatea lor nu pot fi 
membri ai comisiilor pentru 
negocieri colective.  Patronii 
şi asociaţiile lor, autorităţile 
administraţiei publice sînt 
obligate să poarte negocieri 
colective cu sindicatele în 
probleme de ordin social 
şi de muncă, precum şi în 
problemele încheierii con-
tractelor colective de muncă 
în cazul în care sindicatele 
înaintează o asemenea pro-
punere.  Modalitatea negoci-

Drepturile de bază ale sindicatelor 
erilor şi încheierii contracte-
lor colective de muncă este 
reglementată de legislaţie.  
Sindicatele exercită contro-
lul asupra realizării contrac-
telor colective de muncă şi 
au dreptul a cere destituirea 
funcţionarilor vinovaţi de 
încălcarea legislaţiei în acest 
domeniu. 

  Sindicatele apără drep-
tul membrilor săi la muncă, 
dreptul de a dispune liber de 
aptitudinile lor, de a alege 
domeniul de activitate şi pro-
fesia, dreptul la remunerarea 
muncii, care ar asigura un 
nivel de trai decent.  Sindi-
catele participă la elaborarea 
politicii de stat privind utili-
zarea forţei de muncă, propun 
măsuri de protecţie socială a 
persoanelor disponibilizate 
de la unităţi, exercită contro-
lul obştesc asupra respectării 
legislaţiei cu privire la utili-
zarea forţei de muncă.  Lichi-
darea, reorganizarea unităţii 
sau schimbarea formei de 
proprietate, întreruperea to-
tală sau parţială a procesului 
de producţie din iniţiativa 
patronului, fapte ce conduc 
la reducerea în masă a locu-
rilor de muncă sau la înrău-
tăţirea condiţiilor de muncă, 
pot fi efectuate doar cu con-
diţia informării, cu cel puţin 
3 luni înainte, a sindicatului 
din ramura respectivă şi ini-
ţierii negocierilor colective în 
vederea respectării drepturi-
lor şi intereselor lucrătorilor.  
Desfacerea, din iniţiativa 
patronului, a contractului in-
dividual de muncă cu lucrăto-
rul membru de sindicat poate 
avea loc doar cu acordul or-
ganului sindical (organizato-
rului sindical). 

Sindicatele participă la 
elaborarea politicii de stat în 
domeniul protecţiei muncii 
şi protecţiei mediului încon-
jurător, la elaborarea pro-
gramelor de îmbunătăţire a 
condiţiilor de muncă a lucră-
torilor, efectuează controlul 

obştesc asupra îndeplinirii la 
timp a acţiunilor programate 
în acest domeniu. 

 În scopul protecţiei soci-
ale a lucrătorilor, sindicatele 
contribuie la dezvoltarea 
economiei cu orientare so-
cială, participă la elaborarea 
programelor sociale în vede-
rea îmbunătăţirii ocrotirii să-
nătăţii, asistenţei sociale, cre-
ării condiţiilor care să asigure 
o viaţă decentă şi dezvoltarea 
liberă a personalităţii, la rea-
lizarea măsurilor de protecţie 
socială a lucrătorilor, partici-
pă la determinarea criteriilor 
de bază ale nivelului de trai, 
efectuează controlul obştesc 
al respectării legislaţiei în 
domeniile menţionate.  Re-
prezentanţii sindicatelor, în 
condiţii de paritate cu parte-
nerii sociali, intră în compo-
nenţa organului de adminis-
trare a bugetului asigurărilor 
sociale de stat.  Sindicatele 
participă la organizarea tra-
tamentului balneo-sanatorial 
al salariaţilor, odihnei co-
piilor şi adulţilor, activităţii 
şcolilor de educaţie fizică şi 
sport pentru copii, valorifi-
cînd mijloacele proprii, mij-
loacele bugetului asigurărilor 
sociale de stat, patronilor, 
autorităţilor publice şi alte 
mijloace, în limita alocaţiilor 
prevăzute în aceste scopuri 
de legislaţia în vigoare. 

Sindicatele efectuează 
controlul obştesc asupra res-
pectării legislaţiei muncii şi 
locative în unităţi, indiferent 
de forma juridică de organi-
zare şi de tipul de proprietate, 
de subordonarea departa-
mentală sau ramurală, şi sînt 
în drept să ceară eliminarea 
neajunsurilor depistate. Sin-
dicatele, în conformitate cu 
legislaţia, cu contractele co-
lective de muncă şi cu statu-
tele lor, efectuează controlul 
obştesc asupra respectării 
actelor normative cu privire 
la privatizare. 

Sindicatele acordă asis-

tenţă juridică membrilor de 
sindicat, participă, în confor-
mitate cu legislaţia, la soluţi-
onarea litigiilor individuale de 
muncă.  Sindicatele participă 
la soluţionarea conflictelor 
colective de muncă în pro-
blemele legate de interesele 
profesionale, economice, de 
muncă şi sociale, de înche-
ierea şi îndeplinirea contrac-
telor colective de muncă, de 
stabilirea unor noi condiţii de 
muncă şi de trai sau schimba-
rea celor existente. Drepturile 
sindicatelor în procesul de 
soluţionare a unor asemenea 
conflicte sînt stabilite de le-
gislaţie, de actele normative 
şi de contractele colective de 
muncă.  Sindicatele creează, 
în conformitate cu legislaţia, 
servicii juridice pentru repre-
zentarea drepturilor şi inte-
reselor membrilor lor în au-
torităţile publice, inclusiv în 
autorităţile judecătoreşti şi în 
alte autorităţi. Modul de acti-
vitate a unor astfel de servicii 
este determinat în statutele 
(regulamentele) lor, aprobate 
de organul sindical respectiv.

În scopul apărării dreptu-
rilor membrilor de sindicat şi 
drepturilor sindicatelor, pro-
tejării de samavolnicia patro-
nilor, influenţării asupra au-
torităţilor publice în vederea 
promovării unei politici so-
cial-economice ce ar cores-
punde intereselor lucrătorilor, 
organul sindical, de sine stă-
tător sau la decizia membrilor 
sindicatului respectiv, orga-
nizează şi desfăşoară, în mo-
dul stabilit de lege, întruniri: 
mitinguri, demonstraţii, ma-
nifestaţii, procesiuni, marşuri, 
pichetări, greve şi alte acţi-
uni, folosindu-le drept formă 
de luptă pentru ameliorarea 
condiţiilor de muncă, majo-
rarea salariului, reducerea şo-
majului, întărirea solidarităţii 
lucrătorilor în lupta pentru 
drepturile şi interesele lor 
profesionale, economice, de 
muncă şi sociale. 

Combaterea fenomenului corupţiei este unul dintre cele 
mai mari eşecuri ale autorităţilor Republicii Moldova 

de la începutul anului curent, au conchis experţii Asociaţiei 
pentru Democraţie Participativă ADEPT şi ai Centrului Analitic 

,,Expert-Grup”, care au prezentat rezultatele monitorizării proce-
sului de realizare de către autorităţi a angajamentelor asumate 
în procesul de integrare europeană a ţării, în perioada ianuarie-
martie 2012.

Directorul Asociaţiei ADEPT, Igor Boţan, a apreciat, marţi, 
într-o conferinţă de presă, că deşi autorităţile depun anumite 
eforturi pentru combaterea acestui flagel, rezultatele se lasă aş-
teptate, în special, din cauza voinţei politice reduse.

„Guvernanţii înţeleg că lupta cu corupţia este o luptă cu ei în-
şişi, din care considerent nu se avîntă în combaterea acestui fe-
nomen. Mai mult, din cauza politizării excesive a instituţiilor de 
drept ale statului, fiecare componentă a  alianţei de guvernare se 
şantajează una pe alta cu dosare penale. În loc să combată feno-
menul corupţiei, cei care se află la guvernare folosesc instituţiile 
statului pentru a se ţine în suspans unii le alţii”, a spus Boţan. 

În opinia expertului, un prim pas pentru combaterea feno-
menului corupţiei în Moldova ar fi anume depolitizarea institu-
ţiilor de stat. „Deşi autorităţile şi-au asumat acest angajament, 
vedem că lucrurile stau pe loc. Depolitizarea însemnă, în pri-
mul rînd, că instituţiile de stat nu trebuie să fie împărţite între 
partide politice, care deţin astfel controlul asupra lor, ci să fie 

independente de orice ingerinţe politice. Conducătorii acestor 
instituţii trebuie aleşi prin concurs, iar criteriile de selectare să 
fie foarte dure. Doar astfel vom putea asigura, cel puţin, o inde-
pendenţă parţială a acestor instituţii”, a declarat Igor Boţan, care 
a presupus că scopul autorităţilor „nu este de fapt depolitizarea 
instituţiilor, ci menţinerea pîrghiilor asupra puterii”. 

Directorul ,,Expert-Grup”, Valeriu Prohniţchi, a precizat că 
„depolitizarea instituţiilor nu înseamnă doar schimbarea denumi-
rii şi transmiterea competenţelor altcuiva, ci în primul rînd, con-
solidarea capacităţilor oamenilor care activează în instituţii”.

„Noi nu avem nici o şansă să combatem fenomenul corupţiei 
fără a mări salariile,  fără a stabili clar mandatul şi responsabili-
tăţile angajaţilor acestor instituţii de stat şi fără a asigura un con-
trol public eficient asupra lor. În cazul întreprinderilor publice, 
depolitizarea înseamnă reguli foarte clare în funcţionarea consi-
liilor de administrare. Trebuie să renunţăm la practica populistă 
de control a salariilor şi să acceptăm faptul că membrii acestor 
consilii trebuie plătiţi bine, pentru că de deciziile lor depinde 
funcţionarea acestor instituţii”, a afirmat Prohniţchi.

Experţii au constatat progrese minore şi în realizarea refor-
melor. Valeriu Prohniţchi a estimat că pentru a obţine progrese 
la acest capitol, este necesară consolidarea voinţei  politice, o 
abordare strategică privind implementarea reformelor, accelera-
rea reformei administraţiei publice centrale şi locale, eliminarea 
conflictului de interese în instituţiile statului.

COMBATEREA CORUPŢIEI ESTE UNUL DINTRE CELE MAI MARI 
EŞECURI ALE AUTORITĂŢILOR MOLDOVENEŞTI, SPUN UNII EXPERŢI
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Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Braşoveanu Aurelian, a reprezentantului SRL ,,Autovimpex”, 
pentru data de 26 iunie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrîţi în cauza civilă 
la acţiunea SRL ,,Forward International” privind încasarea da-
toriei şi a penalităţii.

Judecător Ştefan Niţă 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎCS ,,Trans World Reastaurants”, pentru data 
de 26 iunie 2012, ora 9.50, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
SRL ,,UBFB Trade Group” privind încasarea datoriei şi a pe-
nalităţii.

Judecător Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet.
Caftanat Virgil, c/p 2004042062217, domiciliat: mun. Chişi-
nău, str. Pruncu nr.2, pentru data de 25 iulie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de 
copîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
SAR ,,Donaris Group” SA către SRL ,,Transelit” şi Caftanat 
Virgil privind încasarea sumei.

Judecător Maria Avornic
www

 Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Velios VB”, cu sediul: mun. Chişinău, 
bdul Moscova nr. 7/2, apt., (of.) 35, pentru data de 6 august 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
55) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei ci-
vile la cererea SRL ,,Microsif Auto” privind încasarea sumei.

Judecător Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului IM ,,Sand G Enterprises.CO” SRL, pentru data 
de 18 septembrie 2012, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară nr. 43, bir. 46) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la acţiunea ÎM ,,Nutimo” SRL privind încasarea sumei.

Judecător V. Efros
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Pletchtchakova Elena, pentru data de 15 iunie 2012, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 504, 
et. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Tchmil 
Andrei privind partajul averii.

Prezenţa la şedinţa de judecată cu întocmirea referinţei este 
obligatorie.

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

Judecător Dorin Dulghieru
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,VBI International”, pentru data de 18 
iunie 2012, ora 17.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul 
nr. 2, bir. 606) în calitate de pîrît în cauza civilă: SRL ,,UBFB 
Trade Group” către SRL ,,VBI International” privind încasarea 
sumei.

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

Judecător Ghenadie Plămădeală
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Volcovschi Nicolae, pentru data de 7 iunie 2012, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de 
intervenient în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Negatur-Service” 
către SA ,,Asito” privind încasarea sumei.

Judecător V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Vinj-Stil”, pentru data de 18 iunie 2012, 
ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Roşca Ala privind 
anularea ordinului, încasarea sumei, obligarea.

Judecător V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,A&C GRUP”, adresa: str. Calea Ieşilor 
nr. 12, mun. Chişinău şi cet. Sandu Igor, cu domiciliul: str. Da-
cilor nr. 18, com. Bubuieci, mun. Chişinău, pentru data de 13 
iunie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
33) în calitate de pîrîţi în cauza civilă nr. 2-1225/11, la acţiunea 
cet. Iurcu Iu. către CIA ,,ASITO” SA privind încasarea sumei.

Judecător Gh. Bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Ciuciulean 
Luca, Ciuciulean Angela, cu domiciliul în mun. Chişinău, 
com. Ciorescu, str. Prieteniei nr. 37, pentru data de 12 iulie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) 
în calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea cet. Pîntea Larisa 
privind determinarea cotei părţi.

Judecător Aliona Miron

Citaţii în judecată www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 

reprezentantului ,,Bread Com” SRL, pentru data de 17 iulie 
2012, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎM ,,Chateau Var-
tely” SRL privind încasarea sumei.

Judecător V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ,,Cuciev&Co” SRL, pentru data de 17 iulie 
2012, ora 15.15, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎM ,,Chateau Var-
tely” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,Maxiviabil” SRL, pentru data de 6 septem-
brie 2012, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ,,Super-Victo-
ria” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător V. Micu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Grecu Veaceslav, 
pentru data de 18 iunie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 17) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
cererea BC ,,Moldova-Agroindbank” privind încasarea datoriei.

Judecător Maria Ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Zo & CR”, pentru data de 21 iunie 2012, 
ora 10.40, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 
1) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SRL 
,,UBFB Trade Group” privind încasarea sumei.

Judecător Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Galatonov Oleg, 
pentru data de 21 iunie 2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la cererea cet. Galatonov (Vrancean) Elena privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Papanaga Tatiana şi Papanaga Anatolii, pentru data de 
25 iunie 2012, ora 14.20, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 1) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cere-
rea ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA privind încasarea sumei.

Judecător Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Costovici Ion, pentru data de 25 iunie 2012, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Costovici Maria 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
,,Şveţ Alexandra”, pentru data de 26 iunie 2012, ora 14.40, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 17) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea ÎCS ,,Universul Maşinilor de 
Cusut” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător Maria Ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Buzu Adda, pentru data de 3 iulie 2012, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1A) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea lui Buzu Igor privind 
decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător Nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
persoanei interesate Bîrca Marina Pavel, domiciliată: str. Mă-
cieşilor nr. 14/1, mun. Chişinău, pentru data de 12 iulie 2012, 
ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 
15) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Colobaba Tatiana privind constatarea posesiunii, folosirii bu-
nului imobil.

Judecător Luiza Gafton
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Butnari Ion, pen-
tru data de 18 iunie 2012, ora 15.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307.) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Butnari Eleonora privind pierderea 
dreptului la încăperea de locuit, cu radierea din fişa contului 
personal al apartamentului.

 Judecător Ina Dutca 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Pîcălău Oleg Ale-
xandru, domiciliat: mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu nr. 4/3, 
apt. 15, pentru data de 22 iunie 2012, ora 8.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309.) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Spînu Dumitru privind înca-
sarea datoriei.

 Judecător Ion Bulhac

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cazacu Iana, do-
miciliată: satul Valea Rusului, Făleşti, pentru data de 29 iunie 
2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 305.) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
ÎCS ,,Express Leasing” SRL către: Galbura Tatiana, Galbura 
Olga, Cazacu Iana privind încasarea datoriei.

 Judecător Ion Tutunaru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Veremeenco 
Igor, a.n. 02.07.1963, Veremeenco Tatiana, a.n. 26.05.1961 şi 
Veremeenco Vladimir, a.n. 18.07.1986, cu ultimul domiciliu cu-
noscut: mun. Chişinău, str. N. M. Spătaru nr. 13/2, apt. 36, pen-
tru data de 29 iunie 2012, ora 12.15, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 313.) în calitate de pîrîţi în cauza ci-
vilă la cererea CCL - 182 către: Veremeenco Igor,     Veremeenco 
Tatiana şi Veremeenco Vladimir privind încasarea datoriei.

 Judecător Ludmila Ouş
www

Judecătoria Ialoveni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Bogos Valeriu Grigore, domici-
liat: or. Ialoveni, str. Florilor nr. 19, pentru data de 15 iunie 
2012, ora 8.00, la şedinţa de judecată (Ialoveni, str. Prieteniei 
nr. 4, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Bogos Irina privind încasarea cheltuielilor suplimentare în fa-
voarea copilului.

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

Judecător Nadejda Toma
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Ulianova Marina Gheorghe, cu ulti-
mul domiciliu: or. Orhei, str. Iachir nr. 6, apt. 15, pentru data 
de 18 iunie 2012, ora 9.10, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
Vasile Mahu nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea SRL ,,Orhei Gaz” privind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Teleneşti solicită prezentarea cet. Gaideic Iurie 
Vasile, a.n. 31.10.1974, domiciliat: satul Sărătenii Vechi, Te-
leneşti, pentru data de 19 iunie 2012, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (Teleneşti, str. Ştefan cel Mare nr. 6, bir. 2, et. 2) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă nr. 2-499/12 - 50-2-865-24042012 
intentată de ÎCS ,,Express Leasing” SRL mun. Chişinău pri-
vind încasarea datoriei.

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

Judecător Gh. Popa
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea obligatorie a reprezentantului SRL 
,,Cosfem-Agro”, cu sediul: satul Balatina, Glodeni, pentru data 
de 4 iulie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Drochia, str. 
31 August 1989, nr. 7, bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SRL ,,Aur-Vit” privind încasarea datoriei.

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

Judecător L. Lupaşcu 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Furmuzachi 
Igor, domiciliat în satul Cucuruzenii de Jos, Orhei, pentru data 
de 13 august 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţi-
unea cet. Furmuzachi Maria privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Veronica Cupcea
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Condraşov Iurii, pentru data de 12 iunie 2012, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Ceaica Oleg 
privind încasarea datoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica   Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎM 
,,Productimpex” SRL, pentru data de 19 iunie 2012, ora 9.40, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea ,,Ton” SRL privind anularea 
încheierii de restituire a titlului executoriu şi repunerea în ter-
menul de executare.

Judecător   S. Teleucă
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC 
al RM, solicită prezentarea cet-lor: Botnari Natalia şi Cernei 
Alexandru, pentru data de 26 iunie 2012, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Donduşeni, str. 31 August 1989, nr. 19, bir. 11) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea: Procuratura raionu-
lui Donduşeni în interesul Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţia 
Familiei privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

 Judecător   Lucia Danilişin
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Valeriu BOGOROŞ, 
judecător, CA, Chişinău

Mult stimate domnule Valeriu Bogoroş, 
În această zi măreaţă pentru dumneavoastră, 

vă aducem alese cuvinte de admiraţie şi recu-
noştinţă, sincere felicitări, urări de bine şi să-
nătate.

Avansarea prin muncă, efort şi elan, pe trep-
tele ierarhice juridice, poartă amprentele unei 
ireproşabile personalităţi, care cu siguranţă, 
poate fi considerată un model de profesiona-
lism, inteligenţă, verticalitate, probitate pentru 
noile generaţii de jurişti.

Cu prilejul acestei deosebite aniversări, vă 
dorim viaţă îndelungată, plină de realizări, şi 
bucurii, cît mai multe clipe de înălţare şi satis-
facţie sufletească. 

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Florentina Dragan, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de drept, USM; Andrei 
Negru, doctor în drept, conferenţiar universitar, 
Facultatea de drept, USM; Dina   Rotarciuc, 
judecător; Ludmila Ursu, preşedintele Jude-
cătoriei Leova; Marina Coinac, judecător, Ta-
raclia; Valeriu Ceornea, judecător, CA, Bălţi; 
Alexandru Gafton, vicepreşedintele Judecăto-
riei Hînceşti; Ghenadie                  Morozan, ju-
decător, Rîşcani mun. Chişinău; Iurie Ţurcanu, 
judecător, Judecătoria Comercială; Ghenadie 
Pavliuc, vicepreşedintele Judecătoriei Dondu-
şeni; Valentin Barba, judecător, CSJ. 

     Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pen-
tru noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de 
sănătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, 
abnegaţia, responsabilitatea cu care vă înde-
pliniţi 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 între-
gească deplin fericirea.

La mulţi ani!
membrii Consiliului 

de administraţie al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul şi Revista Naţională  

de Drept

Monitoarele calculatoarelor şi 
laptopurilor, dar şi ecranele 

tabletelor şi telefoanelor au un impact 
negativ asupra 
sănătăţii ochi-
lor. Protejează-i 
înainte de a fi 
prea tîrziu.

La început 
au fost calcula-
toarele desktop, 
în faţa cărora 
ne petreceam 
cîteva ore pe 
zi. Apoi au ve-
nit laptopurile 
cu avantajul 
portabil i tăţ i i . 
Tabletele au 
schimbat defi-
niţia divertis-
mentului mobil, 
iar smartphone-
urile ne ajută să 
fim permanent 
conectaţi la re-
ţea.

Petrecem din ce în ce mai mult timp 
cu ochii la ecran, iar pe termen lung 
acest lucru poate avea efecte negative 
asupra sănătăţii acestora.

Poate te gîndeşti că ţie nu ţi se poa-
te întîmpla asta, dar dacă măcar o dată 
ai avut vederea înceţoşată, senzaţie de 
ochi uscaţi sau dureri de cap, să ştii că 
este posibil ca aceste probleme să fi fost 
generate exact în perioadele în care ai 
stat foarte mult timp în faţa unui calcu-
lator.

Din fericire, există cîteva trucuri 

simple cu ajutorul cărora poţi diminua 
efectele negative ale orelor petrecute la 
calculator, plecînd de la poziţia pe care 

trebuie să o ai la birou şi pînă la distanţa 
optimă la care trebuie să pui monitorul.

Distanţa optimă faţă de ecranul 
gadgeturilor

pentru calculator desktop•	  – 
Este recomandat ca distanţa dintre 
ochi şi monitor să fie cuprinsă undeva 
în intervalul 50-65 cm. De asemenea, 
este important să-ţi ajustezi înălţimea 
scaunului, astfel încît ochii să fie poziţi-
onaţi cu 10-15 cm mai sus decît centrul 
monitorului, pentru a te uita uşor în jos 
atunci cînd lucrezi. În plus, ecranul tre-

buie aplecat uşor spre spate cu 10-20 de 
grade, pentru a oferi o privire de ansam-
blu mai bună pentru ochii tăi.

pentru laptopuri•	  – 
Prin natura construcţiei lor, 
laptopurile sînt folosite la dis-
tanţe mai mici decît monitorul 
unui desktop. Asta nu este o 
problemă pentru laptopurile 
cu diagonale de 11” -15”, însă 
în cazul unui desktop replace-
ment de minim 17” lucrurile se 
complică. Dacă editezi texte 
sau te joci, în cele mai multe 
cazuri vei sta mai aproape de 
display decît este recomandat.

Ai grijă cît de aproape lu-
crezi de ecranul laptopului

pentru tablete•	  – Şi 
aici lucrurile sînt destul de 
confuze, mai ales că întîlnim 
tablete de 7” şi 10” cu rezolu-
ţii foarte variate. Totuşi, reco-
mandările specialiştilor se în-
dreaptă spre o distanţa optimă 
de 35-40 cm, în condiţiile în 
care inclusiv Apple recomandă 

o distanţă de 38 cm pentru noul iPad.
Chiar dacă tentaţia e mare, nu sta 

prea aproape de ecranul tabletelor
pentru smartphone-uri•	  – Aici 

este probabil cel mai greu de identificat 
distanţa optimă, întrucît ecranele smart-
phone-urilor variază puternic de la 3.2” 
la aproape 5”, iar rezoluţiile sînt pe mă-
sură. În principiu, un smartphone ar tre-
bui ţinut la aproximativ 25 cm de ochi, 
însă în cazul celor cu diagonale foarte 
mari, de minim 4.5”, ar fi bine să-l ţii 
chiar mai departe.

Sforăitul şi alte proble-
me ale respiraţiei în 

timpul somnului pot conduce 
la privarea corpului de oxi-
gen timp de mai multe ore. 
Cercetătorii cred că nivelul 
scăzut al oxigenului poate 
provoca dezvoltarea tumo-
rilor canceroase prin promo-
varea dezvoltării vaselor de 
sînge care le alimentează.

Experții spun că, în viitor, 
doctorii vor putea preveni 
apariţia cancerului prin trata-
rea sforăitului.

Studiul a fost realizat în 
SUA pe un eşantion de 1500 
de persoane. Acestea au fost 
studiate de-a lungul a 22 de 

ani, cercetarea    concentrîn-
du-se pe problemele de somn 
ale acestora şi urmărind rata 
de incidenţă a cancerului.

Cercetătorii de la Univer-
sitatea Wisconsin-Madison 
au descoperit că persoanele 
care sufereau de probleme 
grave de respiraţie în tim-
pul somnului erau de 4,8 ori 
mai predispuse la a dezvolta 
cancer decît pacienţii care 
nu aveau astfel de probleme. 
Cei cu probleme de respiraţie 
moderate erau de două ori 
mai predispuşi la a suferi de 
cancer, iar cei cu probleme 
minore prezentau un risc cu 
10% mai mare.

Cea mai frecventă afec-
ţiune întîlnită de cercetători 
este apneea de somn, ce este 
caracterizată prin pauze res-
piratorii repetate. Această 
afecţiune provoacă în mod 
normal sforăitul şi duce la 
trezirea repetată a pacienţilor.

Experții ştiau deja că 
sforăitul este asociat altor 
afecţiuni, precum obezita-
tea, diabetul, hipertensiunea, 
atacurile cardiace şi cerebra-
le. Acesta este primul studiu 
care sugerează că probleme-
le respiratorii ce au loc în 
timpul somnului duc şi la 
cancer.

Studiul a fost confirmat 

şi de experimente efectuate 
pe şoareci, ce au arătat că hi-
poxia intermitentă stimulează 
apariţia vaselor de sînge care 

„hrănesc” tumorile canceroase 
(procesul poartă numele de 

,,angiogeneză”).
Dr. Javier Nieto, condu-

cătorul studiului, a declarat 
că „dovezile furnizate de ex-
perimentele pe animale şi din 
acest nou studiu epidemiolo-
gic sînt foarte convingătoa-
re”. 

Rezultatele cercetării au 
fost prezentate în cadrul con-
ferinţei anuale a American 
Thoracic Society, ce a avut 
loc, recent, în San Francisco.

Sforăitul poate creşte de 5 ori riscul de a suferi de cancer 

Maioneza și-a sărbătorit ziua de naştere
Se consideră că sosul preferat de toată lumea – maioneza 

– a fost inventat acum exact 256 de ani – în 1756.
Există mai multe versiuni ale originii maionezei. Potri-

vit celei mai credibile, aceasta ar fi fost inventată în oraşul 
francez Mahón, în 1756, cînd britanicii au ocupat terenurile 
franceze în timpul războiului de șapte ani.

În trupele franceze ale mareşalului Louis François         
Armand du Plessis, ducele de Richelieu, a apărut o mare 
problemă cu furnizarea de produse alimentare – au rămas 
doar uleiul vegetal, ouă şi lămîi.

Deoarece militarii s-au săturat de omlete zilnice, ducele 
de Richelieu i-a ordonat bucătarului să pregătească din pro-

dusele disponibile o mîncare neobişnuită.
Bucătarul, nereuşind să găsească alte alimente, a decis să 

pregătească un sos pe baza uleiului vegetal.
Sosul, care s-a dovedit a fi extrem de gustos, le-a plăcut mi-

litarilor francezi. Ulterior, acesta a fost numit ,,maioneza” – în 
franceză ,,mayonnaise”, adică ,,din Mahón”, numit după oraşul 
Mahónh.

Te gîndeşti să divorţezi? Iată cîteva motive 
ca  să te răzgîndeşti

Statistic, aproximativ jumătate din cuplurile căsătorite vor 
ajunge la divorţ, indiferent dacă au sau nu copii. O perspectivă 

destul de sumbră pentru zilele noastre. Este mai simplu ca ori-
cînd să divorţezi acum, faţă de alte vremuri cînd procedura era 
aşa de complicată încît de urîtul ei reconsiderai decizia.

Multe religii nu mai critică divorţul ca odinioară aşa că 
nici din acest punct de vedere nu mai există o frînă a acestei 
decizii. Aşadar, multe persoane căsătorite se gîndesc, atunci 
cînd lucrurile între ei nu mai funcţionează ca altă dată sau nu 
evoluează pe direcţia dorită: în definitiv, de ce nu aş divorţa?

Iată mai jos motivele de ce poţi reconsidera această de-
cizie a divorţului:

Dacă aveţi copii, luaţi în calcul faptul că divorţul nu este 
o evadare a problemelor din căsnicie, exceptînd situaţia în 
care vorbim de abuzuri serioase. 
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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.

Caleidoscop

Divert is
Aniversări Cum să-ţi protejezi ochii de ecranele monitoarelor, 

telefoanelor şi tabletelor


