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Recomandări privind 
combaterea conflictului 
de interese publice

(G. Călinescu)

Experți: Pentru a reduce 
corupția la BAC e necesarǎ 
introducerea examenelor 
de admitere la universitǎți

Modul de  
organizare a  
formării profesionale 
a şomerilor

C hiar dacă la început 
au existat impedi-

mente, astăzi, afirmăm cu 
încredere că Universitatea 
de Studii Politice şi Econo-
mice Europene „Constantin 
Stere” a izbutit şi are cu ce 
se mîndri. Într-un interval 
de timp scurt, acest templu 
al cunoaşterii a reuşit să se 
afirme pe plan naţional şi in-
ternaţional. 

Fiind o instituţie care 
se respectă, cu ocazia fru-
moasei aniversări de 15 ani, 
USPEE a organizat, timp de 
două zile, mai multe eveni-
mente festive în Capitală, 
sărbătoarea culminînd cu un 
concert la Palatul Republicii, 
unde au evoluat mai mulţi 
artişti autohtoni, dar şi de 
peste hotare.

Şi pentru că univer-
sitatea poartă numele lui                
Constantin Stere, sărbătoa-
rea a debutat cu o depunere 
de flori la bustul ilustrului 
basarabean. Astfel, condu-
cerea instituţiei, împreună cu 
studenţii au mers pe Aleea 
Clasicilor din Grădina Pu-
blică Ştefan cel Mare, pentru 
a-şi pleca genunchiul în faţa 
celui care a înveşnicit în ope-
re numele neamului nostru. 

În alocuţiunea sa,        
Gheorghe Avornic, rectorul 
USPEE, a declarat: „Pentru 
noi, Constantin Stere a fost 

Acum 15 ani, în Republica Moldova se pro-
crea o nouă instituţie de învăţămînt superior, 
instituţie care într-o perioadă de timp relativ 
scurtă, urma să ofere ţării o pleiadă de specia-
lişti tineri, dar cu renume, care duc faima statu-
lui nostru în întreaga lume. Acum, cînd de ma-
jorat o despart doar trei ani, Universitatea de 
Studii Politice şi Economice Europene „Con-
stantin Stere” poate fi considerată una dintre 
cele mai prestigioase din ţară, iar fondatorii ei 
pot privi cu mîndrie în urmă, dar şi cu speran-
ţă într-un viitor luminos şi prosper. 

un înaintaş dintre cei mai 
de vază. El a fost nu doar 
jurist, dar şi un mare scriitor 
şi om politic. Universitatea 
noastră îi poartă numele şi 
ne mîndrim cu acest lucru. 
Vom face tot ce stă în pute-
rile noastre, a administraţiei, 
a colegilor, ca să fim întot-
deauna demni de acest fapt”.

Printre simpatizanţii 
școlii lui Stere, la eveniment 
a fost prezent şi preşedin-
tele Curţii Constituţionale,     

Alexandru Tănase. „Sînt 
onorat să fiu aici, printre cei 
care l-au admirat, îl admiră 
şi îl vor admira mereu pe 
Constantin Stere, care a fost 

şi este cunoscut mai mult 
ca publicist şi ca om politic. 
Însă, spre regret, activitatea 
lui politică a umbrit dimen-
siunea lui Stere ca jurist. De 
fapt, noi l-am descoperit ca 
jurist mai tîrziu, graţie celor 
care i-au pus în evidenţă bio-
grafia. Constantin Stere este 

o personalitate de o dimen-
siune aparte. Republica Mol-
dova nu a dat omenirii atîtea 
personalităţi de performanţa, 
de calibrul aceluia care a fost 
Constantin Stere”, a menţio-

nat Alexandru Tănase în dis-
cursul său. 

„Vreau să îl felicit pe 
domnul profesor  Gheorghe    
Avornic, pentru faptul că me-
reu a ştiut să scoată în evi-
denţă valorile. Chiar şi atunci 
cînd universitatea pe care o 
conduce a fost numită în nu-

mele lui Constantin Stere, 
m-am bucurat nespus de 
mult şi sper că şi tinerii care 
învaţă şi absolvesc această 
instituţie de învăţămînt su-
perior îi vor urma calea”, a 
mărturisit preşedintele Cur-
ţii Constituţionale.

După ceremonia de de-
punere de flori, la Palatul 
Republicii s-a desfăşurat se-
siunea ştiinţifică a Academi-
ei Central-Europene de Şti-
inţe, Litere şi Arte din Paris. 
La eveniment, în calitate de 
moderator a participat chiar 
preşedintele prestigioasei 
instituţii cu sediul la Paris, 
Sorbona, Edmond Jouve. 

„Am ajuns şi în această ţară, 
după ce am susţinut conferin-
ţe în 120 de state. Cu regret, 
pînă acum nu am fost în Re-
publica Moldova, dar cred că 
vom reuşi să ne revanşăm. 
Mulţumesc pentru eficien-

ţă domnului profesor Gh. 
Avornic, care ne-a permis 
să efectuăm, în condiţiile 
cele mai bune, chiar regale, 
aceste activităţi”, a relevat 
Edmond Jouve.

Un cuvînt de salut 
participanţilor la şedinţă a 
adresat şi Ioannis Karkalis, 
reprezentant al Organiza-
ţiei Europene de Drept Pu-
blic: „Sînt foarte bucuros 
să fiu prezent aici. OEDP 

– în cadrul căreia cunoaşte-
rea este o valoare autonomă, 
cunoaşterea Europei de azi, 
a unei Europe puternice şi 
progresiste – ar dori să salu-
te acest eveniment semnifi-
cativ. În 2010, am început să 
colaborăm cu Universitatea 

,,Constantin Stere”, o colabo-
rare foarte importantă, care 
continuă pînă în prezent şi 
care sperăm că se va extinde 
şi mai mult în viitor. 

(Continuare în pag. 3)

Un om adevărat face binele fără a se gîndi la urmări.
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USPEE „Constantin Stere” – 15 ani de 
activitate prodigioasă pe tărîmul 

învăţămîntului superior din Moldova
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P rimăria Capitalei intenţionează 
să oblige  administratorii de rute 

de maxi-taxi să instaleze în fiecare mi-
crobuz de pe rută aparate GPS care ar 
permite verificarea vitezei cu care se de-
plasează acestea. Traficul va fi monitori-
zat non-stop şi fiecare depăşire de viteză 
va fi semnalată pe monitorul de control.

 „Vrem să oferim un 
instrument de control 
foarte eficient Primări-
ei, de a instala aparate 
GPS pe fiecare micro-
buz. Pentru o unitate de 
transport se văd imediat 
toate depăşirile de vite-
ză, ele apar cu roşu. Toa-
te se fixează cu exactita-
te absolută. Fixarea se 
face din 5 în 5 secunde. Limita de viteză 
poate fi fixată în fiecare caz aparte. În 
oraş, aceasta ar fi de circa 50 de km pe 

oră, deşi ar putea fi micşorată sau invers. 
Mai apar, concomitent şi alte date statis-
tice importante: numărul total de unităţi 
de transport aflate pe rute la un anumit 
moment. Se poate vedea situaţia online, 
imediat, per ansamblu, e vorba despre 
întreg teritoriul mun. Chişinău”, a expli-
cat Victor Tabuci, reprezentant „Bercut 

Grup”.
 Totodată, repre-

zentantul compani-
ei din partea căreia 
a venit propunerea 
a mai recomandat 
instalarea în mi-
crobuze şi troleibu-
ze a unor butoane 
de alarmă pentru 
cazurile de furturi 

sau alte incidente. ,,Noi avem mai multe 
grupuri operative dislocate în Chişinău, 
ceea ce ne va permite să ajungem rapid 

la locul în care a fost declanşată alarma”, 
adăugînd că mai multe companii de taxi 
deja se folosesc de această ofertă.

 Pentru toate acestea însă, e nevoie 
de investiţii. Astfel, compania propune 
să şi le asume ea în schimbul unei taxe 
lunare pentru fiecare unitate de trans-
port.

 Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, 
crede că astfel de dispozitive ar trebui să 
fie instalate pe toate unităţile de trans-
port public. Acesta a mai adăugat că nu 
înţelege de ce celor de la taxi le-a venit 
demult această idee, dar lor încă nu.  Pri-
marul a propus organizarea unei licitaţii 
în cadrul căreia să se stabilească compa-
nia care va oferi aceste servicii.

 Mai mult, edilul a rugat Direcţia 
transport să vină cu o iniţiativă legisla-
tivă pentru a introduce în legislaţie posi-
bilitatea de a amenda în baza rapoartelor 
prezentate.

L ista finală a candidaţilor pen-
tru postul de judecător la Cur-

tea Europeană a Drepturilor Omului 
a fost făcută publică de Ministerul 
Justiţiei. Toate dosarele au fost accep-
tate de Comisia de selectare a candi-
daţilor.

Astfel, după examinarea şi evaluarea 
dosarelor depuse, lista finală a candida-
ţilor preselectaţi arată în felul următor:

1. Valeriu Griţco – avocat;
2. Vladislav Gribincea – director, 

Centrul de Resurse Juridice;
3.  Vitalie Nagacevschi – avocat;

4.  Ilie Rotaru – avocat, conferenţiar 
universitar;

5.  Vladimir Grosu – viceministru al 
Justiţiei;

6.  Eduard Serbenco – avocat;
7.  Galina Bostan – avocat, director 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Co-
rupţiei;

8. Veaceslav Zaporojan – judecător 
asistent, Curtea Constituţională;

9. Mihai Buruiană – lector universi-
tar superior, avocat.

 Următoarea şedinţă a Comisiei de 
selectare a candidaţilor la postul de 

judecător la Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului va avea loc pe data de 
16 iulie şi tot atunci se va desfăşura şi 
următoarea etapă a concursului – proba 
scrisă şi interviul. După această probă, 
comisia va selecta trei candidaţi, iar lis-
ta va fi expediată la Strasbourg.

 Funcţia de judecător la CEDO a ră-
mas vacantă după ce Mihai Poalelungi a 
fost numit preşedinte al Curţii Supreme 
de Justiţie. Pînă la 27  iulie 2012, comi-
sia trebuie să prezinte Guvernului trei 
candidaţi propuşi pentru a fi judecători 
la CEDO.

De la întîi iulie 2012 vom forma nouă ci-
fre pentru apelurile telefonice
De la unu iulie 2012, abonaţii ,,Moldtelecom” vor forma 

nouă cifre pentru a efectua apeluri către alţi abonaţi din aceeaşi 
localitate, obligatorie fiind formarea prefixului 0 şi a codului 
zonei geografice (raionului sau municipiului).

Prin urmare, un abonat ,,Moldtelecom” din Teleneşti, care 
sună un abonat din aceeaşi localitate va forma 0 258 + numărul 
din cinci cifre, iar un client din Chişinău care telefonează un alt 
chişinăuian va forma 0 22 + numărul din şase cifre.

Cu începere de la 1 iulie anul curent, va fi valabil doar noul 
format al numerelor ,,Moldtelecom”. În caz de nerespectare a 
noii numerotări, abonatul va fi informat prin robot despre noua 
modalitate de formare, iar apelul va fi respins.

Apelarea către numerele serviciilor de urgenţă 901, 902, 
903, 904 rămîne neschimbată, precum şi apelarea către numere-
le scurte ,,Moldtelecom” din şirul „1”: 1188 (Serviciul de infor-
maţii), 1189 (Serviciul de informaţii cu plată ), 1181 (Serviciul 
suport client), 1515 (Serviciul Alladin – prognoza meteo, curs 
valutar, horoscop), 1530 (felicitări), 11822 (informaţii despre 
starea contului telefoniei fixe) etc.

Noua modalitate de formare a numerelor telefonice fixe nu 
va afecta tarifele aplicate abonaţilor de către ,,Moldtelecom”.

Republica Moldova: Reforma poliţiei, 
cu ajutorul SUA
Ambasada Statelor Unite ale Americii a organizat o confe-

rinţă de presă cu genericul ,,Experienţa Georgiei în reformarea 
Poliţiei şi sugestii pentru Moldova”. La eveniment au participat 
ambasadorul SUA în Moldova, William Moser, şi premierul 
Vlad Filat. 

Prin reformarea Ministerului Afacerilor Interne se urmă-
reşte delimitarea competenţelor Poliţiei de stat şi a celei loca-
le, demilitarizarea, precum şi stabilirea statutului de poliţist, 
în comparaţie cu alte categorii de funcţionari din cadrul MAI. 
Proiectul mai urmăreşte instituirea Poliţiei de frontieră. Un alt 
obiectiv este transmiterea funcţiilor Poliţiei judecătoreşti către 
Ministerul Justiţiei. 

De asemenea, săptămîna trecută ambasadorul SUA în Repu-
blica Moldova, William H. Moser, a participat la inaugurarea a 
două laboratoare noi de instruire la Academia de Poliţie ,,Ştefan 
Cel Mare” din Chişinău,  laboratoarele fiind parte a asistenţei 
continue a Statelor Unite acordată Moldovei în procesul de re-
formare şi modernizare a  sectorului de drept. Primul laborator 
este un cabinet computerizat de studiere a limbii engleze, care 
oferă cele mai moderne materiale de studiere a acesteia pentru 
vorbitorii nenativi de engleză.  Celălalt este un laborator crimi-
nalistic cu echipament specializat, care va permite noii generaţii 
de anchetatori ai Moldovei să fie mai bine pregătiţi pentru a 
lupta împotriva criminalităţii.

Ambele proiecte au fost finanţate de către Ambasada SUA 
şi valorează 60 000 de dolari.  ,,Aceste proiecte sînt cele mai 
recente evidenţe ale parteneriatului dintre organele de drept din 
SUA şi Moldova,” a menţionat ambasadorul Moser. 

,,Ambasada SUA a furnizat anterior Ministerului Afacerilor 
Interne al Moldovei echipament, variind de la vehicule pînă la 
echipament criminalistic, în sumă totală de peste 700 000 dolari.  
Şi desigur, asistenţa va continua. Aş dori să vă asigur că Statele 
Unite vor continua să vă fie alături în procesul de implementare 
a acestor importante reforme, care vor întări supremaţia legii şi 
ordinea de drept în Moldova”, a declarat Moser.

Programările la Consulatul României 
din Chişinău – numai prin telefon
Sistemul de programare la ghişeu este anulat din 24 iunie, la 

Consulatul României din Chişinău. Programarea se face numai 
prin telefon.

Puteţi suna de luni pînă vineri, între orele 08.30 - 16.00 , la 
numărul (022) 855-002. Apelurile telefonice nu vor fi suprata-
xate.

Secţia Consulară a Ambasadei României la Chişinău a des-
chis un Call Center, prin care publicul are posibilitatea de a se 
programa pentru următoarele servicii consulare: vize, depune-
rea dosarului de redobîndire a cetăţeniei române, acte de stare 
civilă, documente de călătorie. Celelalte servicii nu necesită o 
programare prealabilă.

Înainte de a suna trebuie să aveţi dosarul completat în func-
ţie de serviciul cerut şi un act de identitate la îndemînă. Operato-
rul verifică existenţa documentelor necesare.

Se pot programa doar persoanele care locuiesc în circum-
scripţia consulară a Secţiei Consulare din Chişinău: municipiul 
şi raioanele: Căuşeni, Anenii Noi, Ialoveni, Călăraşi, Orhei, 
Criuleni, Ştefan Vodă, Dubăsari, Străşeni, Hînceşti şi raioanele 
din regiunea transnistreană.

Conform sursei, programările multiple sînt anulate, de ace-
ea, reprezentanţii Consulatului nu recomandă să programaţi pe 
altcineva.

Programarea pentru jurămîntul de credinţă faţă de România 
se face la ghişeu, doar personal şi doar pentru cetăţenii care 
au domiciliul pe raza circumscripţiei consulare. Nu se acceptă 
procuri.

O nouă lege pentru maxi-taxi: Dotarea  microbuzelor cu 
aparate GPS, obligatorie

P rocurorul General, 
Valeriu Zubco a avut, 

recent, o rundă de consultări 
cu delegaţia de experţi aus-
trieci din cadrul Ministerului 
Federal de Interne al Austri-
ei: Reinhard Schmid, șeful 
Departamentului ADN, Mar-
tin Stenlechner, Institutul de 
Medicină Legală, Werner            
Schuller, Serviciul operativ.

Vizita delegaţiei austriece 
la Chişinău este organizată 
sub egida instrumentului 
TAIEX şi are loc în cadrul 
Misiunii de expertiză privind 
schimbul de experienţă şi 
bunele practici referitoare la 
laboratoarele criminalistice, 
inclusiv analiza ADN.

Întrevederea a avut drept 
scop discutarea problemelor 

apărute în legătură cu numi-
rea expertizelor ADN în ca-
drul urmăririi penale.

Procurorul General,        
Valeriu Zubco a evidenţiat 

faptul că în prezent în Re-
publica Moldova lipseşte un 
laborator ADN, dar şi spe-
cialişti – experţi în domeniul 
expertizelor genetice. Astfel, 
în cadrul investigării crime-
lor deosebit şi excepţional de 
grave (omoruri, tîlhării), ex-
pertiza ADN poate fi una din 
probele de bază care vor ajuta 
la descoperirea infracţiunilor 
de acest gen.

Drept exemplu, Procuro-
rul General a amintit despre 
omorurile în serie care au 
avut loc în perimetrul tra-
seului Chişinău-Ialoveni în 
perioada anilor 2009-2011. 
În acest caz, potrivit lui                                  
Valeriu    Zubco, una din pro-
bele de bază care va ajuta la 
depistarea autorilor crimei va 

fi anume expertiza ADN prin 
comparaţie. Actualmente, ex-
pertiza ADN este efectuată 
cu suportul autorităţilor com-
petente din România, fapt ce 

necesită timp, iar grupul de 
urmărire penală este pus în 
situaţia să aştepte rezultatele 
o perioadă îndelungată şi re-
spectiv, duce la tergiversarea 
urmăririi penale.

De asemenea, Procurorul 
General a subliniat necesita-
tea instruirii de către experţii 
internaţionali a specialişti-
lor-criminalişti în domeniul 
depistării, prelevării, împa-
chetării şi păstrării corecte a 
obiectelor, care ar putea con-
ţine eventuale probe ADN.

O altă problemă, nu mai 
puţin importantă, evocată de 
Valeriu Zubco, în cadrul dis-
cuţiilor, este lipsa unei baze 
de date electronice privind ur-
mele digitale ale persoanelor 
care au comis infracţiuni şi a  
urmelor ridicate de la faţa lo-
cului, a programelor de căuta-
re şi comparare în bazele de 
date a informaţiilor introduse. 
În această situaţie este difici-
lă identificarea făptuitorilor, 

precum şi stabilirea crimelor 
pe care aceştia le-au săvîrşit. 

Din această perspecti-
vă, partenerii austrieci au 
confirmat determinarea de a 
continua strînsa cooperare şi 
sprijinul ferm pentru a asista 
organele de drept din Repu-
blica Moldova în vederea ur-
gentării creării unui Laborator 
ADN, reîterînd voinţa de a 
pune în valoare dialogul deja 
stabilit. 

La finalul întrevederii, 
Procurorul General, Valeriu 
Zubco le-a mulţumit oaspeţi-
lor pentru susţinere şi propu-
neri constructive de interacţi-
une, şi a subliniat importanţa 
deschiderii pentru a discuta la 
nivel profesional asupra de-
taliilor de implementare a 
respectivului proiect care, în 
opinia domniei sale, va adu-
ce multe beneficii cetăţenilor 
Republicii Moldova.

Serviciul de presă al 
Procuraturii Generale

 Consultări moldo-austriece în domeniul 
laboratoarelor criminalistice

Nouă avocaţi se bat pentru  postul de judecător la CEDO
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Contăm pe o Europă so-
lidă, în cadrul căreia, Grecia, 
unde este sediul organizaţiei, 
dar de asemenea, şi Republi-
ca Moldova, să poată coope-
ra întru crearea unui viitor 
comun, mai optimist decît 
cel de azi. În calitatea mea 
de membru al organizaţiei şi 
vicecomisar al statului grec, 
aş vrea să îmi exprim opti-
mismul pentru cooperarea 
noastră în viitor”, a punctat 
acesta.

Şi oaspeţii din ţară, invi-
taţi la şedinţa festivă, au ţinut 
cuvîntări pline de sens, în 
faţa colegilor. Vasile Florea, 
doctor în drept, conferenţiar 
universitar, catedra Drept 
Penal, Academia de Poliţie 

„Ştefan cel Mare”, i-a mulţu-
mit rectorului USPEE, Gh. 
Avornic, pentru faptul că 
toate întîlnirile naţionale şi 
internaţionale sub auspiciul 
lui se petrec la un nivel foar-
te înalt. „Sîntem bucuroşi să 
fim, în această zi, alături de 
delegaţiile din Franţa, Gre-
cia, chiar dacă statul elen are 
acum şi alte probleme. Mul-
ţumesc organizatorilor pentru 
această întrunire solidă”, a 
remarcat V. Florea.

În luarea sa de cuvînt, 
Gheorghe Rusnac, fostul 
rector al USM, a relatat is-
toria apariţiei Universităţii       
Constantin Stere.  „Eu sînt 

vinovat de faptul că în anul 
1997, s-a născut această in-
stituţie de învăţămînt. Eram 
atunci toţi în căutare, de re-
structurare, remodelare, de a 
crea un nou sistem universi-
tar de instruire şi educaţie, de 
rînd cu cel de stat şi cel pri-
vat. Şi care putea fi cea mai 
bună locomotivă de a atrage 
după sine reformele dacă nu 
Universitatea de Stat... Noi 
ne-am asumat această obli-
gaţiune şi drept urmare, cînd 
i-am găsit pe cei doi inimoşi, 
Fruntaşu şi Laiu, rectoratul a 
acceptat şi în calitate de co-
fondator fiind Universitatea 
de Stat, a fost creată structura 
respectivă. La început, aceas-
ta activa în cadrul USM, în 
bază de Acord de conlucra-
re şi colaborare, majoritatea 
funcţiilor de organizare şi 
dirijare revenind USM. Noi 
am fost cei care i-am dus 
de mînuţă şi au făcut primii 
paşi şi prin urmare, crescînd 

un copil destul de frumos, 
sănătos şi mîndru, putem fi 
satisfăcuţi de ceea ce a reuşit 
să facă timp de 15 ani”, a re-
levat Gheorghe Rusnac. 

„Parcă sînt doar 15 ani. E 
mult sau puţin? Pentru isto-
rie e o nimica toată, deoarece 
istoria se măsoară în milenii, 
sute şi mii de ani, dar pentru 
o instituţie de învăţămînt, 
care a luat naştere, putem 
spune pe loc gol, astăzi este 
o mîndrie, prin faptul că îşi 
are casa, localul unde organi-
zează procesul de instruire şi 
educaţie etc. Dacă în 15 ani, 
a reuşit să consolideze un 
colectiv de cadre didactice 
de înaltă performanţă ─ pe 
parcursul acestor ani au dat 
de ştire şi în afara Republi-
cii Moldova că ei există ─ şi 
dacă structurile din afară au 
recunoscut-o şi sînt aici îm-
preună cu noi, înseamnă că 
avem ce pune pe cîntar, astfel 

încît să tragă greu. Este ceea 
ce s-a reuşit într-o perioadă 
de 15 ani. Noi nu putem mer-
ge încet, tot ce facem trebuie 
să realizăm rapid și eficient, 
deoarece am apărut mai tîr-
ziu în calitate de stat suveran 
şi independent şi trebuie să îi 
ajungem din urmă pe cei care 
au mers pe această cale timp 
de mulţi ani. Drept urmare, 
reuşim. Ori nu este o mîndrie 
faptul că au deja absolvenţi? 
Deţinătorii diplomelor sînt 
mesagerii acestei universităţi 
şi indiferent unde ar merge, 
ei demonstrează prin activi-
tatea lor performanţe, şi că 
au făcut studii la această in-
stituţie de învăţămînt. Ei sînt 
cei care îi atrag şi pe alţii, 
care la fel, vor studii de per-
formanţă şi condiţii bune, la 
universitatea pe care astăzi o 
onorăm”, a evidenţiat fostul 
rector al USM.

Totodată, Gheorghe       
Rusnac a avut şi o urare pen-

tru Universitatea de Studii 
Politice şi Economice Euro-
pene: „Îi spunem într-un ceas 
bun, îi dorim succese mai 
departe, începutul se cam 
încheie şi trebuie de trecut 
la activitate mai prodigioasă, 
fundamentală, de a avansa 
şi nu cumva să cedeze din 
iuţeala cu care se mişcă, cu 
care se transformă în peri-
oada devenirii. Sper să fim 
prezenţi şi la aniversarea a 
30 de ani ai instituţiei. Cine 
nu gîndeşte la perspectivă, 
degeaba trăieşte. Domnule 
Avornic, stimaţi colegi uni-
versitari, onoraţi studenţi, 
părinţi, cei care aţi orientat 
copiii spre această universi-
tate, vin să vă mulţumesc că 
aveţi o speranţă pozitivă în 
ceea ce priveşte Universita-
tea Constantin Stere. Într-un 
ceas bun”.

USPEE ,,Constantin     
Stere” se bucură de o cola-

borare fructuoasă cu 
instituţii similare 
şi din România. În 
acest sens, oaspeţii 
din ţara vecină au 
apreciat eforturile 
depuse de instituţia 
vizată întru consoli-
darea  capacităților 
privind sporirea ca-
lităţii învăţămîntului 
superior. Totodată, ei 
au evidenţiat şi rolul 
pe care l-a avut ma-
rele Constantin Stere 
în justiţie şi viaţa so-
cial-politică.

Astfel,  Sorin Popescu, 
secretar de stat din Româ-
nia, a venit şi el cu un mesaj. 

„Vreau să aduc un dublu salut, 
atît din partea Uniunii Juriş-
tilor din România, în calitate 
de vicepreşedinte al comi-
tetului executiv al UJR, din 
partea preşedintelui uniunii, 
Gabriel Iosif Chiuzbaian, cît 
şi din partea Consiliului Le-
gislativ al României. În cu-
rînd, la Bucureşti se va sărbă-
tori Ziua Justiţiei. Cu această 
ocazie, la sediul organizaţiei 
se va desfăşura o sesiune 
de comunicări ştiinţifice, cu 
participarea personalităţi-
lor  din ştiinţă şi politică de 
prim rang. În context, făcînd 
legătură cu numele USPEE 
şi cu personalitatea pe care 
o sărbătoriţi, marele om poli-
tic şi de literatură Constantin 
Stere, voi prezenta, din suita 
proprie, o colecţie de medalii 
vechi de mari jurişti din isto-
ria României, printre care şi 

Constantin Stere. 
De asemenea, voi 
prezenta o suită de 
peste 100 de cărţi 
poştale ilustrate, 
cu palate de jus-
tiţie din anii celui 
de-al Doilea Răz-
boi Mondial, de pe 
întreg teri-
toriul româ-
nesc. Sînt 
b u c u r o s 
că mă aflu 
aici. Felicit 
din toată 

inima organizatorii, 
pentru felul în care 
au pregătit aceste 
festivităţi, în special 
pe domnul profesor 
Gh. Avornic”. 

Un mesaj de fe-
licitare, cu totul şi cu 
totul special, a venit 
şi din partea Univer-
sităţii de Stat de Me-
dicină şi Farmacie ,,Nicolae              
Testemiţanu”, în persoana 
academicianului Constantin 
Eţco, doctor habilitat în me-

s-a arătat şi fostul preşedinte 
al Curţii Constituţionale din 
România Dumitru Mazilu, 
fost politician, jurist şi depu-
tat, care a avut doar cuvinte 
de laudă pentru rectorul 
USPEE. „Am o plăcere deo-
sebită de a fi aici şi de a-mi 
prezenta raportul în această 

capitală excepţională, Chişi-
nău. Este o plăcere să fiu şi 
la Universitatea Constantin 

medicină, arte şi fizică. Mai 
multe personalităţi cu renu-
me în domeniile pe care le 
reprezintă şi-au expus comu-
nicările în cadrul conferinţei, 
printre acestea fiind şi  Ma-
nuela    Epure, prorector, Uni-
versitatea ,,Spiru Haret” din 
Bucureşti, Paula Romanescu 

- la secţiunea arte, Dumitru  
Mazilu - politică. Şi refera-
tele ştiinţifice de la secţiunea 
medicină au provocat intere-
sul publicului, acestea abor-
dînd subiecte de rezonanţă, 
precum: ,,Operaţiile micro-
chirurgicale asupra creierului” 

-  Leon Dănăilă, profesor uni-
versitar, academician şi absol-
vent al Facultăţii de Filozofie-
Psihologie şi al Facultăţii de 
Medicină din Iaşi; Hepatita C 

-  Alexandru Oproiu, preşedin-
te de Onoare al Societăţii Ro-
mâne de Gastroenterologie; 
Dializă - profesor doctor Ale-
xandru Ciocâlteu; Malforma-
ţiile osoase la copii -  profesor 
doctor Gheorge Burnei. O lu-
crare deosebit de importantă a 
prezentat şi Ion Popa, judecă-
tor, Curtea de Apel, Bucureşti 

–  „Noile tipuri de promovare 
a magistraţilor în funcţiile de 
judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie”.

Întru informarea societă-
ţii privind existenţa şi rolul 
USPEE, a fost lansată cartea 

,,Universitatea de Studii Poli-
tice şi Economice Europene 
Constantin Stere la 15 ani” 
(Etapele de constituire şi 
funcţionare 1997-2012). Lu-
crarea este  consacrată aniver-
sării instituţiei de învăţămînt 
superior vizate şi comemoră-
rii ilustrului basarabean Con-
stantin Stere, fost rector al 
Universităţii      ,,Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi. Aceasta 
prezintă un amalgam de ar-
gumente care vin să certifice 
importanţa şi prestanţa US-
PEE în arealul instituţiilor de 
învăţămînt superior din Re-
publica Moldova.

Conferinţa şi-a încheiat 
lucrările la ora 17.00, eveni-
mentele festive continuînd a 
doua zi, cu un concert gran-
dios, în Sala Mare a Palatului 
Republicii. Publicul a fost 
delectat de artişti autohtoni, 
dar şi de peste hotare, printre 
care Fuego, Nelly Ciobanu, 
Vitalie Dani, Adriana Ochi-
şanu şi alţii.

Lilia DUMINICA

USPEE „Constantin Stere” – 15 ani de activitate 
prodigioasă pe tărîmul învăţămîntului superior din Moldova

(Continuare din pag. 1)

Gheorghe RUSNAC: Noi am 

fost cei care i-am dus de mînu-

ţă şi au făcut primii paşi şi prin 

urmare, crescînd un copil des-

tul de frumos, sănătos şi mîndru, 

putem fi satisfăcuţi de ceea ce a 

reuşit să facă, timp de 15 ani, 

USPEE „Constantin Stere”.

dicină, profesor universitar. 
„Reprezint Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farma-
cie şi concomitent, Consiliul 
Naţional pentru Acreditare 
şi Atestare. Vreau şi eu să 
felicit USPEE ,,Constantin 
Stere” cu această aniversa-
re. Este o perioadă nu prea 
mare pentru a vorbi despre 
istoria adevărată, dar în 
acelaşi timp, instituţia deja 
a demonstrat că este viabilă, 
a creat un colectiv de pro-
fesori şi pedagogi care fac 
faţă provocărilor destinului. 
Sîntem vecini cu sediul şi 
avem nişte relaţii de cola-
borare foarte frumoase. Ne 
bucurăm de faptul că uni-
versitatea se menţine, spre 
deosebire de altele care au 
mai apărut pe parcurs, după 
dobîndirea independenţei 
Republicii Moldova, şi au 
dispărut din rîndurile institu-
ţiilor de învăţămînt superior 
din ţară. E un semn bun şi în 
acest context, dacă vorbim 
despre lucruri mai concrete, 
domnule rector Gh. Avornic, 
aş vrea să puneţi pe picioare 
şi dezvoltarea ştiinţei ca ata-
re. Este indiscutabil faptul că 
puteţi obţine rezultate fru-
moase. Dorim multă sănătate 
profesorilor, studenţilor şi 
multe realizări pe viitor”, a 
menţionat Constantin Eţco. 

Impresionat de eveniment 

Stere, pe care o conduce, cu 
deosebită pricepere, profe-
sorul Gh. Avornic, pe care îl 
salutăm, îl apreciem şi îl con-
siderăm, pe bună dreptate, 
un om deosebit”, a subliniat  
Dumitru Mazilu. 

Cu prilejul aniversării 

a 15 ani, cuvinte frumoase 
administraţiei şi colectivului 
USPEE a adresat şi cancela-
rul Dumitru Florescu, avocat 
la Camera de Comerţ din 
România, profesor universi-
tar, doctor, şeful catedrei de 
Drept Privat a Facultăţii de 
Drept din cadrul Universită-
ţii ,,Titu Maiorescu” din Bu-
cureşti.

Şedinţa festivă a conti-
nuat cu prezentarea lucrări-
lor, acestea fiind repartizate 
în patru secţiuni: politică, 
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I nstitutul pentru Dez-
voltare și Inițiative So-

ciale ,,Viitorul” a lansat, re-
cent, studiul „Conflictul de 
interese şi incompatibilităţi 
în instituţiile administraţiei 
publice locale din Republica 
Moldova”. 

În cadrul cercetă-
rii, autorii au analizat 
evoluţia conceptului 
de conflict de intere-
se şi incompatibilităţi 
în Republica Mol-
dova şi au identificat 
principalele tipuri 
prin care se distinge 
conflictul de interese, 
formele de manifesta-
re ale conflictului de 
interese, identificarea 
potenţialelor surse 
din care provin situ-
aţiile de conflict de 
interese. 

 O problemă majo-
ră, pe segmentul dat, 
care vizează alesul 
local sau funcționarul 
public, pe parcursul 
exercitării atribuţiilor sale, 
se referă la apariția incom-
patibilităţii şi a conflictului 
de interese. Potrivit datelor 
Direcției investigații gene-
rale a Procuraturii Generale 
a Republicii Moldova, în 
urma controalelor care au 
fost efectuate, s-a constatat 
un număr mare de cazuri 

de incompatibilități pentru 
funcțiile publice, în care 
conducătorii administraţiei 
locale ocupau, concomitent, 
alte funcţii şi desfăşurau 
alte activităţi, inclusiv deţi-
neau funcţii în organele de 

conducere ale structurilor 
comerciale.

Dacă în cazul ,,conflic-
tului de interese”, oficialii 
au obligaţia, în principal, de 
a se abţine de la realizarea 
unui act sau participarea în 
luarea unei decizii care este 
sau poate fi influenţată de 
interesul personal al aces-

tora, în cazul ,,incompatibi-
lităţilor”, legea instituie o 
interdicţie necondiţionată 
de a deţine o anumită pozi-
ţie publică concomitent cu 
o alta, publică sau privată. 
Drept exemple de incompa-

tibilitate, potrivit actualelor 
reglementări din legislaţia 
naţională sînt: mandatul ale-
sului local este incompatibil 
cu poziţia de funcţionar pu-
blic în cadrul oficiului terito-
rial al Cancelariei de Stat, iar 
preşedintele şi vicepreşedin-
tele raionului nu au dreptul 
să deţină sau să cumuleze 

o altă funcţie, prin contract 
sau acord, în întreprinderi 
străine sau întreprinderi şi 
organizaţii mixte, în între-
prinderi, instituţii şi organi-
zaţii cu orice formă de orga-
nizare juridică.

A n a l i z a 
mai scoate în 
evidență și pro-
bleme care exis-
tă în domeniul 
descentralizării. 
Astfel, în opinia 
autorilor, pentru 
a obţine anu-
mite beneficii 
şi avantaje, nu 
neapărat perso-
nale, în favoarea 
raionului ori co-
munităţii ce o re-
prezintă, sînt ne-
cesare conexiuni 
puternice pe li-
nie de partid ori 
relaţii personale 
deosebite cu de-
cidenţii politici. 
De aici, încep 

toate problemele referitoa-
re la conflictele de interese, 
cum ar fi repartizarea ori 
achiziţionarea anumitor bu-
nuri materiale, în care liderii 
locali ţin cont de interesele 
partidului ori de relaţiile de 
prietenie şi rudenie. Similar, 
incompatibilităţile de genul 

„primar şi consilier local” 

sau „preşedinte şi consilier 
raional”, în unităţile admi-
nistrativ-teritoriale rămîn 

„neobservate” de responsa-
bili, tot din cauza anumitor 
considerente de partid ori 
datorită relaţiilor neformale 
şi conexiunilor de amiciţie 
care, evident, „nu pot fi anu-
late” de legislaţia în vigoare.

Astfel, lipsa descentrali-
zării şi desconcentrării face 
ca aleşii locali şi funcţiona-
rii publici să devină respon-
sabili, în primul rînd, în faţa 
partidului şi liderilor de par-
tid care promovează respec-
tiva candidatură şi mai puţin 
în faţa cetăţeanului.

 Totodată, experţii IDIS 
au venit și cu o serie de reco-
mandări atît în plan legislativ, 
cît şi sub aspectul modifică-
rilor cadrului regulator şi de 
politici privind soluţionarea  
problemei conflictelor de 
interese şi incompatibilităţi 
în instituţiile administraţi-
ei publice locale. Trebuie 
menționat faptul că, propu-
nerile de legiferare înaintate 
de IDIS „Viitorul” sînt exa-
minate de Comisia Juridică 
Numiri şi Imunităţi a Parla-
mentului Republicii Moldova 
şi Direcţia juridică a Secreta-
riatului Parlamentului.

În context, preşedinte-
le Comisiei parlamentare,     
Victor Popa, a precizat că 

a fost creat un grup de lu-
cru pentru examinarea pro-
punerilor şi materializarea 
lor într-un proiect de lege. 

„Comisia Juridică Numiri şi 
Imunităţi apreciază iniţiati-
va IDIS „Viitorul” privind 
elaborarea acestui studiu, 
precum şi propunerile îna-
intate. În acest sens, comisia 
este deschisă pentru colabo-
rarea privind perfecţionarea 
cadrului legislativ în dife-
rite domenii şi armonizarea 
acestuia la standardele Uni-
unii Europene”, a subliniat 
sursa citată.

Așadar, aprobarea unei 
politici naţionale de preveni-
re şi remediere a conflictelor 
de interese şi a regimului de 
incompatibilităţi în cadrul 
autorităţilor publice locale; 
revizuirea cadrului legis-
lativ relevant în domeniul 
conflictului de interese şi 
regimului de incompatibili-
tăţi; instituirea unui organ de 
stat independent cu mandat 
larg în domeniul prevenirii 
şi investigării cazurilor de 
conflict de interese şi a re-
gimului de incompatibilităţi 

– acestea sînt cîteva din reco-
mandările propuse de către 
experți întru reglementarea 
cadrului legislativ în dome-
niul abordat. 

Cor. DREPTUL

Recomandări privind combaterea conflictului de interese publice

P rim-ministrul Vlad Filat a soli-
citat, în cadrul şedinţei Guver-
nului, Procuraturii Generale 

(PG) şi Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei (CC-
CEC) să revină asupra dosarelor deschi-
se anterior pe numele responsabililor de 
construcţia tronsonului de cale ferată 
Cahul-Giurgiuleşti.  

Premierul a comunicat că a vizitat 

acest tronson, construit în timpul gu-
vernării comuniste şi s-a convins de 
starea deplorabilă în care se află el.

Vlad Filat a spus că acest obiectiv 
a fost construit în grabă, fără lucrări 
preparatorii, ceea ce a şi determinat 
deteriorarea lui.

Premierul a mai declarat că atunci 
pur şi simplu s-au spălat bani publici. 

În cadrul şedinţei, șeful Cabinetu-

lui de miniștri a solicitat responsabili-
lor să iniţieze schimbarea destinaţiei 
portului de pasageri de la Giurgiu-
leşti, dar şi să pregătească terenul 
pentru extinderea navigaţiei pe rîul 
Prut, pînă la finele anului curent, pînă 
în oraşul Leova.

De asemenea, ecologiştilor li s-a 
solicitat să vină cu soluţii pentru rea-
bilitarea rîului Prut.Z eci de persoane care 

au avut de suferit în 
urma unor cazuri de violenţă 
sau tortură, au participat, re-
cent, la Ziua uşilor deschise, 
organizată de Centrul Medi-
cal de Reabilitare „Memo-
ria”. Cu acest prilej, pacien-
ţii şi-au revăzut colegii şi au 
retrăit, împreună cu invitaţii, 
momentele de suferinţă prin 
care au trecut. 

Cei mai mulţi dintre pa-
cienţii care au fost prezenţi 
la manifestare sînt persoane 
care au avut de suferit de pe 
urma protestelor din 7 apri-
lie.

Printre victimele care au 
avut de suferit în urma eve-
nimentelor din 7 aprile 2009 
se numără şi Vitalie Iurcu, 
un tînăr de 16 ani. El spune 
că merge deseori la Centrul 
Medical de Reabilitare a 
Victimelor Torturii, pentru 
consultanţă medicală, şi psi-
hologică.

La ceremonia Zilelor 
deschise de la Centrul Me-
dical de Reabilitare a Victi-
melor Torturii „Memoria”, 
au fost prezenți şi părinţii 
lui Valeriu Boboc, un tînăr 
de 23 de ani, care a murit 
în urma protestelor din 7 

aprilie 2009. Potrivit Alei 
Boboc, mama tînărului care 
şi-a pierdut viaţa, servici-
ile oferite de Centrul „Me-
moria” au ajutat familia să 
treacă un pic mai ușor peste 
suferinţele îndurate.

Potrivit psihoterapeutu-
lui acestui centru, Svetlana 
Vişanu, victimele care au 
avut de suferit vin aici pen-
tru a diminua stările de de-
presie, dar şi pentru a fi aju-
tate să treacă de la rolul de 
victimă la rolul de supravie-
ţuitor al torturii. De cele mai 
multe ori, susţine Svetlana 
Vişanu, pacienţii care vin 
aici au nevoie de cîţiva ani, 
pentru a se reabilita şi a se 
reintegra în societate.

Centrul Medical de Rea-
bilitare a Victimelor Torturii 

„Memoria” e frecventat de 
376 de victime, iar alte pes-
te 500 de persoane se află în 
lista de aşteptare. Centrul 
este unicul în RM, care ofe-
ră consiliere gratuită victi-
melor ce au avut de suferit 
în urma torturii.  

Ziua uşilor deschise a 
fost organizată cu prilejul 
Zilei Internaţionale a ONU 
pentru suţinerea Victimelor 
Torturii.

Zeci de persoane care au avut de 
suferit în urma unor cazuri de 

violenţă sau tortură, au 
participat la Ziua uşilor deschise, 
organizată de Centrul Medical 

de Reabilitare „Memoria”

Premierul Vlad Filat solicită PG şi CCCEC să revină la 
dosarele ce vizează calea ferată Cahul - Giurgiuleşti

Ministerul Afacerilor Inter-
ne, în comun cu Gabriel            

Sotirescu, consilier al Misiunii Uniu-
nii Europene de Consiliere în Politici 
Publice de Nivel Înalt (EUHLPAM), 
au organizat un atelier de lucru cu 
genericul – „Transferul de cunoştinţe 
privind colectarea datelor referitor la 
victimele traficului de fiinţe umane”, 
desfăşurat sub egida Instrumentului 
TAIEX al Comisiei Europene.

Acest atelier a fost organizat în 
scopul familiarizării angajaţilor Se-
cretariatului Permanent al Comitetului 
Naţional privind combaterea traficului 
de fiinţe umane, Ministerului Justiţiei, 
Ministerului Afacerilor Externe şi In-
tegrării Europene, Ministerului Mun-
cii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Mi-
nisterului Tehnologiiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor, Procuraturii Generale, 
Centrului Naţional privind Protecţia 
Datelor cu Caracter Personal, repre-
zentanţii organizaţiilor internaţionale, 
cum ar fi: Misiunea Organizaţiei In-
ternaţionale pentru Migraţie, Centrul 
Internaţional „La Strada” şi reprezen-
tanţii organizaţiilor neguvernamentale 

„Terre des hommes” şi Centrul Naţi-
onal de Prevenire a Abuzului faţă de 

Copii, cu mecanismul de colectare a 
datelor ce ţin de victimele traficului 
de fiinţe umane şi experienţa Agenţiei 
Naţionale împotriva Traficului de Per-
soane a Ministerului Administraţiei şi 
Internelor din România. La eveniment 
au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Am-
basadei Statelor Unite ale Americii în 
Republica Moldova.

În calitate de formatori ai acestui 
atelier au participat trei experţi, în 
frunte cu Romulus Ungureanu, direc-
tor al Agenţiei Naţionale împotriva 
Traficului de Persoane a Ministerului 
Administraţiei şi Internelor din Româ-
nia. 

Experţii români au familiarizat 
participanţii la atelier cu procedura 
de colectare a datelor de către Agen-
ţia Naţională împotriva Traficului de 
Persoane din cadrul Ministerului Ad-
ministraţiei şi Internelor din România, 
fiind prezentat soft-ul ,,SIMEV” din 
România. Totodată, au fost efectuate 
exerciţii practice privind colectarea 
şi procesarea datelor de către Agenţia 
Naţională Împotriva Traficului de Per-
soane a Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, precum şi identificarea ne-
cesităţilor naţionale ce ţin de ulterioara 

accesare a fondurilor Uniunii Europe-
ne în domeniul combaterii traficului de 
fiinţe umane.

MAI, la rîndul său, a prezentat 
informaţii ce ţin de prevederile legis-
laţiei naţionale privind evidenţa unică 
a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a 
persoanelor care au săvîrşit infracţi-
uni, principiile creării şi funcţionării 
sistemului, precum şi analiza situaţiei 
pe compartimentele aferente combate-
rii traficului de fiinţe umane şi infracţi-
unilor conexe.

În acest sens, experţii Uniunii Eu-
ropene au efectuat o vizită de lucru în 
cadrul Centrului pentru Combaterea 
Traficului de Persoane al MAI, unde 
au discutat despre prevenirea şi com-
baterea traficului de fiinţe umane, co-
operarea bilaterală, cît şi extinderea 
cooperării poliţieneşti în domeniul 
eradicării acestui fenomen, preluarea 
practicii române referitor la evidenţa 
şi colectarea datelor privind victimele 
traficului de fiinţe umane, precum şi 
accesarea fondurilor nerambursabile 
ale Uniunii Europene în acest scop.

Direcţia informare şi relaţii cu 
publicul, MAI

Schimb de experienţă în domeniul colectării datelor referitor la 
victimele traficului de fiinţe umane
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P erioada stresantă pentru 
absolvenții de licee se 

apropie de sfîrșit. Mai rămîn de 
soluționat unele probleme ce țin 
de rezultatele examenelor, contes-
tări, desfășurarea anchetelor des-
chise în urma controalelor pentru 
reducerea nivelului de corupție etc.       
Ținîndu-se cont de situația creată, 
în acest an, la examenele de baca-
laureat, Institutul pentru Dezvoltare 
și Inițiative Sociale ,,Viitorul”, în 
colaborare cu Ministerul Educației 
a publicat, recent, studiul – „Noua 
crizǎ a examenelor de bacalaureat 

– combaterea corupției prin reconfi-
gurarea de sistem”. Acesta cuprinde 
o succintă analiză a istoricului evo-
luţiei conceptului de ,,examen de 
bacalaureat”, care reflectă principa-
lele modificări operate pe parcursul 
anilor. De asemenea, studiul oferă, 
pentru prima dată, un top al liceelor 
din Republica Moldova, constituit 
în baza notelor medii luate de ele-
vii acestora în cadrul examenelor de 
BAC în 2011 şi hărţile promovabi-
lităţii, pe raioane, la examenele de 
bacalaureat pe anii 2009-2011. 

Desfăşurarea examenelor de ba-
calaureat în acest an s-a produse sub 
semnul unei crize continue. Scan-

dalurile apar cu regularitate şi exis-
tă senzaţia că procesul este corupt 
din temelie, iar politicienii par să 
urmărească şi ei nişte scopuri puţin 

transparente, unii criticînd Ministe-
rul Educaţiei pentru exces de zel, iar 
alţii afişînd nemulţumirea pentru 
pretinsa lentoare cu care ministe-
rul aplică reformele, este de părere 
Cornel Ciurea, expert, IDIS.

 ,,Elevii care copiază vor trebui 
să fie identificaţi în continuare, însă 
drept sancţiune iniţială le poate fi 

aplicată scăderea cu cîteva puncte a 
notei, fǎrǎ a se ajunge la impunerea 
unor sancţiuni drastice. CCCEC va 
supraveghea doar cazurile flagrante 

de corupţie şi nu va interveni brutal 
în desfăşurarea probelor de exami-
nare. Practica sesiunilor repetate tre-
buie păstrată, acest fapt permiţînd 
rezolvarea unor situaţii de conflict 
aidoma celei iscate în 2011 între 
Comrat şi Chişinău. Aceste reco-
mandări nu vor conduce, desigur, la 
eliminarea tuturor cazurilor de co-

rupţie, dar vor diminua treptat miza 
examenelor de bacalaureat ceea 
ce ar putea finalmente să conducă 
şi la scăderea corupţiei”, a propus 
expertul.

 Potrivit lui Adrian Ghicov, di-
rector al Agenţiei de Evaluare şi 
Examinare din cadrul Ministerului 
Educaţiei şi coautor al studiului, 

„este necesară reorganizarea Agen-
ţiei de Evaluare şi Examinare ca 
structură autonomă, nesubordonată 
Ministerului Educaţiei, autoritate 
naţională abilitată cu realizarea po-
liticii statului în domeniul evaluării 
rezultatelor şcolare şi furnizării de 
soluţii relevante pentru ameliorarea 
calităţii în domeniu, în perspectiva 
noului Cod al educaţiei”.

 Cu toate acestea, continuă  
Adrian Ghicov, „în 2012 desfăşu-
rarea examenelor de bacalaureat se 
produce sub semnul unei crize con-
tinue. Principala problemă este cea 
a copiatului prin utilizarea neregu-
lamentară a telefoanelor mobile şi 
a altor mijloace de comunicare fără 
fir. Aceste practici permit elevilor 
să obţină note nepotrivite în raport 
cu nivelul lor de cunoştinţe”.

 În același timp, autorii stu-
diului – Cornel Ciurea și Adrian                

Ghicov propun reconectarea siste-
mului liceal cu cel universitar prin 
care vor fi introduse examenele de 
admitere la universităţi, în vederea 
diminuǎrii fenomenului corupţiei 
în desfǎșurarea examenelor de ba-
calaureat.  De asemenea, autorii vin 
și cu alte recomandǎri, printre care: 
schimbarea metodelor de evaluare 
prin cumularea rezultatelor a 2 pro-
be: orală 60% şi scrisă 40%; elabo-
rarea unei formule mixte de admi-
tere în învăţămîntul superior prin 
luarea în calcul a mediei de liceu şi 
rezultatele la o probă de admitere, 
pe care universităţile să şi-o decidă 
independent; acordarea încrederii 
comisiilor de examinare formate de 
către minister şi reformularea acor-
dului între Ministerul Educaţiei şi 
Centrul pentru Combaterea Crime-
lor Economice şi Corupţiei în per-
spectiva intervenirii acestuia doar în 
cazurile unor probe indubitabile de 
fraudare a examenelor.  

Acest studiu este parte 
componentǎ a raportului IDIS, de 
prevenire a crizelor, produs cu spri-
jinul financiar al National Endow-
ment for Democracy (NED). 

Cor. DREPTUL

Experți: Pentru a reduce corupția la BAC e necesarǎ introducerea 
examenelor de admitere la universitǎți

În conformitate cu Hotărîrea Guvernu-
lui nr.404 din 13.06.2012 „cu privire 

la planurile de înmatriculare în anul 2012 în 
învăţămîntul superior, mediu de specialitate 
şi secundar profesional”, pentru anul universi-
tar 2012-2013, numărul total de înmatriculări 
pentru învăţămîntul superior se prezintă după 
cum urmează:

– La ciclul I (studii superioare de licenţă) 
- Planul de înmatriculare prevede un număr to-
tal de 20 665 de locuri (în diminuare cu 2681 
de locuri faţă de anul 2011), din care 6745 
locuri cu finanţare bugetară (în diminuare cu 
213 de locuri faţă de anul 2011) şi 13 920 de 
locuri cu finanţare prin contract (în diminuare 
cu 2468 de locuri faţă de anul 2011), reducerea 
respectivă fiind condiţionată de schimbările 
demografice care au loc şi de faptul că Planul 
de admitere pentru anul 2011 la acest nivel n-a 
fost îndeplinit.

Pentru cetăţenii străini, inclusiv studii su-
perioare integrate şi învăţămînt medical şi far-
maceutic au fost aprobate 1075 de locuri, din-
tre care: 350 - buget şi 725 - contract.

– La ciclul II ( studii superioare de masterat) 
au fost aprobate total 7965 locuri, dintre care: 
3410 locuri cu finanţare bugetară (mai mult cu 
717 locuri faţă de anul 2011) şi 4555 locuri cu 
finanţare prin contract.

Cele mai multe locuri cu finanţare bugetară 
sînt alocate la specialităţile:

a) Domeniul 14. Ştiinţe ale educaţiei:
141.01. Informatică 115 
141.03. Fizică 75
141.06 .Biologie 70
141.07. Geografie 90 
141.08. Limbi şi literaturi 285 
141.09. Limbi moderne 215
141.10. Istorie 90
142. 02. Pedagogie preşcolară 85
142.03. Pedagogia învăţămîntului primar 
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b) 22. Ştiinţe umanistice
222.1. Limbi şi literaturi 110
223.1. Limbi moderne 100
c) 33. Asistenţă socială
331.1. Asistenţă socială 105
d) 36. Ştiinţe economice
361.1. Contabilitate 90
364.1. Finanţe şi bănci 65
363.1. Business şi administrare 85
e)44 Ştiinţe exacte
444.1. Informatică 100

444.3. Informatică aplicată 85
f) 52 Inginerie şi activităţi inginereşti
521.8. Inginerie şi management (pe ramuri) 

100
525.3. Teleradio, comunicaţii 70
526.2. Tehnologii informaţionale 90
g) 54. Tehnologii de prelucrare şi fabricare
541.2. Tehnologia produselor alimentare 

90 
i) 711 Medicină generală 385
j) 713 Sănătate publică 50
k) 38 Drept (MAI) 
381.1 Drept 165
l) Protecţie, pază şi securitate
861.1. Securitate civică şi ordinea publică 

125
     În Planul de admitere 2012 cu finanţare 

bugetară sînt incluse 5 specialităţi noi, la care 
se va face admiterea pentru prima dată, pre-
cum: 

- 521.4. Ingineria sudării (UTM) -15
- 527.2. Ingineria şi tehnologia transportului 

feroviar (UTM) -15
- 526.5.Securitate informaţională (UTM) 

-30 
- 612.1. Protecţia plantelor (USM) -20 
- 852.1. Securitate ecologică (USM) - 10 
Planurile de înmatriculare pe instituţiile 

pendinte Ministerului Educaţiei sînt după cum 
urmează:

Ciclul I - total 13 545 locuri, din care: 5000 
locuri la buget (în diminuare cu 123 locuri faţă 
de anul 2011) şi 8545 locuri cu finanţare prin 
contract (în diminuare cu 2061 locuri faţă de 
anul 2011). 

Pentru cetăţenii străini: - 545 de locuri, din 
care: 345 - buget şi 200 - contract.

Pentru instituţiile private - 3880 de locuri 
(în diminuare cu 275 de locuri faţă de anul 
2011). Pentru cetăţenii străini - 150 de locuri.

Pentru Ciclul II (studii superioare de mas-
terat), Planul de înmatriculare pentru anul de 
studii 2012-2013 prevede un număr total de 
6004 locuri, din care 3079 persoane cu finan-
ţare bugetară (ceea ce reprezintă o creştere cu 
674 persoane faţă de anul 2011) şi 2925 locuri 
cu finanţare prin contract.

Pentru cetăţenii străini - 140 locuri, din 
care 40 - buget şi 100 - contract.

Pentru instituţiile private - 1145 locuri. 
     În acest an, 500 locuri cu destinaţie 
specială sînt aprobate pentru absolven-
ţii din raioanele de Est ale republicii. 

     În aceea ce priveşte termenele de organiza-
re şi desfăşurare a concursului de admitere, în 
urma examinării termenelor de organizare şi 
desfăşurare a concursului de admitere în învă-
ţămîntul superior în ultimii trei ani şi fiind so-
licitate şi opiniile instituţiilor de învăţămînt şi 
în mod special al rectorilor, se propune, după 
cum urmează: 

a) depunerea cererilor de participare la con-
cursul de admitere: 16 - 31 iulie 2012; 

b) anunţarea rezultatelor: pînă la 3 august 
2012; 

c) desfăşurarea concursului repetat (la lo-
curile neacoperite): 04 - 08 august 2012; 

d) anunţarea rezultatelor concursului repe-
tat: pînă la 10 august 2012. 

Metodologia concursului de admitere 2012 
    Admiterea în învăţămîntul superior de stat 
şi privat ciclul I, studii superioare de licenţă, 
se va efectua în baza regulamentelor proprii 
de concurs stabilite de fiecare instituţie de în-
văţămînt superior, cu respectarea prevederilor 
legislaţiei în vigoare şi ale regulamentului 
aprobat de minister.

Concursul de admitere este unic (cu fi-
nanţare bugetară şi prin contract), cu înmatri-
cularea în ordinea descrescătoare a mediei de 
concurs a candidaţilor, în limita numărului de 
locuri stabilite pentru fiecare specialitate.

Înmatricularea la locurile prin contract cu 
achitarea taxei de studii se va realiza din rîndul 
candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul ad-
mis la locurile finanţate de la buget, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de concurs. 

Şi în acest an, candidaţii vor avea posibili-
tatea să opteze la admitere pentru 3 specialităţi, 
din acelaşi domeniu de formare profesională 
sau din domenii diferite. 

Cotele de înmatriculare
Şi în acest an, Regulamentul de admitere, 

stabileşte cote de înmatriculare pentru candi-
daţi în funcţie de tipul instituţiei absolvite /ac-
tul de studii, după mediul de reşedinţă, limba 
de instruire. Cota pentru fiecare categorie se 
stabileşte în funcţie de ponderea acesteia în 
numărul total de candidaţi în anul respectiv. 

4.1. Cota deţinătorilor diplomelor de ba-
calaureat va constitui respectiv 90 la sută din 
numărul total de locuri, iar pentru deţinătorii 
diplomelor de studii medii de specialitate care 
solicită specialităţi/domenii din formare profe-
sională conform profilului studiat în colegiu - 
10 la sută. 

4.2.Cota candidaţilor din mediul urban 
şi rural se stabileşte, după cum urmează: 
pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat:

a) 65 la sută din numărul total de locuri 
pentru candidaţii din localităţile rurale, centre-
le raionale şi orăşele mici;

b) 35 la sută din numărul total de locuri 
pentru candidaţii din municipiile Chişinău şi 
Bălţi.

4.3. Cota-parte pentru candidaţii la concur-
sul de admitere, care solicită specialităţi/dome-
nii de formare profesională în limba rusă de in-
struire pentru deţinătorii diplomei de BAC - 20 
la sută din numărul de locuri prevăzute pentru 
înmatriculare. 

Cu referire la facilităţi, în anul curent, 
potrivit practicii anilor trecuţi, se va men-
ţine cota de 15 la sută din numărul total de 
locuri prevăzute în Planul de înmatriculare 
cu finanţare bugetară, pentru anumite ca-
tegorii defavorizate de candidaţi, inclusiv:  
copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea pă-
rinţilor, cu statut de copil orfan; 

a) copiii invalizi de gradele I şi II; 
b) copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale; 
c) copiii ai căror ambii părinţi sînt invalizi; 
d) copiii ai căror părinţi au participat la 

acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi 
independenţei Republicii Moldova, în războiul 
din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor 
avariei de la Cernobîl; militarii, participanţi la 
operaţiunile militare post-conflict cu caracter 
umanitar în Irak; 

e) copiii din familiile cu patru şi mai mulţi 
copii, aflaţi la întreţinere; 

f) absolvenţii şcolilor din localităţile de 
Est ale republicii şi din mun. Bender, care au 
studiat conform programelor de învăţămînt 
aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii 
Moldova, precum şi absolvenţii Liceului teo-
retic  ,,A.Mateevici” din Sănătăuca, r-nul Flo-
reşti, originari din localităţile de Est; 

g) copiii romilor; 
h) tinerii care au îndeplinit serviciul militar 

în termen.
Înscrierea la cota de 15 la sută se efectuea-

ză la solicitarea candidaţilor. 
În categoria candidaţilor care beneficiază 

de prioritate la înmatriculare la specialităţile 
domeniului Ştiinţe ale educaţiei au fost incluşi 
copii din familii de pedagogi (ambii părinţi 
pedagogi sau unul, în cazul candidaţilor din 
familii monoparentale).

Informaţii privind admiterea 2012 în învăţămîntul superior
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform prevederilor ar-
ticolului 50 din Legea privind 
actele de stare civilă, cererea 
de schimbare a numelui de 
familie şi/sau a prenumelui se 
examinează de către Oficiul 
Stare Civilă în termen de două 
luni din ziua depunerii actelor 
necesare. Dacă există motive 
întemeiate (primirea cu întîr-
ziere a copiilor de pe actele de 
stare civilă necesare pentru or-
ganizarea dosarului, a avizului 
poliţiei etc.), şeful Oficiului 
Stare Civilă poate prelungi 
acest termen pînă la 3 luni.  
Dacă actele de stare civilă care 
urmează a fi rectificate în le-
gătură cu schimbarea numelui 
de familie şi/sau a prenumelui 
nu s-au păstrat, oficiul stare ci-
vilă va soluţiona problema în 
cauză numai după reconstitui-
rea, în modul stabilit, a actelor 
pierdute.  Dacă în actele de 
stare civilă, anexate la cererea 
de schimbare a numelui de fa-
milie şi/sau a prenumelui, vor 
fi identificate contradicţii, date 
incorecte, acestea urmează a 

fi înlăturate şi/sau rectificate 
în modul stabilit.  Dacă există 
necesitatea reconstituirii sau 
rectificării actelor de stare ci-
vilă, termenul prevăzut pentru 
examinarea cererii de schim-
bare a numelui de familie şi/
sau a prenumelui va fi prelun-
git, ţinîndu-se cont de terme-
nele stabilite pentru reconsti-
tuirea şi rectificarea actelor. 
După examinarea dosarului cu 
privire la schimbarea numelui 
de familie şi/sau a prenume-
lui, şeful oficiului stare civilă 
întocmeşte, în două exem-
plare, concluzia respectivă, 
care urmează a fi aprobată de 
către Serviciul Stare Civilă. 
După aprobarea concluziei, 
se va întocmi actul de stare 
civilă respectiv.  Dacă cere-
rea de schimbare a numelui 
de familie şi/sau a prenumelui 
este respinsă, Oficiul Stare Ci-
vilă, la cererea solicitantului, 
va comunica în scris motivul 
respingerii. Actele anexate la 
cerere vor fi restituite solici-
tantului. 

Educaţie juridică

? Care este modalitatea de schimbare a numelui, 
care este termenul şi unde pot să mă adresez? 

Vera Miron,
r-n Ungheni    

Regulamentul privind 
modul de organiza-

re a formării profesionale a 
şomerilor,  aprobat prin Ho-
tărîrea  Guvernului nr.1080 
din 05.09.2003,  stabileşte 
modul unic şi condiţiile de 
organizare, desfăşurare şi 
finanţare a cursurilor de 
calificare, recalificare, per-
fecţionare şi a altor forme 
de pregătire profesională a 
şomerilor, în conformitate 
cu Legea nr.102-XV din 13 
martie 2003 privind ocupa-
rea forţei de muncă şi pro-
tecţia socială a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de 
muncă. 

Conform prevederilor 
acestui regulament, forma-
rea profesională a şomerilor 
constituie o verigă impor-
tantă a procesului de instru-
ire continuă a cadrelor din 
economia naţională şi este 
realizată în bază de contract, 
de către structurile Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă ( în conti-
nuare - Agenţia Naţională), 
prin intermediul: 

- instituţiilor de învăţă-
mînt ale Ministerului Edu-
caţiei; 

- instituţiilor de învăţă-
mînt şi centrelor de instruire 
ale altor ministere şi depar-
tamente, ale patronatelor şi 
sindicatelor; 

- agenţilor economici cu 
proprietate de stat; 

- societăţilor comerciale 
şi organizaţiilor necomerci-
ale. 

Formarea profesională a 
şomerilor cuprinde forma-
rea profesională iniţială şi 
formarea profesională con-
tinuă. Formarea profesională 
iniţială a şomerilor asigură 
pregătirea necesară în ve-
derea dobîndirii minimului 
necesar de competenţe pro-
fesionale pentru obţinerea 
unui loc de muncă. Forma-
rea profesională continuă 
asigură adulţilor dezvolta-
rea competenţelor deja dob-
îndite sau dobîndirea de noi 
competenţe. 

Formele de realizare a 
formării profesionale a şo-
merilor sînt: 

- cursuri organizate de 
furnizorii de formare profe-
sională; 

- cursuri organizate de an-
gajatori în cadrul unităţilor 
proprii; 

- alte forme de formare 
profesională prevăzute de 
lege. 

Stabilirea meseriilor, 
specialităţilor, funcţiilor şi 
activităţilor în care urmează 
a fi calificaţi, recalificaţi sau 
perfecţionaţi şomerii se va 
face pe baza documentării 
analizelor şi studiilor de spe-
cialitate privind necesarul de 
moment şi de perspectivă 
al forţei de muncă în profil 
teritorial, precum şi la ce-
rerea expresă a agenţilor 
economici sau a şomerilor 
care doresc să presteze o ac-
tivitate autorizată. Formarea 
profesională a şomerilor se 
orientează spre domenii ce 
corespund cererii şi ofertei 
pieţei muncii şi care le-ar 
permite încadrarea absol-
venţilor cursurilor în cîmpul 
muncii sau iniţierea unei 
activităţi de antreprenoriat. 
Agenţia Naţională creează 
banca de date vizînd baza 
de formare profesională a 
şomerilor.  Formarea profe-
sională a şomerilor se per-
mite în toate instituţiile de 

învăţămînt enumerate nu-
mai în cazul în care acestea 
dispun de licenţă, eliberată 
în condiţiile legii, cu excep-
ţia instituţiilor bugetare, care 
organizează astfel de cursuri 
după profilul lor. 

 Pentru a asigura funcţi-
onarea sistemului de forma-
re profesională a şomerilor, 
Agenţia Naţională colabo-
rează cu structurile sistemu-
lui educaţional, cu instituţiile 
de învăţămînt, întreprinderi-
le şi autorităţile administraţi-
ei publice locale. 

Îndreptarea şomerilor la 
cursuri este precedată de di-
verse activităţi cu caracter de 
orientare profesională pentru 
familiarizarea lor cu situaţia 
pe piaţa forţei de muncă, cu 
cerinţele privind nivelul de 
calificare pe profesii/meserii, 
oportunităţile şi condiţiile de 
formare profesională a şo-
merilor, posibilităţile angajă-
rii ulterioare. Totodată, li se 
propun variantele posibile şi 
accesibile pentru a-şi alege 
profesia/meseria şi locul de 
pregătire. Îndreptarea şome-
rilor la cursurile de formare 
profesională este efectuată 
în temeiul buletinului de 
identitate, actelor de studii, 
carnetului de muncă (pentru 
persoanele cu experienţă de 
muncă anterioară), certifica-
tului medical şi rezultatelor 
consultării profesionale in-
dividuale.  Şomerul care se 
află în evidenţă ca persoană 
în căutarea unui loc de mun-

că beneficiază de servicii de 
formare profesională gratui-
te o singură dată, pentru fie-
care caz de înregistrare a lui 
în calitate de şomer. Şomerii 
beneficiari de ajutor de şo-
maj ori alocaţie de integrare 
sau reintegrare profesiona-
lă, care urmează cursuri de 
formare profesională, bene-
ficiază de ajutor de şomaj în 
cuantumul stabilit anterior. 
Perioada de plată a ajutoru-
lui de şomaj ori alocaţie de 
integrare sau reintegrare pro-
fesională, în acest caz, nu va 
depăşi perioadele prevăzute 
de articolul 33 al legii. 

Şomerilor care urmează 
cursuri de formare profesio-
nală şi nu beneficiază de aju-
tor de şomaj ori de alocaţie 
de integrare sau reintegrare 
profesională li se acordă o 
bursă lunară neimpozabi-
lă, pe perioada instruirii, în 
cuantum de 10 la sută din 
salariul mediu pe economie 
din anul precedent, la data 

stabilirii plăţii. 
 Agenţia încheie cu şo-

merii contracte, în temeiul 
cărora acestora li se eli-
berează îndreptări la cur-
surile de formare profesi-
onală, conform modelului 
stabilit. Înmatricularea în 
instituţiile de învăţămînt 
este perfectată prin ordin. 
După absolvirea cursuri-
lor de formare profesiona-
lă, şomerii sînt obligaţi să 
se prezinte (în termen de 5 
zile lucrătoare) la agenţie, 

pentru a informa despre pla-
sarea în cîmpul muncii sau 
a discuta eventualele posi-
bilităţi de angajare.  Forma-
rea profesională a şomerilor 
este efectuată în grupuri de 
pînă la 25 persoane sau în 
mod individual. În cazurile 
pregătirii profesionale la 
profesii/meserii mai rar so-
licitate pe piaţa muncii, cu 
aplicarea sistemului modu-
lar de instruire, se admite 
formarea grupelor de cur-
sanţi în număr de la 3 pînă 
la 10 persoane. Nu se per-
mite pregătirea individuală 
a şomerilor pentru meserii 
muncitoreşti care constau în 
deservirea obiectelor cu un 
grad înalt de periculozitate. 

Formarea profesională a 
şomerilor este realizată în 
conformitate cu programele 
şi planurile de studii, ela-
borate şi aprobate în modul 
stabilit. În caz de necesitate, 
modificarea şi completarea 
programelor şi a planurilor 
de studii se coordonează cu 
Ministerul Educaţiei şi Mi-
nisterul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei. 

Termenele de formare 
profesională a şomerilor în 
instituţiile de învăţămînt 
pot fi stabilite pînă la 9 luni 
calendaristice, fiind  coordo-
nate, în prealabil, cu Agenţia 
Naţională. În cazul în care, 
pentru instruire sînt necesa-
re termene mai mari, cheltu-
ielile suplimentare cauzate 
de prelungirea duratei de in-

struire vor fi achitate de către 
unităţile economice care au 
solicitat astfel de specialişti. 

În caz de necesitate, şo-
merii pot urma un curs in-
tens de perfecţionare. Acest 
lucru îl decide instituţia de 
învăţămînt respectivă, în co-
mun cu Agenţia Naţională, 
în temeiul cererii depuse de 
şomer.  Şomerii din rîndul 
celor care urmează studiile 
fără frecvenţă şi doresc să 
însuşească şi să practice 
o profesie/meserie munci-
torească înrudită, urmează 
formarea profesională în 
modul stabilit.  Instituţiile 
de învăţămînt duc evidenţa 
frecvenţei şi verifică reuşita 
şomerilor, prezentînd lunar 
structurilor Agenţiei Naţi-
onale tabelul frecvenţei, iar 
după absolvirea cursurilor 

- procesul-verbal al exame-
nelor de calificare şi lista 
şomerilor ce vor fi angajaţi 
în cîmpul muncii.  Şomerii 
care urmează cursurile la lo-
cul de trai se prezintă o dată 
în lună la agenţie. Pentru ab-
senţa la cursuri în proporție 
de 15% din numărul total de 
ore şi/sau pentru nereuşită 
la învăţătură sau încălca-
rea gravă a regulamentului 
de ordine internă, şomerul 
poate fi exmatriculat, despre 
aceasta, instituţia de învăţă-
mînt urmînd să informeze, în 
prealabil, Agenţia Naţională 
(agenţia), inclusiv bursa.  
Şomerii exmatriculaţi de 
la cursuri restituie agenţiei 
cheltuielile pentru perioada 
respectivă de studii (ante-
rioară exmatriculării).  Ce-
rinţele expuse nu se extind 
asupra victimelor traficului 
de fiinţe umane şi şomerilor 
exmatriculaţi de la cursuri 
din motive întemeiate (deces, 
boală ce nu permite exerci-
tarea profesiei, graviditate, 
schimbarea locului de trai, 
plasarea în cîmpul muncii, 
serviciul militar, intrarea în 
vigoare a hotărîrii judecăţii, 
consecinţele calamităţilor 
naturale). 

Formarea profesională 
a şomerilor finalizează prin 
susţinerea examenelor de 
calificare. Comisia de cali-
ficare este compusă din per-
soana responsabilă de curs, 
reprezentantul Agenţiei Na-
ţionale sau agenţiei şi 1-3 
specialişti, dintre care unul 
de la întreprinderea de ra-
mură sau de la unitatea eco-
nomică în care vor fi repar-
tizaţi absolvenţii. Şomerilor 
care au susţinut examenele 
de calificare li se eliberează 
gratuit certificate de absolvi-
re a cursurilor, conform mo-
delului stabilit.  Şomerilor 
care nu au susţinut examenul 
de calificare li se permite să 
repete examenul în termen 
de 10 zile de la data primei 
examinări.  Şomerilor care 
nu s-au prezentat la exame-
nul de calificare din motive 
întemeiate li se permite să 
susţină examenul pe parcur-
sul a 3 luni ulterioare.

Modul de organizare a formării profesionale a şomerilor

Citaţii în judecată
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului SRL ,,Familia Casapciuc”, cu domiciliul: bdul 
Ştefan cel Mare nr. 64, apt. 154, mun. Chişinău, pentru data de 
5 iulie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 66) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL 
,,Vladalina” privind încasarea datoriei.

Judecător A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SVN ,,Broker Grup” SRL, pentru data de 9 au-
gust 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 37) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL MS 
,,Ilpex” privind încasarea datoriei.

Judecător Ion Ţurcan
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Saleh (Kristina) Iuliana, pentru data de 11 iulie 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 504, 
et. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Yahia     
Ahmad Ali Alqalam privind anularea unor înscrieri.

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, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Covalciuc             
Valentina Mihail, a.n. 04.07.1949, pentru data de 24 iulie 2012, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) 
în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-3570/2012, la acţiunea 
ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA privind încasarea datoriei.

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gavril Petru Ion, 
a.n. 02.11.1981, pentru data de 4 septembrie 2012, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 602) în calita-
te de pîrît în cauza civilă nr. 2-3068/2012, intentată de Gavril 
Elena privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător Ghenadie Pavliuc
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Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Reabcevschi Constantin Emanuil, a.n. 27.04.1970, 
Reabcevschi Lilia Grigore, a.n. 04.02.1974, pentru data de 10 
august 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 3) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea lui Bodrug 
Alexandru privind încasarea datoriei.

Judecător Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Caterev Adrian, 
pentru data de 22 octombrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea lui Malîi Anatoli privind încasarea prejudiciului cau-
zat de izvorul de pericol sporit.

Judecător Veronica Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bouroş Ludmila şi reprezentantului SRL ,,Tudor&Co”, pentru 
data de 23 octombrie 2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la 
acţiunea: Proca Tudor şi Negada Veronica privind anularea de-
ciziei registratorului de stat şi contestarea nulităţii absolute a 
hotărîrilor adunării generale a fondatorilor.

Judecător V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Straşnic Alexandru, pentru data de 6 noiembrie 2012, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Nicolenco Maria privind 
încasarea datoriei.

Judecător Veronica Negru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Ţarălunga Tatiana, Levşenco Olga, Ţarălungă Boris, pentru 
data de 3 iulie 2012, ora 14.20, la şedinţa de judecată (str. N. 
Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea SA ,,Termocom” privind încasarea datoriei.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Ababii Valeriu, pentru data de 16 iulie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
Tatianei Grossu privind încasarea pensiei de întreţinere a co-
pilului minor.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bajenco Nadejda, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, 
bdul Cuza Vodă nr. 25/2, apt. 29, pentru data de 25 iulie 2012, 
ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 6) 
în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile 
nr. 27-99/12, la cererea lui Bajenco Alexandru către: Bajenco 
Nadejda, executorul judecătoresc Alexandru Tcacenco privind 
anularea încheierii nr 020-313/12 din 09.02.2012.

Judecător Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ,,Lu-
xorex Grup” SRL, pentru data de 25 septembrie 2012, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
,,JLC” SA.

Judecător Ecaterina Silivestru 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Titan-Prim”, pentru data de 3 august 2012, 
ora 8.45, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1,,A”) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea C.D. ,,Vla-
dalina” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător Nicolae Şova
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Elena Cepraga”, cu sediul în or. Floreşti, str. Gării nr. 58, pentru 
data de 18 iulie 2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. M. 
Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309.) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea SRL ,,Forward International” privind încasarea da-
toriei.

Judecător Ion Bulhac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Lefter Maria Ion, 
pentru data de 22 august 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306.) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilu-
lui privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător Oxana Robu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Garant Electric”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Vaslui nr. 40, 
of. 10, pentru data de 26 septembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309.) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Eurolumina” privind încasarea 
datoriei.

Judecător Ion Bulhac

Citaţii în judecată www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 

solicită prezentarea reprezentantului ÎI ,,Nastas”, cu sediul: or. 
Orhei, str. Dacia nr.16, pentru data de 16 iulie 2012, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de C.D. ,,Vladalina” privind înca-
sarea datoriei.

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

Judecător S. Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Stratanenco Alexei Serafim, cu ultimul 
domiciliu: satul Cucuruzeni, Orhei, pentru data de 18 iulie 2012, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată Stratanenco Margarita 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător S. Procopciuc
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea reprezentantului 
SRL ,,Odacor Plus”, administrator – Josu Iulia, cu sediul: satul 
Cigîrleni, Ialoveni, pentru data de 18 iulie 2012, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (Ialoveni, str. Prieteniei nr. 4, bir. 19) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SRL ,,Sorinlux” 
privind încasarea datoriei.

Judecător G. Lungu
www

Judecătoria Căuşeni solicită prezentarea cet. Lisnic Valeriu, 
domiciliat în raionul Căuşeni, oraşul Căinari, str. Alexandru cel 
Bun nr. 1, apt. 57. c/p - 2004049011764, pentru data de 23 iulie 
2012, ora 13.00, la şedinţa de judecată (Căuşeni, str. Ştefan cel 
Mare nr. 6) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată 
de ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător Tatiana Avasiloaie
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Buruiană Mihail Ion, cu ulti-
mul domiciliu în satul Lucaşeuca, Orhei, pentru data de 25 iulie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea cet. Sajin Tudor 
privind anularea extrasului Primăriei, recunoaşterea nulă a titlu-
lui de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.

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

Judecător V. Negruţa
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Turea Oleg   
Dumitru, domiciliat în or. Orhei, str. Stejarilor nr. 2,,A”, apt. 
19, pentru data de 14 august 2012, ora 9.00, la şedinţa de ju-
decată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Serviciul Comunal Locativ privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător Veronica Cupcea 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Varzari Gheorghe Ştefan, a.n. 1972, 
cu ultimul domiciliu: satul Step-Soci, Orhei, pentru data de 
21 august 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, et.1) în calitate de pîrît în cauza civilă intenta-
tă de Varzari Lilia privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea 
domiciliului copilului.

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

Judecător Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Savciuc Leonid, pentru data de 
3 septembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Dondu-
şeni, str. 31 August 1989, nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Procuratura Donduşeni în interese-
le cet. Dimcenco Elena împotriva CAP ,,Agrosavina-Nord” 
conducător Savciuc Leonid privind încasarea plăţii pentru 
arendă.

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

 Judecător Oxana Banari
www

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea cet. Nohailîc 
Victor, născut pe 11 august 1959, domiciliat în satul Scoreni, 
Străşeni, pentru data de 7 septembrie 2012, ora 8.00, la şedin-
ţa de judecată (str. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 98, bir. 5) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă intentată de Nohailîc Ludmila.

Judecător Vasile Rusu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rusu Ion Vasile, 
pentru data de 10 iulie 2012, ora 12.30, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît, unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Rusu Olesea pri-
vind desfacerea căsătoriei.

Judecător Ecaterina Silivestru 

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cotruţă Vitalie, 
pentru data de 18 iulie 2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît, unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Cotruţă Liudmila 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Torlac Iurii, pentru data de 2 august 2012, 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. Torlac Irina privind 
desfacerea căsătoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Popescu Larisa, pentru data de 7 august 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 Popescu Oleg 
privind desfacerea căsătoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Canţîr Vladimir, pentru data de 26 iulie 2012, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
Marinei Canţîr privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Platonov 
Vladimir Alexandru, domiciliat în satul Vărzăreşti, Nisporeni, 
pentru data de 19 iulie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. Ion Vodă nr. 5, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Platonov Tatiana privind desfacerea căsătoriei.

Preşedintele Judecătoriei Gr. Şişcanu
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Gavriliţa 
Victor Chiril, domiciliat în satul Selişte, Nisporeni, pentru data 
de 20 iulie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Ion Vodă 
nr. 5, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Ga-
vriliţa Alina privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Diana Cristian
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Buzu Lilia Anatolie, cu ultimul domi-
ciliu în satul Peresecina, Orhei, pentru data de 24 septembrie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea lui Buzu Ivan 
privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului copiilor 
minori.

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

Judecător                            Tatiana Troianovschi

ANUNŢ
Ciobanu Vasile anunţă pierderea certificatului de căsătorie, 

înregistrat la Primăria comunei Bălăneşti, Nisporeni, pe data de 
19.11.2003, între Ciobanu Vasile şi Ciobanu (Ţărnă) Maria.

     Ciobanu Vasile
ANUNŢ

Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, deţinînd do-
sarul de executare nr. 056-259/2012 din 20.03.2012, citează 
pentru 4 iulie 2012, ora 10.00, debitorul Mircea Lilia Gavril, 
a.n. - 17.04.1977, c/p - 0972210364190, pentru a face cu-
noştinţă cu materialele dosarului de executare nominalizat, 
inclusiv: Raportul de evaluare, Procesul-verbal de sechestru 
din 08.05.2012, Încheierea nr. 056-259/2012 din 21.05.2012 
privind declanşarea executării silite pe adresa: mun. Chişi-
nău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 336.

Concomitent, se înştiinţează debitorul Mircea Lilia că, 
licitaţia publică numită pentru data de 12 iunie 2012, ora 
11.00, de vînzare a apartamentului nr. 100, situat în: mun. 
Chişinău, str. Cahul nr. 8, nr. cadastral - 0100421.113.01.100, 
nu a avut loc, iar în acst sens, fiind întocmit Procesul-ver-
bal din 12.06.2012, în conformitate cu art.139 alin.(1) lit.
(a) CE al RM, iar creditorul Ochakovschi Felix a solicitat 
preluarea bunului imobil nominalizat la preţul stabilit la lici-
taţie, în acest sens, fiind emisă Încheierea nr. 056-259/2012 
din 15.06.2012 privind transmiterea bunului şi Încheierea nr. 
056-259/2012 din 15.06.2012 privind încasarea cheltuielilor 
de executare.

Executor judecătoresc Anatolie Bănărescu 

ANUNŢ
Prin prezenta, executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, 

deţinînd dosarul de executare nr. 056-266/2012 din 29.03.2012, 
citează pentru 5 iulie 2012, ora 9.30, debitorul Mocanu Sergiu, 
c/p - 0961107543356, pentru a face cunoştinţă cu materialele 
dosarului de executare silită  sus-nominalizat pe adresa: mun. 
Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 336.

Executor judecătoresc Anatolie Bănărescu 
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere: Diana Sîrcu, doctor în drept, conferen-
ţiar universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Stela Botnaru, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Iulia 
Bănărescu, magistru în drept, lector univer-
sitar, doctor în drept, conferenţiar universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Serghei Cebotari, 
lector superior, Facultatea de Drept, USM; 
Ana Albu, judecător Bălţi; Maria Avornic, 
judecător, Hînceşti; Natalia Clevadî, judecă-
tor, Bălţi; Nadejda Lazareva, judecător, Cea-
dîr-Lunga;  Eugenia Conoval, judecător, CA, 
Chişinău; Vladimir Braşoveanu, judecător, 
Centru; Ion Păcăleu, judecător, Făleşti; Ion 
Naşco, judecător, Ştefan Vodă; Elisei Secrieru, 
judecător, CA, Bender; Mihail Ulinici, jude-
cător, Nisporeni; Victor Burduh, preşedintele 
Judecătoriei Ciocana; Oleg Melniciuc, vice-
preşedintele Judecătoriei Rîşcani mun. Chişi-
nău; Pavel Todica, judecător Bender. 

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 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

Există mai multe metode prin 
care putem preveni înţepăturile 

de ţînţar. Cu toate acestea, trebuie să 
fim pregătiţi să le şi tratăm.

,,Ţînţarul injectează o substanţă în 
piele care cauzează inflamaţia. Aceasta 
este roşie, umflată şi prezintă o sensibi-
litate. Inflamaţia provoa-
că mîncărime. Reacţia 
naturală a organismului 
cu privire la înţepătură 
este de a elibera hista-
mine – un compus care 
semnalează o reacţie 
alergică şi care provoa-
că mîncărimi”, a spus 
dermatologul Neal B. 
Schultz.

Primul lucru pe 
care ai tendinţa să-l faci 
atunci cînd te înţeapă un 
ţînţar este să te scarpini. 
Medicul Schultz atrage 
atenţia asupra faptului 
că atunci cînd ne scărpi-
năm putem provoca o se-
rie de probleme, cum ar 
fi ruperea pielii, expune-
rea muşcăturii la un risc 
mare de infecţie, iar zgîrieturile crează 
o inflamaţie şi o durere şi mai mare.

În această perioadă a anului, ţînţarii 
mişună prin aer şi noi avem de suferit 
de pe urma înţepăturilor acestor insecte. 
Înţepăturile de ţînţari pot fi periculoase, 
deoarece aceştia pot transmite diferite 
boli.

Pentru a scăpa de aceste senzaţii 
care provoacă discomfort, puteţi încer-
ca mai multe metode naturale.

1. Aplicarea de comprese reci pe 
zona afectată de muşcătură. Gheaţa 
amorţeşte nervii, care conduc la sen-
zaţia de mîncărime. Dacă încerci în 
schimb să pui o compresă caldă, poate 
avea acelaşi efect asupra nervilor, însă 
de îndată ce o vei înlătura, mîncărimea 
se va agrava.

2. ,,Uleiul de arbore de ceai este 
unul dintre uleiurile esenţiale preferate 
de mine”, spune Schultz. Acesta acţi-
onează ca un antiinflamator, astfel că, 
poate combate mîncărimea, umflarea şi 
durerea, şi se pare că are, de asemenea, 
proprietăţi antibacteriene şi antivirale, 

care pot ajuta la prevenirea infecţiilor 
la locul muşcăturii, explică acesta. Şi 
uleiul de lavandă este foarte bun pen-
tru a combate aceste senzaţii neplăcute 
provocate de ţînţar.

3. Oţetul poate ajuta, de asemenea, 
deoarece datorită acidităţii sale, mîn-
cărimea se poate opri. Medicul Schultz 
recomandă să se dilueze 2,3 ceşti într-o 
cadă cu apă caldă, pentru a trata toate 
înţepăturile de pe corp sau se poate 
tampona fiecare înţepătură în parte cu 
un disc demachiant îmbibat cu puţin 
oţet. Şi oţetul din cidru de mere este 
foarte bun.

4. Mierea este un alt produs ce poa-
te fi folosit cu succes pentru a înlătura 
efectele înţepăturii de ţînţar. Cu o mulţi-
me de beneficii, mierea are şi proprietăţi 

antiinflamatorii şi antibacteriene.
5. La îndemînă şi utile sînt şi plicu-

leţele de ceai ce pot fi folosite după ce 
au fost utilizate şi s-au răcit. Acestea 
pot reduce pungile de sub ochi sau um-
flăturile provocate de înţepături.

6. Bicarbonat de sodiu este un com-
pus uşor alcalin, care 
poate ajuta la neutrali-
zarea echilibrului pH-
ului pielii. Acesta poate 
ajuta inflamaţia care 
apare la suprafaţa pielii. 
Bicarbonat de sodiu se 
poate amesteca cu puţi-
nă apă pînă se formează 
o pastă care se aplică di-
rect pe zona afectată.

7. Frunzele aromate 
ale busuiocului con-
ţin compuşii camfor şi 
timol, ce pot reduce 
mîncărimea. Poţi zdrobi 
cîteva frunze şi apoi le 
aplici pe zona înţepată 
sau poţi tampona cu ulei 
esenţial de busuioc.

8. Lămîia şi lime-ul 
au efecte antimîncărime 

şi antibacteriene. Sucul sau coaja aces-
tor citrice poate ,,ucide tot felul de bac-
terii”, spune dermatologul Schultz.

9. Menta poate diminua, de aseme-
nea, mîncărimea. Ca o alternativă, pu-
teţi folosi şi pastă de dinţi mentolată.

10. Medicul dermatolog Schultz re-
comandă înmuierea unei comprese în 
mod egal în lapte şi apă şi apoi aplicarea 
acesteia pe piele. ,,Este foarte liniştitor 
şi de mare ajutor la alinarea mîncărimii 
şi inflamaţiei”, spune acesta. Metoda 
respectivă poate fi folosită şi în cazul 
arsurilor provocate de soare. Este reco-
mandat să se folosească lapte degresat.

11. Aloe vera este foarte bună în ca-
zul muşcăturilor de ţînţar. Aceasta ajută 
la combaterea mîncărimii, a inflamaţiei 
şi are un efect liniştitor.

O pisică din Marea Britanie a fost 
angajată să fie paznic la un depozit 

de jucării
A fost angajată pe post de cîine de pază. Este vorba 

despre o pisică bengaleză din Marea Britanie, pe nume 
Millie. Felina este paznic la 
un depozit de jucării pentru 
copii, întrucît ştie, ca nimeni 
altul, să se caţere pe diferite 
suprafeţe înalte şi să mieune 
extrem de tare.

Mai mult, reprezentanţii 
depozitului spun că pisica ştie 

foarte bine toate coridoarele depozitului, deoarece anterior, 
se plimba prin cele mai ascunse colţuri ale încăperii. Drept 
salariu, felina primeşte zilnic, cîte o porţie generoasă de 
mîncare. Potrivit publicaţiei britanice ,,Metro”, jucăriile pe 
care le păzeşte pisica vor fi scoase la vînzare de Crăciun.

Au fost inventaţi pantalonii pentru 
picnic, cu loc de luat masa şi spaţiu 

pentru băutură
Cînd vine vorba de inventivitate, creatorii de modă nu 

ne dezamăgesc niciodată. Dovada o reprezintă pantalonii 
cu masă de picnic inclusă. Creatorii s-au gîndit chiar şi la 
un loc special pentru sticla de băutură. 

Cei care i-au creat, şi anume o companie italiană, susţin 

că pantalonii sînt excelenţi pentru o masă în aer liber, indi-
ferent de locaţie.

Astfel, cu pantalonii se poate lua masa la un concert, 
într-un parc de distracţii sau pur şi simplu pe stradă. Pan-
talonii se numesc ,,PicNic” şi au şi un buzunar special des-
tinat băuturilor.

Pantalonii pot fi folosiţi stînd ,,turceşte”, cu picioarele 
încrucişate. Deocamdată, nu au fost lansaţi, sînt în proces de 
producţie, însă creatorii lor speră să dea lovitura pe piaţă.

Consumul de mere poate ajuta la 
eliminarea kilogramelor în plus

Consumul de mere poate ajuta la eliminarea kilograme-
lor în plus. Cercetătorii americani au descoperit că în coaja 
fructului se găseşte o substanţă care are proprietatea de a 
arde caloriile.

Mai mult, consumul de mere menţine un nivel moderat 
al zahărului în sînge şi împiedică depunerea grăsimilor în 
zona ficatului. Această calitate a merelor a fost descoperită 
după ce un grup de şoareci, trataţi cu respectiva substanţă, 
numită acid ursolic, au luat mult mai puţin în greutate, deşi 
au mîncat mai mult decît alţi şoareci care nu au urmat tra-
tamentul. Cercetarea a mai arătat că acidul ursolic, care se 
găseşte şi în afine, prune, busuioc, oregano şi cimbru, poa-
te stimula creşterea ţesutului muscular. Oamenii de ştiinţă 
au mai descoperit că substanţa le-ar aduce un beneficiu şi 
oamenilor în vîrstă, menţinîndu-le masa musculară şi redu-
cînd riscul fracturilor.

Poliţiştii ,,plinuţi” din Manila puşi în 
acţiune pentru a da jos kilogramele 

în plus 
Oamenii legii din Manila luptă cu kilogramele în plus. 

Pentru a reduce numărul poliţiştilor supraponderali, autorită-
ţile au pus la punct un program de exerciţii fizice, la care s-au 
înscris peste 3000 de angajaţi care trebuie să slăbească.

,,Uneori kilogramele în plus se răsfrîng asupra genunchi-
lor. De fiecare dată cînd alerg am dureri de genunchi”, se 
plînge un poliţist ,,plinuţ”.

Programul de exerciţii menit să mai dea jos din burţile 
oamenilor legii va dura opt săptămîni. În acest interval de 
timp, poliţiştii filipinezi sînt invitaţi să participe de două ori 
pe săptămînă la sesiuni de alergări, mers pe jos, ciclism sau 
gimnastică. 

Organizatorii campaniei spun că, după ce vor mai slăbi, 
poliţiştii vor fi mult mai dibaci. 

,,Bineînţeles că sîntem îngrijoraţi. Ne dorim ca angajaţii 
să-şi desfăşoare activitatea profesională la cel mai înalt ni-
vel. Dar cum să alerge ei după criminali, dacă nu sînt într-o 
formă fizică bună?”, se întreabă directorul general al Poliţiei 
filipineze Nicanor Bartolome. 

Un raport recent al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii ara-
tă că obezitatea reprezintă o problemă serioasă în Filipine, 
unde se aşteaptă ca, pînă în 2015, peste 23 la sută dintre 
bărbaţi şi 44 la sută dintre femei să fie supraponderali.
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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 Metode naturale de tratare a inflamaţiilor şi 

mîncărimilor provocate de înţepăturile de ţînţar
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