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„Victimele torturii au 
dreptul la reabilitare. 
Să facem ca acest drept să 
devină o realitate!”

Delegaţie a  
Secretariatului 
Consiliului Europei în 
vizită  la Chişinău

Sondaj: Ce crede 
cetăţeanul simplu 
despre poliţie

(Democritus)

P reşedintele Parlamentului Republicii Moldova Igor 
Corman a avut o întrevedere cu Ulvi Akhundlu, 

şeful Oficiului Consiliului Europei la Chişinău, potrivit 
Direcţiei Comunicare şi Relaţii Publice a Legislativului. 

În debutul întrevederii, Ulvi Akhundlu l-a felicitat pe 
Igor Corman cu ocazia alegerii în funcţia de preşedinte al 
Parlamentului, urîndu-i mult succes în activitate. 

Preşedintele Parlamentului a apreciat parteneriatul Re-
publicii Moldova cu Consiliul Europei, interesul constant 
manifestat pentru evoluţiile din ţara noastră, precizînd că 
relaţia cu Consiliul Europei este de importanţă majoră în 
contextul realizării parcursului european al Republicii 
Moldova. ,,Vom depune toate eforturile pentru a avea şi 
în continuare o cooperare eficientă cu Consiliul Europei”, 
a afirmat preşedintele Parlamentului. 

Totodată, Igor Corman a accentuat faptul că obiectivul 
principal al Republicii Moldova în cooperarea cu Consi-
liul Europei rămîne a fi încheierea etapei de monitorizare 
a ţării noastre şi trecerea la dialogul de post-monitorizare. 
Cu referire la liberalizarea regimului de vize cu Uniunea 
Europeană şi încheierea Acordului de Asociere, preşe-
dintele Parlamentului a subliniat, în special, importanţa 
implementării eficiente a legislaţiei şi transferul de bune 
practici pe domeniile prioritare de reformare, precum jus-
tiţia, Ministerul Afacerilor Interne, lupta cu corupţia. 

Igor Corman a menţionat că pentru realizarea refor-
melor de modernizare a Republicii Moldova, precum şi a 
tuturor angajamentelor convenite cu partenerii externi de 
dezvoltare, este necesar de a menţine stabilitatea politică 
în ţară, de a învăţa din greşelile comise anterior pentru 
a avansa cu paşi rapizi pe calea integrării europene. Ofi-
cialul moldovean s-a referit, mai cu seamă, la procesul 
de reformare şi consolidare a instituţiilor democratice din 
Republica Moldova, respectiv, a instituţiilor aflate sub 
control parlamentar, pentru ca autorităţile să dispună de 
autonomie, să fie eficiente şi imparţiale. 

În context, preşedintele Parlamentului l-a informat pe 
U. Akhundlu că în perioada următoare va continua vizite-
le de documentare la instituţiile publice aflate sub control 
parlamentar. Primele instituţii pe care le-a vizitat au fost 
Serviciul de Informaţii şi Securitate şi Consiliul Concu-
renţei. 

Ulvi Akhundlu a dat asigurări că implementarea refor-
melor democratice în Republica Moldova va fi sprijinită şi 
în continuare de Consiliul Europei. Sursa citată a sublini-
at importanţa cooperării între ramurile puterii legislativă 
şi executivă din Republica Moldova, apreciind organi-
zarea primei reuniuni de coordonare dintre Parlament şi 
Guvern. 

În alt context, Ulvi Akhundlu a salutat adoptarea de 

P reşedintele APCE Jean-
Claude Mignon spune că 

va vizita ţara noastră în timpul 
apropiat. Scopul vizitei sale se 
va axa, în special, pe evoluţia 
negocierilor în problema trans-
nistreană.

„Este un dosar pe care îl ur-
măresc din momentul alegerii 
mele ca preşedinte. Conflictele 
îngheţate fac parte din priorită-
ţile mele. Întîmplarea a făcut ca 
revenind din Macedonia, să-l 
întîlnesc în avion pe noul prim-
ministru al Republicii Moldova. 
Am convenit să mă deplasez în 
viitorul apropiat la Chişinău. 
Nu renunţ să cred că vom putea 

organiza cu sovietul suprem al 
Transnistriei şi cu Guvernul 
de la Chişinău o întrevedere 
care ar putea avea loc la Odesa, 
deoarece Ucraina prezidează 
OSCE şi face parte din grupul 

,,5+2”. Astfel, toate condiţiile ar 
fi întrunite pentru o negociere 
de succes”, a declarat Mignon.

Oficialul european s-a ară-
tat optimist în ceea ce priveşte 
viitorul ţării noastre. Totodată, 
preşedintele APCE a ţinut să 
îi menţioneze pe liderii PD şi 
PLDM, care, spune el, au şti-
ut să rămînă în umbră în urma 
crizei politice din Republica 
Moldova.

„Ei au înţeles că această cri-
ză guvernamentală nu poate fi 
rezolvată dacă unii şi alţii nu 
fac niciun efort. Am avut o dis-
cuţie cu prietenul meu Marian 
Lupu, care după cum ştiţi, îm-
preună cu fostul premier s-au 
retras pentru ca noua coaliţie să 
poată să se formeze şi astfel să 
se evite alegerile anticipate în 
Moldova. Sînt optimist în ceea 
ce priveşte viitorul acestei ţări. 
Moldova este unul dintre acele 
state care are o misiune foarte 
importantă în toamnă la Vilnius, 
privind acordurile de asociere”, 
a conchis oficialul european.

Igor Corman a avut o întrevedere cu Ulvi Akhundlu, şeful Oficiului 
Consiliului Europei la Chişinău

către Parlament a Declaraţiei cu privire la situaţia actuală 
a procesului de reglementare a diferendului transnistrean. 
În opinia lui, important este că acest document a fost vo-
tat aproape în unanimitate de deputaţi, inclusiv de cei din 
opoziţia parlamentară.

Începe ziua cu DREPTUL!

Bunătatea înseamnă nu numai să nu faci nedreptate, ci nici să-ţi treacă prin minte. 

pag. 5pag. 4pag. 3

Preşedintele APCE va vizita ţara 
noastră pentru a discuta problema 

transnistreană
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Două mii de laptop-uri pentru elevii 
moldoveni
Ministerul Educaţiei iniţiază un proiect-pilot prin care 

elevii moldoveni vor fi asiguraţi cu laptop-uri pentru studii. 
Despre acest fapt a informat viceministrul Educaţiei Igor 
Grosu, în cadrul unei emisiuni televizate.

Potrivit sursei oficiale, proiectul „One to one computing” 
presupune ca fiecare elev să fie asigurat cu un calculator. 

„Elevii din clasa a 5-a şi a 9-a vor primi fiecare cîte un laptop. 
Este vorba de 2000 de copii, începem cu un proiect-pilot”, a 
declarat Igor Grosu. 

O parte din sursele financiare vor fi alocate din buget, iar 
alta va fi asigurată de o companie cu renume. Colaborarea 
presupune cumpărarea a 2000 de calculatoare, iar încă 2000 
vor fi donate de compania în cauză. 

Ministerul Educaţiei preconizează lansarea proiectului în 
toamna acestui an. 

Numărul consumatorilor de droguri 
din Republica Moldova este în 
creştere
Numărul narcomanilor din Republica Moldova este în 

creştere. Potrivit datelor, la sfîrşitul anului trecut, cifra celor 
care se droghează a ajuns la aproape 9700 de persoane. Peste 
7000 dintre acestea locuiesc în Chişinău şi aproape 1000 la 
Bălţi.

Potrivit datelor Dispensarului Republican de Narcologie, 
în 2008 erau înregistraţi aproape 8300 de consumatori, în 
2009 - peste 8800, un an mai tîrziu - în jur de 9100, în 2011 

- 9400 şi cu peste 250 de persoane mai mult anul trecut.
Mai mult de jumătate dintre narcomani au vîrsta cuprinsă 

între 19 şi 30 de ani, iar 44 la sută au mai mult de 30 de ani. 
Totodată, cel mai tînăr consumator de droguri are 15 ani, iar 
cel mai în vîrstă - 70.

Specialiştii spun că tinerii încep să consume stupefiante 
din cauza deficienţelor educaţionale. Majoritatea narcoma-
nilor folosesc droguri de origine vegetală, preparate din mac 
sau cînepă. Reabilitarea şi tratamentul narcomanilor sînt gra-
tuite. Pentru un caz tratat, statul cheltuie peste 5000 de lei.

Sancţiunile mai dure pentru şoferi vor 
micşora numărul copiilor decedaţi în 
trafic
Pe parcursul anului trecut, în Moldova au murit 17 copii, 

iar 300 au fost traumatizaţi în accidente rutiere. Specialiştii 
susţin că, pentru a reduce numărul copiilor implicaţi în aces-
te accidente, sînt necesare unele modificări la Regulamentul 
Circulaţiei Rutiere. Astfel, şoferii, care nu respectă siguranţa 
copiilor în trafic, să fie sancţionaţi cu amenzi usturătoare.

Zilnic, la spitalele din republică, sînt internaţi copii cu 
diverse traume în urma accidentelor rutiere. De vină, în ma-
joritatea cazurilor, sînt maturii. În acest sens, utilizarea scau-
nelor pentru copii este o obligaţie a părinţilor care doresc să 
asigure securitatea micuţilor. Însă, actualul Regulament al 
Circulaţiei Rutiere nu prevede ca scaunul auto să fie prezent 
în maşina în care sînt transportaţi copiii mici.

Specialiştii susţin că revederea cadrului legal privind si-
guraţa rutieră este absolut necesară.

UE acordă Moldovei 90 de milioane de 
euro pentru reforma justiţiei
Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova 90 de 

milioane de euro pentru sprijinul reformei justiţiei şi im-
plementarea acordurilor bilaterale. Declaraţia a fost făcută 
la Bruxelles, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută în 
comun de către prim-ministrul Iurie Leancă şi comisarul eu-
ropean pentru Extindere şi Politică Europeană de Vecinătate 
Stefan Fule.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, cei doi 
oficiali au semnat două documente – Acordul de finanţare 
privind Programul de suport bugetar în domeniul justiţiei 
(care prevede finanţări de 60 de milioane de euro) şi Pro-
gramul suport pentru implementarea acordurilor curente şi 
noi între Uniunea Europeană şi Republica Moldova (30 de 
milioane de euro), reprezentînd a doua fază a Programului 
Cuprinzător de Consolidare a Capacităţilor Instituţionale.

 Stefan Fule a apreciat faptul că prima vizită a lui Iurie 
Leancă în calitatea sa de prim-ministru al Republicii Moldo-
va a fost efectuată la Bruxelles. El şi-a exprimat convingerea 
că noua coaliţie de guvernare din țara noastră va reuşi să 
avanseze în realizarea obiectivelor propuse.

R ecent, comunitatea internaţio-
nală a consemnat Ziua mondia-

lă a refugiatului. Sărbătoarea anuală este 
marcată de o varietate de evenimente în 
peste 100 de ţări, inclusiv în Europa 
Centrală, şi implică persoane oficiale 
din guverne, organizaţii non-guver-
namentale şi persoane ce activează în 
domeniul umanitar, celebrităţi, civili şi 
refugiaţii înşişi.

Numărul persoanelor strămutate cu 
forța este în creștere în toată lumea. În 
prezent, numărul  refugiaților și persoa-
nelor strămutate intern a atins cel mai în-
alt nivel din ultimii circa 20 de ani, acesta 
fiind de 45 de milioane. Numai anul tre-
cut, la fiecare patru secunde, o persoană 
era forțată să-și abandoneze casa.

Republica Moldova a aderat în 2002 
la Convenţia ONU din 1951 privind 
statutul refugiaţilor şi Protocolul adiţi-
onal din 1967. Prima lege cu privire la 
statutul refugiaţilor a intrat în vigoare 
în 2003. În 2005, în legislaţia naţională, 
pe lîngă statutul de refugiat, a fost in-
trodusă o formă complementară de pro-
tecţie, numită „protecţie umanitară”.

Legea privind azilul în Republica 
Moldova a intrat în vigoare la 13 martie 
2009. Aceasta a fost elaborată cu parti-
ciparea UNHCR şi a reprezentanţilor so-
cietăţii civile, şi este considerată un nou 
pas în dezvoltarea progresivă a sistemu-
lui naţional de azil. Deşi în mare măsură, 
legea este în conformitate cu standardele 
internaţionale, totuşi, sînt necesare une-
le amendamente ulterioare, în special ce 
vizează prevederile ce ţin de nereturnare 
şi excludere.

Guvernul Moldovei a exprimat in-
tenţia de a amenda Legea privind azilul 
din 2008, prin armonizarea în continua-
re a acesteia cu legislaţia relevantă a UE. 
Această iniţiativă a fost inclusă în Planul 

naţional pentru armonizare a legislaţiei 
pentru 2013, iar UNHCR urmează să fie 
membru al grupului de lucru pentru mo-
dificările Legii privind azilul. 

În total, 177 de persoane au solici-
tat azil în Republica Moldova în 2012, 
cea ce reprezintă o creştere semnifica-
tivă de la 72 de solicitări înregistrate pe 
parcursul anului 2011. Solicitanţii din 
Siria reprezintă 41 procente din cererile 
prezentate pentru prima dată, şi în mod 
repetat. La 31 mai 2013, 207 refugiaţi 
ori persoane cu statut umanitar erau 
înregistraţi în Moldova, în timp ce 67 
de solicitanţi de azil erau în aşteptarea 
unei decizii în prima instanţă ori în in-
stanţa de apel. Solicitanţii de azil şi re-
fugiaţii ce se află în Republica Moldova, 
provin dintr-un număr mare de țări ale 
lumii, cei mai mulţi din Siria, Armenia 
şi Afganistan.

Autoritatea centrală responsabilă 
de coordonarea tuturor activităţilor Gu-
vernului în domeniul azilului a fost în-
fiinţată în anul 2001, iar din anul 2003 
şi-a asumat responsabilitatea pentru 
procedura de determinare a statutului 
de refugiat (DSR). Direcţia pentru Azil 
şi Integrare (DAI) este în prezent o sub-
diviziune a Biroului Migraţie şi Azil din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
Pe lîngă funcţiile sale de înregistrare a 
solicitanţilor de azil şi evaluare pentru 
determinarea statutului de refugiat, DAI 
este responsabilă de coordonarea acti-
vităţilor statului în domeniul integrării 
locale a refugiaţilor şi beneficiarilor de 
protecţie umanitară şi de administrarea 
Centrului Temporar de Cazare (TAC) 
pentru solicitanţi de azil. 

UNHCR a susţinut financiar Guver-
nul pentru a reconstrui Centrul Tempo-
rar de Cazare pentru solicitanţi de azil. 

De la aderarea Republicii Moldova 

la Convenţia din 1951, Guvernul nu a 
reuşit să realizeze progrese în elabora-
rea documentelor de călătorie pentru re-
fugiaţi şi beneficiari de protecţie umani-
tară, documente prevăzute de Convenţie, 
dar a dat asigurări că problema urmea-
ză a fi rezolvată în contextul eforturilor 
Moldovei de liberalizare a regimului de 
vize cu UE. Refugiaţii se confruntă cu 
probleme legate de obţinerea cetăţeniei 
şi majoritatea persoanelor care se află 
în atenţia UNHCR, ce au obţinut cetăţe-
nie pînă în prezent, au apelat la asistenţa 
juridică oferită de UNHCR pentru a de-
păşi obstacolele apărute.

În rezultatul unui studiu privind 
integrarea locală, efectuat la nivel sub-
regional în 2007, în martie 2009 a fost 
lansat Proiectul regional de integrare 
locală a refugiaţilor (LIP) în Belarus, 
Moldova şi Ucraina. Obiectivele prin-
cipale ale proiectului sînt de a oferi re-
fugiaţilor recunoscuţi şi a persoanelor 
ce beneficiază de protecţie umanitară, 
posibilităţi reale de a se integra în so-
cietatea moldovenească şi de a conso-
lida capacitatea  instituţională, admi-
nistrativă şi profesională a partenerilor 
guvernamentali şi neguvernamentali. 
Obiectivele realizate includ susţinerea 
Guvernului Moldovei întru finalizarea 
reconstrucţiei centrului de cazare, ofe-
rirea accesului la însuşirea certificată a 
limbii pentru refugiaţi şi persoane ce 
beneficiază de statut umanitar, conso-
lidarea capacităţii ONG-urilor locale 
de a implementa în prezent şi pe viitor 
activităţi legate de refugiaţi, constitui-
rea unui program local de stabilire prin 
intermediul unui proiect-pilot ce oferă 
acces la locuinţă în colaborare cu auto-
rităţile locale, pentru familiile vulnera-
bile de refugiaţi, activităţi de informare 
a publicului etc.

UNHCR şi protecţia refugiaţilor în 
Republica Moldova

C omisia Naţională de Integritate luptă cu nănăşismul 
şi cumătrismul în instituţiile de stat. Preşedintele 

CNI Anatolie Donciu susţine că va propune Parlamentului o 
iniţiativă, potrivit căreia, sub incidenţa legii privind conflic-
tul de interese să cadă şi cumătrii şi naşii demnitarilor.

, , N o -
ţiunea de 
nepotism 
este o 
formă a 
c o r u p ţ i -
ei, de fapt, 
şi este 
introdusă 
în voca-
b u l a r u l 
oficial al 

ONU. Despre cumătrism şi nănăşism nu se vorbeşte, deo-
camdată. Nu ar fi rău să introducem şi aceste noţiuni şi atunci 
vom avea cîmp legal pentru a reacţiona”, a menţionat preşe-
dintele CNI.

A. Donciu a făcut declaraţia la o masă rotundă, la care au 
participat reprezentanţi ai Oficiului de Etică Guvernamenta-
lă al Statelor Unite ale Americii, dar şi ambasadorul SUA la 
Chişinău William Moser.

În prezent, noţiunea de ,,persoane apropiate” din Legea 
cu privire la conflictul de interese îi include doar pe soţi, pă-
rinţi, copii, fraţi, surori, bunici, nepoţi, unchi, mătuşi, cum-
naţi, socri, gineri şi nurori.

Cumătrismul, condamnat 
prin legislaţie: Să declarăm 
această noţiune drept formă 

a corupţiei M ai mulţi debitori 
din sectorul Cioca-

na, care înregistrează datorii 
pentru agentul termic, au fost 
vizitaţi de către executorul 
judecătoresc şi reprezentan-
ţii creditorului.

Potrivit unui comunicat 
de presă al SA „Termocom”, 
în cazul unui consumator cu 
datorii de peste 20 de mii de 
lei, executorul a recurs la 
ridicarea numerelor de în-
matriculare a automobilului 
de model ,,Land Rover” aflat 
în proprietate. 
După cîteva 
ore, proprieta-
rul a achitat in-
tegral plăţile 
restante. De-
bitorului i-au 
fost întoarse 
plăcuţele de 
înmatriculare 
aflate la păs-
trare la executorul judecăto-
resc.

Unui alt datornic i s-au 
acordat 10 zile pentru a achi-
ta plăţile restante. În caz con-
trar, după expirarea termenu-
lui, automobilul său va fi ri-
dicat şi transmis spre vînzare 
prin magazinul de comision.

SA „Termocom” a efec-
tuat timp de o lună, din 20 

mai, o campanie de informa-
re a datornicilor privind nece-
sitatea de a achita restanţele. 
În această acţiune au fost an-
trenaţi circa 150 de angajaţi 
din diferite subdiviziuni ale 
întreprinderii, care au reuşit 
să ajungă în peste 17 mii de 
apartamente. Au fost înche-
iate peste 6 mii de grafice de 
eşalonare a plăţilor restante. 
În cazul datornicilor care au 
refuzat încheierea graficelor 
a demarat procedura de acţi-
onare în judecată.

Administraţia SA „Ter-
mocom” precizează că, în 
conlucrare cu gestionarii fon-
dului locativ şi cu executorii 
judecătoreşti, va depune şi 
în continuare toate eforturile 
necesare pentru a recupera 
sumele debitoare şi pentru a 
asigura gradul de achitare in-
tegrală faţă de furnizorii din 
complexul energetic.

Cei care au datorii pentru 
agent termic rămîn fără 

bunuri
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Î n contextul Zilei internaţiona-
le a Naţiunilor Unite pentru 

susţinerea victimelor torturii, marca-
tă pe 26 iunie, Centrul pentru Dreptu-
rile Omului din Moldova (CpDOM), 
Centrul de Reabilitare a Victimelor  
Torturii „Memoria” (RCTV „Me-
moria”), Asociaţia ,,Promo-Lex” au 
lansat un mesaj ferm antitortură. 

 Astfel, într-o conferinţă de presă 
susţinută în comun, consilierul avo-
catului parlamentar Olga Vacarciuc, 
directorul executiv al RCTV ,,Me-
moria” Ludmila Popovici, și juristul 
Asociaţiei ,,Promo-Lex” Vadim Vie-
ru, au chemat autorităţile publice, in-
stituţiile specializate, reprezentanţii 
societăţi civile să-şi intensifice efor-
turile întru combaterea torturii şi re-
lelor tratamente, susţinerea victime-
lor torturii şi promovarea toleranţei 
zero faţă de acest fenomen. 

Pentru a sensibiliza opinia  pu-
blică asupra problemei în cauză şi a 
amplifica efectul activităţilor realiza-
te în acest scop, Instituţia naţională 
pentru protecţia drepturilor omului 
(CpDOM), Centrul de 
Reabilitare a Victime-
lor Torturii „Memoria” 
şi Asociaţia ,,Promo-
Lex” au lansat o campa-
nie lunară de susţinere 
a victimelor torturii şi 
de prevenire a acestui 
fenomen. Ea a început 
pe 25 iunie, în ajunul 
Zilei internaţionale 
ONU pentru susţinerea 
victimelor torturii, şi 
va culmina cu o confe-
rinţă naţională la temă, 
pe 25 iulie, cînd vor fi consemnaţi 
6 ani de la crearea în ţara noastră a 
Mecanismului Naţional de Preveni-
re a Torturii. Campania va include 
aproximativ 25 de activităţi, printre 
care amplasarea bannerelor cu mesa-
je antitortură în 20 de centre raionale, 
organizarea în Capitală, municipiile 
Bălţi, Comrat şi oraşul Cahul, pre-
cum și în alte localităţi din ţară, a 
unor mese rotunde, donaţii de carte, 
materiale informative. De asemenea, 
vor fi ţinute prelegeri pentru angajaţi 
ai organelor de drept şi din sistemul 
penitenciar.

 În cadrul evenimentului au fost 
prezentate şi constatările CpDOM, 
RCTV „Memoria”, Asociaţiei „Pro-
mo - Lex” privind situaţia actuală la 
compartimentul combaterea torturii 
şi relelor tratamente, susţinerea vic-
timelor torturii, inclusiv în regiunea 
transnistreană.

În mesajul său, consilierul avo-
catului parlamentar Olga Vacarciuc 
s-a referit la evoluţiile pozitive, dar 
şi la problemele existente la capito-
lul combaterea torturii şi relelor tra-
tamente, în cei 6 ani de la instituirea 
Mecanismului Naţional de Preveni-
re a Torturii. Ea a precizat că avocații 
parlamentari exercită mandatul de 
Mecanism Național de Prevenire a 
Torturii, cu sprijinul consultativ al 
societății civile,  începînd cu anul 
2008, vizitele preventive și de moni-
torizare în penitenciare și izolatoare-
le de detenție provizorie, în unitățile 
militare, spitalele de psihiatrie, in-
ternatele psihoneurologice devenind 
una dintre prioritățile CpDOM. Tot-
odată, sursa citată a menţionat unele 
schimbări pozitive ce ţin de percep-
ţia angajaţilor instituţiilor de resort 
faţă de fenomenul torturii.  

Potrivit Olgăi Vacarciuc, 

autoritățile, conducerea instituțiilor 
vizitate în cadrul MNPT  recunosc 
existența torturii și manifestă des-
chidere, dorința sinceră de a schim-
ba lucrurile în bine. O excepție este 
Ministerul Muncii, Protecției So-
ciale și Familiei, care, deocamdată, 
nu recunoaște în măsura cuvenită 
existenţa  unor probleme în interna-
tele psihoneurologice. La comparti-
mentul realizări a mai fost evidenţiat 
faptul că   nu mai sînt create impe-
dimente pentru accesul angajaţilor 
CpDOM în instituțiile monitorizate.  
A crescut considerabil numărul vizi-
telor – de la 43 în anul 2008 pînă la 
251 în anul 2012. În primele 5 luni 
ale anului 2013  au fost efectuate 
136 de  vizite. În unele penitenciare 
au fost efectuate reparaţii cosmetice, 
iar în Penitenciarul de la Taraclia – 
renovări esenţiale ceea ce a condus 
la îmbunătăţirea condiţiilor de de-
tenţie. Trebuie remarcată inaugura-
rea recentă a Penitenciarului pentru 
deţinerea minorilor din satul Goian, 
comuna Ciorescu, urmare a realiză-

rii unui proiect comun al Ministeru-
lui Justiţiei, Departamentul Instituţii-
lor Penitenciare (DIP), cu susţinerea 
echipei Misiunii Norvegiene de Ex-
perţi pentru Promovarea Supremaţiei 
Legii în Moldova (NORLAM). Con-
ceptul  proiectului prevede schimba-
rea totală a modelului de detenție a 
minorilor aflați în conflict cu legea, 
din unul bazat pe principiul punității 
și al resocializării pasive, într-un sis-
tem de reeducare prin metode pro-ac-
tive, bazate pe principiul participării, 
intervenției și dezvoltării abilităților 
de viață. Proiectul prevede transfera-
rea treptată în Penitenciarul din satul  
Goian  a celor 76 de minori care sînt 
deţinuţi în Penitenciarul din Lipcani. 

Cu toate acestea, condamnările 
la CEDO reflectă direct realitatea 
din Republica Moldova  cu privire la 
art.3 din Convenția pentru Apărarea 
Drepturilor Omului și a Libertăților 
Fundamentale (interzicerea torturii).

 În perioada 1997-2012, Curtea a 
constatat 72 de violări ale art.3 din 
Convenție și încă 3 violări - de la în-
ceputul anului 2013.

Doar în baza hotărîrilor CEDO, 
pentru încălcarea art.3, Moldova 
a achitat deja  687 447 euro (2005-
2012).

Este extrem de îngrijorător fap-
tul că în locurile de detenție vizitate 
continuă să fie constatate împrejurări 
care ar putea fi calificate drept trata-
ment inuman sau degradant. În siste-
mul penitenciar rămîn nesoluționate 
din an în an aceleași probleme, afla-
te în vizorul avocatului parlamentar, 
în calitate de MNPT: neasigurarea 
condițiilor conforme de detenție; 
asistența medicală necalitativă; pre-
gătirea insuficientă a personalului.

Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, 
alături de Penitenciarul nr. 17 din Re-

zina și Penitenciarul nr. 11 din Bălți 
constituie punctele cele mai vulnera-
bile din țară la capitolul condiții de 
detenție. 

De exemplu, Penitenciarul nr. 
13 a fost vizitat de MNPT  în peri-
oada anilor 2010-2013 de 29 de ori. 
Avocatul parlamentar în repetate rîn-
duri a recomandat sistarea activității 
acestei instituții. Pe parcursul anului 
2013 au fost deja făcute 5 avize cu 
recomandări de ameliorare a situației 
persoanelor deținute aici (2012 - 4 
avize; 2011 - 5 avize). 

 CEDO,  în 8 hotărîri, a criticat 
condițiile de detenție din această 
instituție, suma prejudiciilor încasa-
te în folosul reclamanților fiind de 93 
150 de euro. Rămîne nesoluționată 
problema privind construirea case-
lor de arest.

 Deocamdată, nu sînt înregistrate 
rezultate în partea ce ține de resocia-
lizarea persoanelor care și-au ispășit 
pedeapsa, nu avem politici clare 
în vederea reintegrării persoanelor 
aflate în conflict cu legea, nu au fost 

construite 
cămine so-
ciale.

Consi-
lierul avo-
catului par-
lamentar a 
atenţionat 
despre gra-
vitatea ca-
zurilor de 
încălcare a 
drepturilor 
omului, de 
tratament 

inuman și degradat în spitalele de 
psihiatrie și internatele psihoneuro-
logice.

 Olga Vacarciuc a mai relevat 
că experiența justiției moldovenești 
de a condamna torționarii fără exe-
cutarea reală a pedepsei (aplicarea 
pedepsei cu suspendarea executării 
acesteia) contravine, totalmente, an-
gajamentelor Republicii Moldova 
în ansamblu și nu face posibilă pu-
nerea în practică a sloganului ,,Zero 
toleranță pentru tortură”.

În acelaşi timp, juristul Asoci-
aţiei „Promo-Lex” Vadim Vieru a 
evidenţiat problemele-cheie legate 
de aplicarea torturii şi relelor trata-
mente în regiunea transnistreană. 

Instituțiile de detenție din regi-
unea dată nu fac parte din sistemul 
penitenciar al Republicii Moldo-
va. Reprezentanții autorităților 
constituționale nu au acces liber în 
aceste instituții, ori alte categorii 
de persoane, inclusiv organismele 
internaționale, decît cu permisiunea 
administrației de la Tiraspol. 

Asociația ,,Promo-Lex” constată 
faptul că în regiunea transnistreană 
a Republicii Moldova dreptul a de a 
nu fi supus torturii și tratamentelor 
inumane și degradante nu este asi-
gurat și garantat de către autoritățile 
constituționale ale Republicii Mol-
dova:

Condițiile din celulele închi-- 
sorilor nu corespund exigențelor 
internaționale sau standardelor mi-
nime de detenție, în special pentru 
cea îndelungată a persoanelor. Închi-
sorile din regiune sînt suprapopulate. 
Alimentația deținuților este de cali-
tate proastă, aceasta conține viermi 
și gunoaie. Condițiile sanitare sînt 
deplorabile; 

Deținuților nu le este acordată - 

asistența medicală adecvată. Din sur-
se neoficiale, zilnic mor deținuți bol-
navi de tuberculoză sau alte maladii 
din cauza lipsei asistenței medicale; 

În regiunea transnistreană nu - 
există o posibilitate reală și eficientă 
de a reclama actele de tortură sau rele 
tratamente, victimele fiind lipsite de 
orice recurs efectiv în acest sens;

Activitățile Mecanismului - 
Național de Prevenire a Torturii nu 
se extind în raioanele din stînga Nis-
trului;

Organele de drept ale Republi-- 
cii Moldova nu în toate cazurile in-
vestighează în mod eficient plîngeri-
le victimelor în legătură cu aplicarea 
tratamentelor inumane sau degra-
dante. Asta chiar dacă în cauza Ilaş-
cu și alții v. Moldova și Rusia [GC], 
(No. 48787/99, ECHR 2004-VII) 
și Catan și alții v. Moldova și Ru-
sia [GC] (nos. 43370/04,8252/05 și 1
8454/06, §§ 102-123, 19 Octombrie 
20129), a fost constatată obligaţia 
pozitivă a Guvernului Republicii 
Moldova de a asigura respectarea 
drepturilor omului în regiunea trans-
nistreană; 

Potrivit informațiilor publica-- 
te de ,,departamentul instituțiilor pe-
nitenciare” din zona transnistreană, 
în 2012, în 3 instituții de executare 
a pedepsei, o închisoare cu regim 
sever, o colonie pentru minori și 
una pentru femei erau circa 2819 
deținuți. Printre aceştia: 131- femei, 
25 - minori, 38 - bolnavi de tuber-
culoză și alți 129 - de HIV/SIDA. 
Reieșind din datele statistice anali-
zate, rezultă că la 100 000 de locui-
tori din regiune sînt deținute 563 de 
persoane. Comparativ, în penitencia-
rele aflate sub jurisdicţia autorităţilor 
constituţionale, la 100 mii locuitori 
revin 180 persoane deţinute, media 
în ţările UE fiind de 129 persoane, 
conform datelor din 2012;

În perioada 2012-2013, Cur-- 
tea Europeană a Drepturilor Omului 
a comunicat Guvernelor Republicii 
Moldova și Federației Ruse 6 cazuri 
cu privire la violări care au avut loc 
în regiunea transnistreană a Repu-
blicii Moldova,  în care este invocată 
violarea art.3 și 2 al Convenției Eu-
ropene a Drepturilor Omului.

   La rîndul său, directul execu-
tiv al RCTV „Memoria” Ludmila 
Popovici a subliniat că în fiecare an, 
în diferite țări ale lumii, pe 26 iunie, 
societatea civilă, guvernele, publicul 
larg şi mass-media, sînt chemate să 
întreprindă acţiuni concrete, menite 
să susțină victimele, să condamne 
actele de tortură precum şi să se ex-
prime împotriva acestui fenomen di-
structiv pentru orice societate.

Campania internațională din 
anul 2013 este dedicată reabilitării 
victimelor torturii și a altor tratamen-
te crude sau inumane. 

Articolul 14 al Convenției ONU 
împotriva torturii prevede:  „Fiecare 
stat parte va garanta, în sistemul său 
juridic, victimei unui act de tortură 
dreptul de a obţine reparaţie şi de a fi 
despăgubită în mod echitabil şi adec-
vat, inclusiv mijloacele necesare pen-
tru readaptarea sa cît mai completă 
posibil. În cazul decesului victimei, 
ca urmare a unui act de tortură, per-
soanele aflate în întreţinerea acesteia 
au dreptul la compensaţie”.

Prin urmare, statul trebuie să în-
treprindă măsuri legale şi de alt or-
din, adoptate la nivel naţional, care 
reflectă implementarea articolului 

14. Acestea trebuie să indice dacă 
măsurile respective sînt disponibile 
doar pentru cetăţenii ţării sau şi pen-
tru alte grupuri, aşa cum sînt refugia-
ţii sau solicitanții de azil în Moldova. 
Procedurile pentru obţinerea accesu-
lui la reabilitare şi compensaţii tre-
buie să fie clare și aplicabile. Progra-
mele de reabilitare de care ar putea 
beneficia victimele torturii, trebuie 
să includă asistență medicală, socia-
lă şi psihologică, precum și compen-
saţii financiare. 

    Spre regret, Republica Moldo-
va nu se prea identifică cu aplicarea 
articolului 14 al Convenției ONU 
împotriva torturii şi nu avem decizii 
pronunţate de către autorităţile judi-
ciare sau administrative, cu referire la 
aceste prevederi și drepturi ale victi-
melor torturii, a menţionat directorul 
executiv al CRTV „Memoria”. 

Ludmila Popovici  a evidenţiat că 
reabilitarea și susținerea victimelor 
este o componentă indispensabilă a 
prevenirii și combaterii torturii, pre-
cum și a impunității. Fără sprijinul 
acordat victimelor, fără documenta-
rea medicală adecvată a cazurilor lor 
și fără susținerea lor în instanțe, nu 
putem vorbi despre combaterea și/
sau prevenirea acestui fenomen pe-
riculos. 

 Centrul de Reabilitare a Victime-
lor Torturii ,,Memoria” este primul și 
unicul care activează în ţara noastră 
din aprilie 2000, în exclusivitate cu 
finanţare externă sub formă de gran-
turi. Asigurarea activității continue și 
oferirea serviciilor de reabilitare vic-
timelor rămîne doar pe seama echi-
pei Centrului „Memoria”, care înt-
împină dificultăți enorme din cauza 
surselor de finanțare limitate. Foarte 
puțini donatori internaționali spriji-
nă financiar prestarea de servicii di-
recte de reabilitare, deoarece aceasta 
este considerată o responsabilitate  a 
instituțiilor de stat. 

În prezent, aproximativ 400 de 
persoane beneficiază de asistență 
medico-socială și legală a CRTV 

„Memoria”. Din numărul total de 
379 de persoane asistate în prezent, 
164 sînt victime recente ale torturii, 
violenței, tratamentelor inumane și/
sau degradante, precum și rudele 
apropiate ale acestora, inclusiv din 
regiunea transnistreană.

În cadrul campaniei lunare anti-
tortură 2013, miercuri, 26 iunie, la 
Centrul de Reabilitare a Victimelor 
Torturii „Memoria” a avut loc „Ziua 
uşilor deschise”.

Ziua internațională a ONU pen-
tru susţinerea victimelor torturii este 
marcată începînd cu 26 iunie 1997, 
în legătură cu 10 ani ai Convenţiei 
ONU împotriva torturii şi altor pe-
depse şi tratamente cu cruzime, inu-
mane și/sau degradante, care a intrat 
în vigoare în 1987. Republica Mol-
dova a ratificat Protocolul opţional la 
Convenţie în anul 2006, în anul 2008 
fiind creat Mecanismul Naţional de 
Prevenire a Torturii. Monitorizarea 
respectării prevederilor Protocolului 
Opţional la Convenţie este efectua-
tă de Subcomitetul ONU împotriva 
torturii.  

În anul 2013, sloganul Zilei in-
ternaţionale ONU pentru susţinerea 
victimelor torturii este: „Victimele 
torturii au dreptul la reabilitare. Să 
facem ca acest drept să devină o re-
alitate!” 

 CpDOM

„Victimele torturii au dreptul la reabilitare. 
Să facem ca acest drept să devină o realitate!”
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R epublica Moldova a fost 
vizitată, recent, de dele-

gaţia Secretariatului Consiliului 
Europei(CoE), cu scopul de a face 
o evaluare a cooperării dintre ţara 
noastră şi CoE pentru perioada 
2011-2013, precum şi de a contura 
priorităţile şi acţiunile pentru viitor.   

 Grupul de oficiali în frunte cu 
Daniil Khochabo, director adjunct 
pentru consiliere politică, şi Ulvi 
Akhundlu, şeful Oficiului CoE la 
Chișinău, a avut întîlniri cu mai 
mulţi demnitari şi reprezentanţi ai 
mai multor instituţii din ţara noastră, 
printre aceştia, și Dorin Recean, mi-
nistrul Afacerilor Interne, precum şi 
Tudor Lazăr, avocat parlamentar.    
    În cadrul întrevederii cu Do-
rin Recean, D. Khochabo l-a 
felicitate pe ministru cu oca-
zia învestirii Guvernului și re-
confirmarea în poziția ocupată.  
    În context, D. Recean a vorbit des-
pre ultimele evoluții în domeniul re-
formei MAI sub aspect instituțional 
și organizațional, precum și pașii 
următori care vor fi întreprinși de 
către MAI pe această dimensiune. 
Oficialii au calificat actualul par-
teneriat dintre ţara noastră şi CoE 
drept unul eficient, apreciind core-
laţia acestuia cu UE.

De asemenea, ministrul de In-
terne a mulțumit pentru susținerea 
CoE în organizarea trainingurilor 
de instruire, expertizei și consilierii 
pe diferite domenii sectoriale. În 
această ordine de idei, a reiterat că 
prevenirea corupției și investițiile 
în instruirea în domeniul drepturi-
lor omului rămîn subiecte actuale 
pe agenda instituției.

În final, delegaţia a mulțumit 
ministrului Recean pentru schim-
bul eficient de informații, sugerînd 

continuarea acestei colaborări exce-
lente, care are un spectru foarte larg 
de activități, se precizează într-un 
comunicat al Direcţiei Informare şi 
Relaţii Publice a MAI.

La întîlnirea dintre avocatul 
parlamentar Tudor Lazar şi mem-
brii delegaţiei CoE au fost discutate 
subiecte ce ţin de respectarea drep-
turilor omului în țara noastră şi cola-
borarea Centrului pentru Drepturile 
Omului din Moldova (CpDOM) cu 
Oficiul Consiliului Europei, potri-
vit CpDOM.  

 La începutul convorbirii, Tudor 
Lazăr a făcut o prezentare succin-
tă vizavi de Instituţia Naţională a 
Ombudsmanului, menționînd con-
tribuţia depusă de CpDOM  în ve-
derea  realizării Planului Naţional 
de Acţiuni în domeniul drepturilor 
omului (PNADO) în contextul  re-
formei sectorului justiţiei. Ombud-
smanul a informat delegaţia despre 
noul proiect de lege cu privire la 
avocaţii parlamentari şi discuţiile 
care au loc în legătură cu modifi-
cările propuse. Avînd în vedere că 
la etapa inițială CpDOM a benefi-
ciat de sprijinul Consiliului Euro-
pei prin oferirea expertizei asupra 
calității Legii cu privire la avocații 
parlamentari, avocatul parlamen-
tar consideră oportună continuarea 
acestei colaborări, inclusiv prin 
eventuala susținere în vederea 
consolidării capacităților instituției 
după modificarea legislației, princi-
palele domenii ar fi:  dreptul de a nu 
fi supus torturii și altor tratamente 
inumane ori degradante, egalitate 
și nediscriminare, dreptul de a ale-
ge şi a fi ales, libertatea conştiinţei, 
exprimării şi asocierii, drepturile 
copilului  și  punerea în aplicare a 
reformelor structurale necesare

La capitolul apărarea dreptu-
rilor omului, avocatul parlamentar 
s-a referit la mai multe aspecte, şi 
anume: situaţia social-economică 
în ţară,  situaţia minorităților naţi-
onale,   situaţia romilor, 
problemele cu care se 
confruntă aceştia în pro-
cesul de integrare socială. 
Menţionînd că populaţia 
Moldovei în general este 
tolerantă,  ombudsmanul 
a remarcat faptul că romii 
trăiesc pe teritoriul ţării 
de mai multe secole şi au 
nivel de integrare rela-
tiv bun, la moment fiind 
necesară implementarea 
politicilor şi strategiilor 
propuse pentru incluzi-
unea lor socială – princi-
palul pas ar fi integrarea 
copiilor romi în procesul 
educaţional. Accesul la 
învăţămînt, realizat, dar 
în primul rînd conştien-
tizat  ca necesitate, de înşişi romii, 
este o cale optimă pentru integrare 
şi realizarea şanselor egale, consi-
deră ombudsmanul. De asemenea, 
accesul liber la serviciile medicale, 
sociale etc. ar grăbi integrarea re-
uşită a romilor. În atenţia ombud-
smanului sînt şi problemele cu  care 
se confruntă şi alte etnii din Mol-
dova: găgăuzi, bulgari, ucraineni 
ş.a. Toate cazurile de discriminare 
pe orice criteriu sînt examinate de 
avocatul parlamentar şi pe toate 
faptele de discriminare instituţia 
vizată întreprinde masuri în limite-
le competenței sale, se arată într-un 
comunicat al CpDOM .   

 Totodată, ombudsmanul a remar-
cat faptul că Centrul pentru Dreptu-
rile Omului din Moldova a benefi-

ciat de asistența Consiliului Europei 
în cadrul Programului „Susţinerea 
democraţiei în Republica Moldo-
va”, realizat în perioada de sfîrşit de 
an 2010-2011.  Aceasta a presupus 

organizarea mai multor seminare 
şi trainiguri, editarea Manualului 
funcţionarului public şi instruirea 
reprezentanţilor  administrației lo-
cale în raioane, susţinerea în orga-
nizarea Conferinţei  Internaţionale 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, care s-a desfăşurat în 
septembrie 2011, alte activităţi pri-
vind   susţinerea instituţiei ombud-
smanului.

 Avocatul parlamentar a mul-
ţumit partenerilor europeni pentru 
susţinerea acordată instituţiei în im-
plementarea activităţilor în cadrul 
acestui program, care au avut drept 
scop promovarea respectării drep-
turilor omului în Moldova.

 Realizarea eficientă a dome-
niilor prioritare de activitate ale 

CpDOM implică consolidarea 
capacităților instituționale, pe de o 
parte și campanii de promovare a 
drepturilor omului, pe de altă parte. 
Avocatul parlamentar Tudor Lazăr 

consideră necesară continuarea  co-
laborării cu Consiliul Europei in-
clusiv prin instruiri tematice, de 
formare a formatorilor, dezvoltarea 
resurselor prin  fundraising, dezvol-
tarea abilităților specifice de moni-
torizare în domeniul nediscriminării 
și drepturilor electorale, în identi-
ficarea victimelor torturii, violenței 
în familie, schimb de experienţă cu 
alte instituţii, vizite de studiu ale 
angajaților etc.

 La rîndul său, şeful delegaţiei, 
directorul adjunct pentru consiliere 
politică Daniil Khochabo a sublini-
at  importanţa de a continua imple-
mentarea programelor  de sprijin a 
activităţilor de promovare şi apăra-
re a drepturilor omului.  

Cor. DREPtUl

Delegaţie a Secretariatului Consiliului Europei în vizită  la Chişinău

O delegație moldo-
venească a parti-

cipat, recent, la negocieri 
cu autoritățile cipriote 
în domeniul readmisiei 
persoanelor cu ședere 
ilegală. Runda de ne-
gocieri   pe marginea 
proiectului Acordului 
de readmisie dintre 
Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul 
Republicii Cipru a 
fost desfăşurată la Ni-
cosia (Cipru).

În cadrul întreve-
derii, reprezentanţii 
Direcţiei Cooperare 
Internaţională şi In-
tegrare Europeană şi 
Biroului Migraţie şi 
Azil ale Ministerului 
Afacerilor Interne, au 
purtat negocieri pri-
vind Protocolul de imple-
mentare a Acordului din-
tre Republica Moldova şi 
Comunitatea Europeană 
privind readmisia persoa-
nelor cu şedere ilegală, 
semnat la Bruxelles, la 10 
octombrie 2007.

,,Acest eveniment este 
unul semnificativ, ce 
derivă din premisa inten-
sificării cooperării între 
părţi privind combaterea 

migraţiei ilegale şi read-
misia persoanelor aflate în 
situaţie de şedere ilegală, 
precum şi consolidarea 
parteneriatelor între state 
în domeniul managemen-
tului migraţiei.

Reieşind din dorinţa 

părţilor de a stabili, prin 
intermediul prezentului 
acord, pe bază de recipro-
citate, procedurile rapide 
şi eficiente de identificare 

sigură, readmisie şi ad-
misie a persoanelor, care 
nu îndeplinesc condiţiile 
de intrare, aflare sau şe-
dere pe teritoriul părţilor 
contractante, negocierea 
acestui acord este una 
importantă şi reprezintă 

un obiectiv major al MAI, 
în contextul Planului de 
acţiuni privind liberaliza-
rea regimului de vize cu 
Uniunea Europeană”, se 

menţionează într-
un comunicat al 
Direcţiei Informa-
re şi Relaţii Publi-
ce a Ministerului 
Afacerilor Interne.

În cadrul între-
vederii, delegaţiile 
ambelor state au 
apreciat dialogul 
constructiv şi efi-
cient privind deru-
larea negocierilor 
pe marginea acor-
dului vizat, confir-
mînd disponibili-
tatea de a dezvolta 
în continuare buna 
cooperare de veci-

nătate pentru facilitarea 
schimbului de informaţii 
între organele de drept şi 
consolidarea cooperării în 
domeniul combaterii mi-
graţiei ilegale.

l. D.

O delegaţie moldovenească a participat 
la negocieri cu autorităţile cipriote în 

domeniul readmisiei persoanelor cu şedere 
ilegală M inisterul Justiţiei a în-

registrat, recent, în re-
gistrul actelor juridice „Ordinul 
cu privire la verificarea stării de 
sănătate a candidaţilor la funcţia 
de judecător şi a judecătorilor 
în funcţie privind corespunde-
rea pentru exercitarea funcţiei 
de judecător”. Adică, examenul 
medical va fi obligatoriu pentru 
judecători şi candidaţii la această 
funcţie.

Ordinul a fost elaborat de 
către Ministerul Sănătăţii în co-
ordonare cu Consiliul Superior 
al Magistraturii, drept urmare 
a introducerii în anul 2012, de 
către Parlament, a obligativității 
verificării stării de sănătate a can-
didaţilor la funcţia de judecător şi 
a judecătorilor în funcţie (Legea 
nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu 
privire la statutul judecătorului, 
art.61). 

Potrivit Ministerului Justiţi-
ei, verificarea stării de sănătate 
a candidaţilor la funcţia de jude-
cător și a judecătorilor în funcţie 
va fi efectuată de către o comisie 
specială din cadrul Dispensa-
rului Republican de Narcolo-
gie. Aceasta va fi formată din 4 
membri și va emite Certificatul 
medical în termen de 10 zile din 
data examinării dosarului. De 

menționat, că starea de sănătate a 
candidaţilor la funcţiile de jude-
cător se va verifica pînă la derula-
rea concursului pentru suplinirea 
funcţiei de judecător, iar în cazul 
judecătorilor în funcţie – o dată 
la 5 ani. Candidații examinați 
care nu vor fi de acord cu decizia 
comisiei vor fi  în drept să depu-
nă o contestaţie, costul căreia o 
vor achita din cont propriu. 

Potrivit ordinului, printre 
bolile care nu permit exercitarea 
funcției de judecător sînt: tulbu-
rări mintale organice, tulburări 
mintale şi de comportament in-
duse de consumul de substanţe 
psihoactive, schizofreniile, tul-
burări delirante persistente, tul-
burări  schizo-afective, tulburări 
de afectivitate, tulburări anxios-
fobice, tulburări obsesiv-compul-
sive, tulburări disociative, tulbu-
rări de personalitate, epilepsia cu 
dereglări psihice (demenţă, tul-
burare organică de personalitate 
în epilepsie).

Datele personale privind sta-
rea de sănătate a celor examinați 
vor fi prelucrate doar în strictă 
conformitate cu prevederile Le-
gii nr.133 din 08 iulie 2011 pri-
vind protecţia datelor cu caracter 
personal. 

Cor. DREPtUl

Examen medical obligatoriu 
pentru judecători și candidații 

la funcția de judecător
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R ecent, în cadrul unei conferinţe de 
presă, au fost prezentate rezultate-

le unui sondaj naţional  privind încrederea, 
imaginea, prestigiul și gradul de apreciere al 
muncii subdiviziunilor Ministerului Afaceri-
lor Interne (MAI).

Potrivit Direcţiei Informare şi Relaţii Pu-
blice a MAI, sondajul a fost efectuat de către 
Institutul de Politici Publice și Compania so-
ciologică ,,CBS-AXA”, la solicitarea Ministe-
rului Afacerilor Interne, cu suportul financiar 
al Ambasadei Statelor Unite la Chişinău. Sco-
pul cercetării constă în a afla ce crede cetăţea-
nul simplu despre poliţie. 

La eveniment au participat ministrul Afa-
cerilor Interne Dorin Recean, directorul Insti-
tutului de Politici Publice Arcadie Barbăroșie, 
directorul companiei sociologice ,,CBS-
AXA” Ion Jigău, și coordonatorul programu-
lui din partea IPP Iurie Pîntea.

În alocuţiunea sa, Dorin Recean a subli-
niat faptul că reforma nu se face pentru Mi-
nister, Guvern sau Parlament, reforma se face 
pentru cetățeni. ,,Este mult mai important ce 
cred cetățenii despre reformă decît ce cred eu, 
alți miniștri sau politicieni. De asta vom face 
cercetări cu regularitate pentru a înțelege mai 
profund atitudinile cetățenilor față de toate 
subdiviziunile ministerului, atît poliția, cît 
și poliția de frontieră, pompierii şi salvatorii, 
carabinierii etc.”, a menţionat ministrul Afa-
cerilor Interne al Republicii Moldova. 

Potrivit rezultatelor sondajului, în 
comparație cu datele Barometrului Opiniei 
Publice, încrederea în poliție continuă să aibă 
o tendinţă crescătoare (33% față de 27% în 

aprilie). De menţionat că, pentru prima dată 
s-a efectuat măsurarea încrederii în poliția de 
frontieră, salvatori și pompieri, și carabinieri.

Proporția cetățenilor care simt respect 
față de polițiști este de 59%, față de polițitșii 
de frontieră 

- 61%, cara-
binieri - 64%, 
pompieri și 
salvatori - 
85%. 

Totodată, 
oamenii con-
sideră că nive-
lul de crimina-
litate din ţară 
este ridicat, 
în timp ce, la 
nivel local, în 
raion sau sec-
tor, criminali-
tatea este mai 
scăzută.

Cît priveş-
te activitatea 
poliţiei, 33 
la sută dintre 
respondenţ i 
au spus că 
aceasta se înrăutăţeşte, în timp ce 41 la sută 
au spus că se îmbunătăţeşte, iar 26% au spus 
că nu ştiu ce se întîmplă.

Cu referire la reforma poliţiei, 44 la sută 
din participanţii la sondaj au declarat că au 
auzit de ea, iar 49 la sută au răspuns - nu, în 
timp ce 6% s-au abţinut să dea un răspuns.

Datele sondajului mai relevă că cea mai 
mare problemă cu care se confruntă poliţia 
este corupţia, după care urmează nivelul pro-
fesional scăzut, salariul mic, dotarea tehnică, 
nivelul de educaţie şi relaţia cu publicul. În 

context, D. Recean a remarcat că  lupta cu 
corupţia reprezintă prioritatea numărul unu a 
instituţiei pe care o conduce.

,,Noua Lege cu privire la poliţie şi realiza-
rea testului de integritate ar putea stopa aceste 
lucruri. Trebuie să eliminăm oportunităţile 
de corupţie, prin schimbarea procedeelor de 

transmitere a amenzii. Trebuie să avem şi o 
creştere graduală a salariului. Este şi un defi-
cit de comunicare în ceea ce priveşte reforma. 
Campania ,,Cunoaşte-ţi poliţistul tău” ar tre-
bui să îmbunătăţească reforma. 

   În cadrul Ministerului de 
Interne sînt persoane care au 
fost promovate şi mai au şanse 
de promovare şi sînt persoane 
care au fost îndemnate să ple-
ce”, a declarat ministrul de In-
terne.

În linii generale, oamenii 
au în continuare cea mai mare 
încredere în biserică. Urmează 
mass-media, armata, primăria, 
băncile, ONG-urile, poliţia, 
sindicatele, Guvernul şi Preşe-
dinţia.

Precizăm că sondajul a fost 
realizat prin interviu standardi-
zat faţă în faţă, pe un eşantion 
de 1228 de persoane, cetăţeni 
ai Republicii Moldova, cu 
vîrsta de peste 18 ani, excep-
ţie făcînd locuitorii raioanelor 
de Est ale ţării. Acesta a fost 
efectuat în perioada 13-21 mai.  
Sondajul a inclus întrebări ce 

țin de toate subdiviziunile MAI, fiind pus ac-
centul pe poliție, unde în ultimul timp, au avut 
loc cele mai mari schimbări. O cercetare se-
parată privind Poliția de Frontieră va fi făcută 
publică în luna iulie.

l. D.

U n lot de 18 unităţi de transport, de mo-
del ,,Dacia Logan”, echipate cores-

punzător, au fost transmise în gestiunea uni-
tăţilor structurale şi a filialelor teritoriale ale 
Întreprinderii  de Stat Servicii Pază a MAI. 

Potrivit Direcţiei Informare şi Relaţii Pu-
blice a instituţiei vizate, la ceremonia oficială 
a participat şi Dorin Recean, ministrul Afa-
cerilor Interne, care a subliniat că, astfel de 
iniţiative trebuie să aibă o continuitate – lucru 
posibil doar prin consolidarea capacităţilor 

profesionale şi sporirea gradului de responsa-
bilitate a întreg personalului ÎS Servicii Pază 
a MAI.

Mai mult, dotarea subunităţilor structu-
rale ale Întreprinderii de Stat Servicii Pază a 
Ministerului Afacerilor Interne cu acest lot de 
autoturisme, urmează să contribuie la comba-
terea concurenţei neloiale din partea altor su-
biecţi a acestui domeniu de activitate, să favo-
rizeze reacţionarea promptă şi să asigure inter-
acţiunea calitativă cu angajaţii Inspectoratului 
Naţional de Patrulare şi ai Inspectoratelor de 
poliţie teritoriale ale Ministerului Afacerilor 
Interne, în scopul prevenirii şi contracarării 
furturilor patrimoniale precum şi a altor aba-
teri antisociale.

La rîndul său, directorul general al ÎS 

Servicii Pază a MAI Sergiu Sava a menţio-
nat că, prin aplicarea corectă a dezideratelor 
enunţate, se va contribui vizibil la diminuarea 
riscului atentatelor la proprietatea privată, ga-
rantată de Constituţie, precum şi la sporirea 
credibilităţii populaţiei faţă de autorităţile 
statului.

Totodată, sursa citată a adus mulţumiri 
conducerii MAI, pentru suportul acordat în 
activitatea nobilă desfăşurată în beneficiul 
comunităţii, specificînd că, personalul ÎS Ser-

vicii Pază a MAI, în continuare, îşi va 
orienta eforturile pentru asigurarea 
unui climat de siguranţă în societate.

Reamintim că, Întreprinderea de 
Stat Servicii Pază a Ministerului Afa-
cerilor Interne a fost creată prin Hotă-
rârea Guvernului nr.2 din 16.01.2010, 
devenind succesoare de drepturi şi 
obligaţii a Serviciului Pază de Stat, 
fiind un serviciu de ramură al MAI.

La ora actuală, ÎS Servicii Pază 
a MAI, este unica instituţie, pe piaţa 
serviciilor de pază, care îşi desfăşoa-
ră activitatea pe întreg teritoriul ţării.

Zilnic, la paza obiectivelor bene-
ficiarilor serviciilor de pază, sînt an-

trenaţi circa 820 de gardieni publici, inclusiv 
62 grupe operative mobile.

Graţie acţiunilor întreprinse, pe parcursul 
anului 2012, de către echipajele operative 
ale întreprinderii, au fost efectuate 120 341 
ieşiri ca rezultat al recepţionării semnalelor 
de alarmă de la obiectivele păzite. În urma 
intervenţiilor au fost reţinuţi 520  de delic-
venţi şi prevenite 127 de cazuri de sustrageri. 
În acelaşi timp, de la începutul anului curent 
pînă în prezent, de către grupele operative 
din cadrul unităţilor structurale au fost efec-
tuate 47 176 ieşiri, ca rezultat fiind reţinuţi 
206 delicvenţi şi prevenite 35 de cazuri de 
sustrageri.

l.D.

Sondaj: Ce crede cetăţeanul simplu despre poliţie

Noi unităţi de transport pentru serviciile 
de pază ale MAI în scopul prevenirii şi 

contracarării furturilor patrimoniale precum şi 
a altor abateri antisociale Î n perioada 17 - 28 iunie curent, speci-

alişti din cadrul Ministerului Justiţiei 
beneficiază de o serie de traininguri în do-
meniul bugetării bazate pe performanţă, în 
cadrul Programului „Finanţele Publice pentru 
Dezvoltare”. Scopul acţiunii rezidă în oferi-
rea suportului practic, sub forma atelierelor 
de lucru, specialiştilor implicaţi în pregătirea 
propunerilor de buget pe programe pe anii 
2014- 2016.

Potrivit Ministerului Justiţiei, pe parcur-
sul a 10 zile un expert internaţional  a oferit 
asistență și a conlucrat zi de zi cu specialiş-
tii subdiviziunilor responsabile de buget şi 
de politici. Activităţile  principale în cadrul 
asistenţei „la locul de muncă” sînt: revizuirea 
structurii existente a programului „Justiţia” şi 
îmbunătăţirea formulării scopului, obiective-

lor şi indicatorilor de performanţă la nivel de 
subprograme; evaluarea structurii organiza-
ţionale a autorităţii din punctul de vedere al 
susţinerii procesului de bugetare bazată pe 
performanţă. 

În urma evaluării structurii organizaţiona-
le şi al programului „Justiţia”, referitor la bu-
get, consultantul va formula recomandări pe 
marginea organizării interne a procesului de 
bugetare bazată pe performanță şi va sugera 
măsurile necesare pentru reorganizarea struc-
turală. Aceste aspecte vor fi expuse în cadrul 
întrunirii finale de sinteză.

Precizăm că programul este finanţat de 
Ministerul Finanţelor al Slovaciei şi imple-
mentat cu suportul Centrului Regional PNUD 
pentru Europa şi CSI din Bratislava.

Cor. Dreptul

Specialiști din domeniul jurisprudenţei 
beneficiază de traininguri în domeniul 

bugetării bazată pe performanţă

Procurorul general Corneliu Gurin s-a 
întîlnit, recent,  cu reprezentanţii 

proiectului Susţinerea Guvernului Moldovei 
în domeniul anticorupţiei, reformei MAI şi 
protecţiei datelor cu caracter personal (MI-
APAC) Carsten Mahnke, conducător de pro-
iect, şi Darius Jurgelevicius, expert în dome-
niul cooperării dintre organele de drept din 
Republica Moldova.

În context, C. Gurin a vorbit despre ac-
tivitatea Procuraturii în implementarea do-
cumentelor de politici anterioare, precum şi 
despre planurile de reformare în proces de 
lansare. Totodată, au fost discutate aspectele 
cooperării între organele de drept în dome-
niul combaterii corupţiei, crimei organizate, 
traficului de fiinţe umane, criminalităţii ci-
bernetice etc. – activităţile în domeniu coor-
donate de Procuratura Generală.

 Subiectele purtate cu reprezentanţii MIA-
PAC au vizat aspecte privind cooperarea din-
tre organele de drept responsabile de politica 
penală şi combaterea criminalităţii, precum 
şi reformarea Procuraturii. De asemenea, au 
fost abordate priorităţile de acţiune şi per-
spectivele unor noi proiecte de asistenţă pen-
tru fortificarea şi eficientizarea organelor de 
drept din Republica Moldova. 

În cadrul întrevederii s-a convenit asupra 
discutării unor posibilităţi concrete de coo-
perare, în ceea ce privește proiectele de asis-
tenţă tehnică ale Uniunii Europene şi Consi-
liului Europei, în curs de implementare şi a 
celor viitoare. 

Serviciul de presă al Procuraturii 
Generale

Discuţii cu experţi ai UE privind rolul 
coordonator al Procuraturii în procesul 

cooperării dintre organele de drept
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

? Cum poate fi executată hotărîrea de judecată 
pe care am obţinut-o, la care executor judecăto-
resc să mă adresez, şi vreau să știu dacă am drep-
tul să îmi aleg executorul?  

               Alexandru Dorfman,
                   r-n Orhei

 
    Conform art.60 din Codul 
de executare,  procedura de 
executare se intentează la ce-
rerea creditorului urmăritor 
sau, în cazurile prevăzute de 
acelaşi cod, la demersul in-
stanţei de judecată, cu prezen-
tarea documentului executoriu 
spre executare.  

Creditorul este liber să de-
pună documentul executoriu 
la orice executor judecătoresc, 
ţinînd cont de competenţa te-
ritorială a executorilor jude-
cătoreşti. În termen de 3 zile 
după primirea documentului 
executoriu, executorul jude-
cătoresc emite o încheiere cu 
privire la intentarea sau la re-
fuzul de a intenta procedura 
de executare, pe care o expe-
diază părţilor în procedura de 
executare în cel mult 3 zile de 
la emitere, însoţită de borde-

roul de calcul al cheltuielilor 
de executare, cu menţiunea că 
suma acestora, care urmează 
a fi încasată de la debitor, se 
va stabili ulterior în condiţiile 
legii, iar debitorului îi va ex-
pedia şi copia, certificată de 
executorul judecătoresc, de pe 
documentul executoriu.  

Încheierea privind inten-
tarea procedurii de executare 
poate fi contestată doar de de-
bitor, în temeiurile prevăzute 
de Codul de executare, în in-
stanţa de judecată în a cărei 
circumscripţie teritorială bi-
roul executorului judecătoresc 
îşi are sediul sau, în cazul mu-
nicipiului Chişinău, în instanţa 
de judecată în a cărei circum-
scripţie camera teritorială a 
executorilor judecătoreşti a 
stabilit competenţa teritorială 
a executorului judecătoresc.

D igul de protecţie 
contra inundaţiilor, 

în temeiul prevederilor Ho-
tărîrii Guvernului nr. 433 din 
18 iunie 2012,  este construc-
ţia de pămînt amplasată de-a 
lungul unui curs de apă cu 
destinaţia pentru a apăra de 
inundaţie o localitate sau o 
porţiune de teren.  

Proiectarea digului se 
efectuează conform nor-
melor şi regulamentelor 
tehnice în vigoare (СНиП 
2.06.03-85 Проектирование 
польдерных систем, СНиП 

2.06.05-84, Земляные 
плотины).  Lucrările de pro-
specţiune şi proiectare se re-
alizează de către persoanele 
fizice sau juridice abilitate 
cu astfel de drept prin licenţa 
respectivă.  Concomitent cu 
elaborarea documentelor teh-
nice de proiect la construcţia, 
reconstrucţia sau reparaţia 
capitală a digului ori porţiu-
nii de dig proiectantul elabo-
rează regulile de exploatare 
a digului, care se aprobă de 
către autoritatea centrală 
responsabilă de domeniu.  
În limita terenului fondului 
apelor, amplasat între dig şi 
rîu, în baza investigaţiilor ge-
ologice se stabileşte:

a) calea de acces la efec-
tuarea lucrărilor  de exploata-
re, reconstrucţie  şi de repara-
ţie a digurilor cu o lăţime de 
4,5 m;

b) locul amplasării cari-
erelor de pămînt de calitate 
corespunzătoare normelor în 
construcţie, care vor fi uti-
lizate la construcţia, recon-
strucţia şi reparaţia digurilor.

Se recomandă de ampla-
sat carierele de pămînt pentru 
construcţia, reconstrucţia şi 
reparaţia digului la o distan-
ţă nu mai mare de 2 km de 
acesta. În cazul în care la 
această distanţă lipseşte pă-
mîntul de calitate, în procesul 
tehnologic de efectuare a lu-
crărilor  se întreprind măsuri 
suplimentare antifiltraţionale. 
Construcţia, reconstrucţia şi 
reparaţia digului se efectuea-
ză în strictă conformitate cu 
documentaţia de proiect ela-
borată în modul stabilit.  În 
perioada efectuării lucrărilor 
de construcţie, reconstrucţie, 
reparaţie sau exploatare a 
digului este necesar să se res-
pecte întocmai cerinţele teh-
nice de securitate.   Recepţia 
lucrărilor după construcţia, 
reconstrucţia sau reparaţia 
capitală a digului se efectu-
ează în deplină conformitate 
cu prevederile actelor norma-

tive în vigoare.
Digul se consideră dat în 

exploatare după întocmirea, 
în modul stabilit, a procesu-
lui verbal de recepţie finală.  
Exploatarea digului are ca 
obiectiv menţinerea parame-
trilor de proiect şi asigurarea 
fiabilităţii lui.  Evacuarea 
apelor mari se efectuează 
sub conducerea comisiilor 
pentru situaţii excepţionale 
respective.

Autoritatea centrală res-
ponsabilă de domeniu:

– stabileşte categoria de 
importanţă 
a digului;

– asigură, 
în perma-
nenţă, men-
ţinerea cotei 
de proiect 
a nivelului 
coronamen-
tului;

– organi-
zează lichi-
darea oportu-
nă a tasărilor, 
surpăturilor, 

a procesului de sufuziune a 
pămîntului, galeriilor de cîr-
tiţe şi de alte animale, fisuri-
lor în corpul digului;

– realizează înierbarea ta-
luzurilor cu ierburi perene;

– organizează exploatarea 
digului şi a infrastructurii 
acestuia în regim de siguran-
ţă şi asigură controlul asupra 
stării lui.  

Pentru realizarea supra-
vegherii şi întreţinerii digului, 
proprietarul divizează digul 
în porţiuni cu o lungime nu 
mai mare de 15 km şi din 
mijloacele financiare proprii 
creează un serviciu alcătuit 
din supraveghetori. Fiecare 
supraveghetor deserveşte o 
porţiune de dig.

Documentaţia tehnică 
necesară pentru exploatarea 
digului include:

– documentaţia de proiect 
în baza căreia a fost construit 
sau reparat capital digul de 
protecţie; paşaportul tehnic 
al digului, elaborat în modul 
stabilit;  regulile de exploa-
tare; procesele verbale de re-
cepţie finală a digului; actele 
investigaţiilor şi măsurărilor 
ce ţin de evacuarea apelor 
mari.  Fiecare dig dispune de 
un paşaport tehnic, elaborat 
conform modelului stabilit, 
care se completează de către 
gestionar.  Paşaportul tehnic 
al digului include informa-
ţia ce ţine de datele tehnice 
ale digului, regimul hidro-
logic al cursului de apă pe 
această porţiune, sectoarele 
cu risc sporit de distrugere,  
amplasarea şi caracteristica 
rambleului, informaţia des-
pre cotele de nivel, persoa-
na oficială responsabilă de 
starea tehnică şi întreţinerea 
acestuia, precum şi alţi indici 
relevanţi. Paşaportul tehnic 
al digului se păstrează la pro-
prietar.  La sfîrşitul perioadei 
de trecere a apelor mari pro-
prietarul digului întocmeşte 
darea de seamă generaliza-
toare privind starea tehnică a 

digului şi lucrările necesare 
pentru asigurarea fiabilităţii 
digului, prezentîndu-le auto-
rităţii centrale responsabile 
de domeniu.

Monitorizarea include 
evidenţa parametrilor şi indi-
cilor privind integritatea cor-
pului digului; starea tehnică a 
taluzurilor şi a coronamentu-
lui şi corespunderea acestora 
cotelor de proiect; apariţia 
fisurilor, surpărilor şi a gale-
riilor de cîrtiţe şi de alte ani-
male, starea drumurilor de 
acces; apariţia depresiunilor 
sau alunecărilor pe taluz. 

Monitorizarea se efec-
tuează în mod vizual şi in-
strumental. Monitorizarea 
vizuală prevede  verificarea 
conformităţii parametrilor 
constructivi actuali  cu indi-
cii de proiect ai digului. Veri-
ficarea vizuală se efectuează 
după sezonul de iarnă, lunar, 
înainte şi după trecerea  vi-
iturii. 

Monitorizarea instrumen-
tală se efectuează de către o 
persoana licenţiată o dată la 
cinci ani. Rezultatele moni-
torizării se includ în actul de 
investigaţii, care se prezintă 
proprietarului digului pentru 
întreprinderea acţiunilor ce 
se impun.  Responsabilita-
tea pentru siguranţa digului 
şi respectarea regulilor de  
exploatare o poartă proprie-
tarul. 

 În perioada trecerii  ape-
lor mari, pot fi implicate, 
după caz, comisiile pentru si-
tuaţii excepţionale ale autori-
tăţii centrale responsabile de 
domeniu, ale întreprinderilor 
subordonate, comisiile pen-
tru situaţii excepţionale ale 
autorităţilor publice locale de 
ambele niveluri şi Comisia 
pentru Situaţii Excepţionale 
a Republicii Moldova, care  
au drept obiectiv luarea de 
decizii, întreprinderea şi rea-
lizarea acţiunilor  de rigoare 
ce se impun de situaţia reală.  

În caz de avertizare de 
către Serviciul Hidrome-
teorologic de Stat privind 
formarea apelor mari şi apa-
riţia pericolului de inundaţii, 
responsabilul de exploatarea 
digului este obligat ca, în 
regim de urgenţă, să exami-
neze  vizual starea tehnică a 
digului, precum şi a terenu-
lui dintre dig şi rîu în vede-
rea înlăturării obstacolelor 
care pot împiedica curgerea 
liberă a apei.  La anunţarea 
pericolului de inundaţie, 
responsabilii de exploatarea 
digului sînt obligaţi să între-
prindă, în mod operativ, mă-
suri de atenuare a posibilelor 
inundaţii prin pregătirea me-
canismelor şi materialelor 
necesare, precum şi să infor-
meze autoritatea centrală res-
ponsabilă de domeniu. Toto-
dată, pe parcursul viiturii, ei 
trebuie să informeze despre 
dinamica cotelor nivelului 
apelor în creştere şi descreş-
tere.  Pentru porţiunile de dig 
cu pericol sporit de rupere, 
după avertizare, în nemijlo-
cita apropiere se depozitează 

materialele şi mecanismele 
necesare pentru întreprinde-
rea măsurilor de prevenire 
sau lichidare a consecinţelor. 
După trecerea apelor mari 
gestionarul organizează con-
trolul stării tehnice a digului 
şi a infrastructurii şi asigură 
realizarea lucrărilor de lichi-
dare a consecinţelor inunda-
ţiei. În caz de utilizare a fîşiei 
de teren aferent digului (pîna 
la 15 m) la efectuarea lucră-
rilor de reparaţie a digurilor 
sau de lichidare a consecin-
ţelor inundaţiei, prejudiciul 
cauzat persoanelor fizice sau 
juridice se repară în modul 
stabilit de legislaţie.

Se interzice circulaţia uni-
tăţilor de transport şi a maşini-
lor agricole pe coronamentul 
digului, blocarea accesului la 
dig pentru efectuarea lucră-
rilor de reparaţie a acestora.  
Pe terenurile fondului apelor 
(porţiunea între dig şi rîu) se 
interzice excavarea pămîntu-
lui, edificarea construcţiilor 
sau crearea altor obstacole 
care împiedică trecerea li-
beră a apelor de viitură, cu 
excepţia celora prevăzute de 
Codul apelor nr.1532-XIII 
din 22 iunie 1993 şi Legea 
nr.440 din 27 aprilie 1995 cu 
privire la zonele şi fîşiile de 
protecţie a apelor rîurilor şi 
bazinelor de apă.

În limita suprafeţei digu-
lui se  interzice:

– instalarea trecerilor pes-
te dig, utilizarea coronamen-
tului digului în calitate de 
cale de acces;

– efectuarea oricăror lu-
crări care pot cauza deteriora-
rea integrităţii digului;

– sădirea pădurilor, arbo-
rilor şi arbuştilor, plantaţiilor 
multianuale;

– plimbatul şi păscutul vi-
telor.

În perioada trecerii 
apelor mari de viitură paza 
digului se efectuează de că-
tre serviciul de menţinere a 
ordinei publice al sectoru-
lui de poliţie din localitatea 
respectivă. Paza digului,  în 
urma avertizării Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat 
privind formarea pe cursuri-
le de apă a undei de viitură 
cu pericol sporit de inunda-
ţie, se realizează de către ÎS 
Servicii Pază, prin coordo-
nare cu Comisia pentru situ-
aţii excepţionale de nivelul 
respectiv.  Perioada şi por-
ţiunea de dig pentru care se 
stabileşte organizarea pazei 
de stat se determină de către 
responsabilul de exploatarea 
digului şi se coordonează cu 
Comisia pentru situaţii ex-
cepţionale de nivelul dat.

Digul de protecţie contra inundaţiilor

   Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Mereniuc Radu, domiciliat: mun. Chişinău, str. Gheorghe 
Madan, nr. 52, apt. 2, pentru data de 11 septembrie 2013, ora 
14.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea înaintată de Cuiban Ludmila 
privind încasarea sumei. 

Judecător    V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Isac Vasile, pen-
tru data de 16 iulie 2013, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiu-
nea cet. Isac Maria privind desfacerea căsătoriei. 

Judecător    lilia lupaşco   

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu anunţă, 

pentru data de 16 iulie 2013, ora 11.00, licitaţie publică de 
vînzare a casei de locuit individuale, identificată prin nr. ca-
dastral – 0100208.286.01, cu suprafaţa de 284,8 metri pă-
traţi, cu construcţie accesorie identificată prin nr. cadastral – 
0100208.286.02, cu suprafaţa de 5,4 metri pătraţi, cu construc-
ţie accesorie identificată prin nr. cadastral – 0100208.286.03, 
cu suprafaţa de 16,2 metri pătraţi, cu construcţie accesorie 
identificată prin nr. cadastral – 0100208.286.04, cu suprafaţa 
de 8,7 metri pătraţi, ce aparţin cu drept de proprietate 4/5 cotă-
parte lui Todorovici Ivan Dumitru, c/p –0971202016602 şi To-
dorovici Elena Mihail, c/p – 0971202016691 şi 1/5 cotă-parte 
lui Todorovici Valeriu Ion, c/p –0971202016794 şi Todorovici 
Aurica Petru, c/p – 0971302424176 amplasate pe terenul iden-
tificat prin nr. cadastral – 0100208.286, cu suprafaţa de 0,0495 
ha., care este în proprietatea Republicii Moldova.

Preţul de start – 3 200 000 lei, (trei milioane două sute 
mii lei).

Doritorii de a participa la licitaţie, pînă la 15 iulie 2013 
vor depune cerere de participare cu indicarea preţului propus 
pentru lotul scos la licitaţie şi dovada de achitare a acontului 
în mărime de 5% din preţul iniţial al bunului scos la licitaţie, 
la Biroul executorului judecătoresc Anatolie Bănărescu.

Acontul şi taxa de participare la licitaţie, în mărime de 60 
lei, se va depune la contul executorului judecătoresc Anatolie 
Bănărescu, prin virament/depunere, nr. – 2224311909, c/f – 
43242017 în BC ,,Victoriabank” SA, fil. nr. 11, Chişinău VIC-
BMD2X883.

Pentru informaţii suplimentare, vă adresaţi către execu-
torul judecătoresc Anatolie Bănărescu: mun. Chişinău, bdul 
Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 336, tel: (022) 54-70-41, tel. mob. 
069130707.

Executor judecătoresc    Anatolie Bănărescu

Citaţii în judecată

ANUNŢ
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” anunţă con-

cursul pentru suplinirea funcţiilor de: 
lector universitar – 2 locuri;  lector superior – 2 loc; conferenţiar universitar – 1 loc;
profesor universitar – 1 loc; şef catedră – 2 locuri.

Date de contact:   bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.200
tel: (022)74-94-86, fax: (022) 35-84-27; uspeeconstantinstere@yahoo.com
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Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,Oxiprint” SRL, pentru data de 24 septem-
brie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, 
nr. 13, bir. 1,,A”), unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea ÎI ,,Sajin Vasile”privind încasarea datoriei.

 Judecător  Nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sincenco Alexan-
dr, a.n. 02.01.1951, pentru data de 30 septembrie 2013, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 17) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii de che-
mare în judecată depusă de Pădureţ Olga privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Maria Ţurcan 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Terra Consulting”, pentru data de 1 oc-
tombrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, 
nr. 13, bir. 1,,A”), unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea AP ,,Biroul Naţional al Asiguratorilor Autovehicule” 
privind încasarea datoriei.

 Judecător  Nicolae Şova
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Darii Lilian, 
Darii Irina, pentru data de 5 iulie 2013, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu, nr. 24/1, bir. 306) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile, la cererea de chemare în judecată 
depusă de reprezentantul reclamantului avocatul Modval Ion 
în numele şi interesul lui Brenici Victor către Primăria satului 
Coloniţa, Ştobert Adolif, Darii Lilian, Darii Irina, intervenient 
accesoriu OCT Chişinău, Scurtu Vladimir privind constatarea 
nulităţii extrasului din Registrul Bunurilor Imobile a deţinăto-
rilor de cotă valorică din octombrie 2010, eliberat de Primăria 
satului Coloniţa şi declararea nulă a contractului de vînzare-
cumpărare a bunului imobil încheiat între Ştobert Adolif şi 
Darii Lilian, radierea dreptului de proprietate asupra cotei de 
9,65% din bunul imobil.

Judecător  Oxana Robu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Mens Profit”, pentru data de 22 iulie 2013, ora 15.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în cali-
tate de pîrît la cererea de chemare în judecată depusă de SRL 
,,Pricomtax-Com” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Ala Malîi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Pretula Vadim Vasile, c.p. – 
0981706071478, domiciliat: or. Briceni, str. Prieteniei, nr. 3, 
apt. 32, pentru data de 8 iulie 2013, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (Orhei, str. V. Mahu, nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Crăciun Angela privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet-lor: Caşciuc 
Ivan şi Caşciuc Andrei, domiciliaţi: satul Căinarii-Vechi, Soro-
ca, pentru data de 15 iulie 2013, ora 10.00, la sedinţa de jude-
cată (Soroca, str. Indpendenţei, nr. 62, bir. 1) în calitate de pîrîţi 
în cauza civilă intentată de Stratan Svetlana privind declararea 
actului juridic nul şi recunoaşterea dreptului de proprietate.

Judecător  Marcel Soficiuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Boţan Sergiu, domiciliat: satul Pereseci-
na, str. Ştefan cel Mare, nr. 146/2, Orhei, pentru data de 19 iulie 
2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Boţan Oxana privind partajarea averii comune în devălmăşie.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Galieva Lucia Ion, cu ultimul domici-
liu: satul Camencea, Orhei, pentru data de 26 iulie 2013, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît la cererea depusă de Galiev Ruslan privind des-
facerea căsătoriei.

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

Judecător  tatiana troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Sajin Anastasia Ion, cu ultimul domi-
ciliu: satul Lucaşeuca, Orhei, pentru data de 26 iulie 2013, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în ca-
litate de pîrît la cererea depusă de Sajin Tudor privind revizui-
rea hotărîrii judecătorești referitoare la 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

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
obligatorie a cet-lor: Afonina Polina, Bătrîncea Vlad, Biciuc 
Valentina, Cebotari Liliana, Chiriac Alexei, Crigan Galina, 
Ciocan Alexandru, Curuci Ivan, Crîjaveţchi Aliona, Cebotari 
Petru, Dodon Igor, Doţiuc Ivan, Gîrneţ Ion, Guţol Mihail, Ha-
rea Ion, Iuraş Victor, Iuraş Natalia, Iuraş Ion, Iuraş Petru, Leca 
Ion, Mocanu Ştefan, Popa Vitalie, Pîrţac Nicolae, Pîrţac Elena, 
Postolache Ion, Panin Serghei, Sahanovschi Victoria, Vedme-
diuc Serghei, Prodan Dumitru, Egorov Anton, pentru data de 
11 iulie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, 
bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 215, în incinta Judecătoriei 
Comerciale de Circumscripţie), în calitate de intervenienţi ac-
cesorii în cauza civilă înaintată de Băţ Anatolie către Federaţia 
de Şah din Moldova şi Ministerul Justiţiei al RM privind anu-
larea actelor juridice, sub sancţiunea aplicării efectelor cores-
punzătoare prevăzute de art.205, 206 din Codul de Procedură 
Civilă.

Judecător  Ion gancear
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Ancorid Com”, cu ultimul sediu cunos-
cut: mun. Chişinău, str. S. Rahmaninov, nr. 46, pentru data de 
17 iulie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, 
nr. 2, bir. 611) în calitate de pîrît în cauza civila nr. 2e-727/13 
intentată de SA ,,JLC” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Olga Cojocaru 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Porubin Chiril, domiciliat: mun. Chişinău, comuna Stăuceni, 
str. Grătieşti, nr. 3/2, apt. 330, pentru data de 12 septembrie 
2013, ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea înaintată de Poru-
bin Lucia privind partajarea averii. 

Judecător  V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Postolachi Victor, domiciliat: or. Durleşti, str. V. Lupu, nr. 26, 
pentru data de 26 septembrie 2013, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de intervenient accesoriu 
în cauza civilă la acţiunea înaintată de Bîrsanu Ion către CA 
,,Astera Grup” privind încasarea despăgubirii de asigurare. 

Judecător  V. Micu 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,Client Grup” SRL, cu sediul în or. Cricova, str. 
Dacia, nr. 10, of. 31, pentru data de 18 septembrie 2013, ora 
10.45, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel 
Mare, nr. 73, bir. 225, în incinta Judecătoriei Comerciale de 
Circumscripţie) în calitate de reclamat în cauza civilă intentată 
de ,,Almaian” SRL.

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

Judecător  Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Mititelu Nicolae, domiciliat: mun. Chişinău, str. Leului, 
nr. 7,,A”, pentru data de 12 iulie 2013, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă 
de Lungu Diana privind încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  S. teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Labormed”, pentru data de 24 iulie 2013, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, sala 
nr. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de chemare în 
judecată a ÎMSP ,,Centrul Republican de Diagnostică” privind 
încasarea prejudiciului.

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

Judecător  Serghei Dimitriu 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Colesnicov Andrei, domiciliat: mun. Chişinău, str. Tran-
dafirilor, nr. 15, apt. 33, pentru data de 10 septembrie 2013, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 
1,,A”), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
cet. Colesnicova Olga privind decăderea din drepturile părin-
teşti.

 Judecător  Nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Tocarev Dmitrii, 
pentru data de 18 septembrie 2013, ora 12.30, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 18), în calitate de pîrît în 
cauza civilă la cererea cet. Tocarev Valeria privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  Ecaterina Silivestru

Citaţii în judecată ANUNŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privi-

re la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor a 
anunţat la şedinţa  din 25.06.2013 concurs pentru su-
plinirea funcţiilor vacante de: 

-   procuror în Procuratura mun. Bender – 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Donduşeni – 1 func-

ţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Floreşti – 1 funcţie.
Dosarele de aplicare la concurs se depun la secre-

tariatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. Chi-
şinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 26, tel: 
22-80-64)   pînă la 26.07.2013.

 Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64

INVItAŢIE PENtRU
PREZENtAREA OFERtElOR

PRIVIND PROCURAREA SERVICIILOR
DE COLECTARE A DATORIILOR

Termenul limită de depunere a ofertelor – 28.06.2013
 ÎM OMF MICROINVESt SRl

anunţă despre intenţia de colaborare cu agenţii-
le de colectare a datoriilor.

MICROINVEST invită persoanele juridice intere-
sate să depună ofertele la oficiul

MICROINVEST pe adresa: mun. Chişinău, bdul 
Renaşterii Naţionale, nr. 12, et.III.

Oferta trebuie să fie comlpetată cu următoarele do-
cumente:

Certificat de înregistrare (copie)– 
Extrasul de la CÎS (copie) nu mai vechi de 3 – 

luni.
Pentru informaţii suplimentare: (022) 25 00 70, 

Igor Gheorghiţa.

În aceste momente de nemărginită tristeţe, 
Procuratura Republicii Moldova aduce un pios omagiu  

celui care a fost 
DUMItRU  MAtCOVSCHI, 

poet, scriitor, dramaturg şi jurnalist, care, prin credinţa şi 
forţa morală cu care s-a dedicat apărării limbii,  spiritului 
şi valorilor naţionale,  a devenit un model de patriotism  

şi un simbol al neamului.
Exprimăm sincere condoleanţe şi regrete profunde 

rudelor îndoliate şi tuturor celor îndureraţi în legătură cu 
încetarea din viaţă a marelui poet.

Dumnezeu să-i odihnească somnul cel de veci
şi să-l primească alături de aleşii săi.

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Bărbuţa Ion, Juratu Lidia, pentru data de 3 septem-
brie 2013, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 
13, bir. 12) în calitate de pîrîţi, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la acţiunea lui Mardari Vasile privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Tanasov Nicolae, pentru data de 11 septembrie 2013, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la acţiunea reclamantului Mocanu 
Ilie privind încasarea datoriilor.

Judecător     Ştefan Niţă   
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea obligatorie a cet. Burlacu Cristian-
Florin, domiciliat: satul Pelinia, Drochia, pentru data de 23 
iulie 2013, ora 14.30, la şedinţa de judecată (or. Drochia, str. 
31 August 1989, nr. 7, bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civila 
intentată de Burlacu Olga privind încasarea pensiei alimentare 
pentru întreţinerea copilului minor şi la ora 15.00, la sedinţa 
de judecată (or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 7, bir. 8) în 
cauza civilă intentată de Burlacu Olga privind încasarea pen-
siei alimentare pentru întreţinerea soţiei.

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

Judecător     l. lupaşcu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. David Elena, a.n. 
07.10.1979, pentru data de 21 octombrie 2013, ora 14.30, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 502) în calita-
te de pîrît la cererea de chemare în judecată înaintată de BC 

,,Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA privind încasarea su-
mei.

Judecător    l. Pruteanu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 

,,Deafir”, (IDNO–1002600008935), pentru data de 23 iulie 
2013, ora 10.20, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 308) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de 
chemare în judecată depusă de SRL ,,Setrocons Grup” privind 
încasarea datoriei.

Judecător    S. Daguţa         
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Ana AlBU, 
judecător, CA Bălţi

Mult stimată doamnă Ana Albu, 
Cu totul şi cu totul specială este ziua dumneavoas-

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

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

Popasul la care aţi ajuns constituie o oportunitate 
de a pune pe cîntar succesele obţinute. Astfel, avansa-
rea prin muncă, responsabilitate, perseverenţă, devota-
ment domeniului ce vi l-aţi ales ca destin – justiţia, vă 
determină inconfundabilitatea.

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

La Mulţi Ani!  
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Ste-
la Botnaru, doctor în drept, conferenţiar universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Diana Sîrcu, doctor în 
drept, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Serghei Cebotari, lector superior, Facultatea 
de Drept, USM; Maria Avornic, judecător, Centru; 
Natalia Clevadî, judecător, Bălţi; Nadejda lazare-
va, judecător, Ceadîr-Lunga; Vladimir Braşoveanu, 
judecător, Centru; Ion Pâcaleu, judecător, Făleşti; 
Ion Naşco, judecător, Ştefan Vodă; Elisei Secrieru, 
judecător, CA Bender. 

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

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar de îm-
pliniri şi realizări care să vă întregească deplin fericirea.

La Mulţi Ani! 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul  
şi Revista Naţională de Drept

N u contează dacă ceea ce spui 
este corect, atît timp cît o spui 

destul de tare, concluzionează un nou 
studiu care relevă că oamenii se tem 
de nesiguranţă şi preferă 
să graviteze în jurul celora 
care par siguri pe ei.

„Într-o lume perfectă, 
vrei să fii precis şi încreză-
tor. Însă, dacă ar fi să alegi 
între cele două, încrederea 
în tine îţi va aduce mai 
mulţi adepţi”, au explicat 
autorii studiului, de la Wa-
shington State University. 

În cercetare, specialiş-
tii au folosit reţeaua Twitter 
pentru a observa modul în 
care reputaţia formatorilor 
de opinie este afectată de 
încredere şi corectitudine 
atunci cînd prezic rezulta-
tele evenimentelor sportive. 
Ei au analizat tweet-uri 
postate atît de formatorii 
de opinie, cît şi de fanii 
care dădeau pronosticuri 
referitoare la rezultatele 
unor meciuri de fotbal american şi 
baseball. Fiecare tweet a fost analizat 
şi a primit un grad de „încredere”, în 
funcţie de limbaj, folosirea cuvintelor 
puternice precum „a distruge” sau „a 
anihila”. După meciuri, s-a dovedit că 

formatorii de opinie au ghicit scorurile 
corecte în proporţie de doar 47%, iar 
fanii doar în proporţie de 45%. 

Cu toate acestea, măsurătorile au 
arătat că încrederea analiştilor era cu 

50% mai mare decît a amatorilor şi prin 
urmare, ei au obţinut mai mulţi urmări-
tori pe Twitter. 

În cadrul Annual Meeting of the Aca-
demy of Economics and Finance, realiza-
torii studiului au explicat că încrederea de 
sine i-a ajutat pe formatorii de opinie să 

cîştige cu 17 procente mai mulţi urmări-
tori, în timp ce corectitudinea (lansarea 
pronosticurilor corecte) le-a adus doar cu 
3,4 mai mulţi urmăritori pe Twitter. 

Un tipar similar s-a observat şi în 
rîndul amatorilor pe care încrederea i-a 
ajutat să cîştige cu 20% mai mulţi ur-
măritori, în timp ce estimările corecte 
le-au procurat cu 7,3% mai mulţi urmă-
ritori pe Twitter.

P omelo este considerat cel mai mare citric. Fiind o 
varietate de gepfrut, medicina chineză îl recomandă 

pentru curele de slăbire. Acesta este foarte bogat în minerale 
şi vitamine şi are proprietatea de a ţine organismul tînăr şi 
sănătos.

Este suficient să consumaţi o jumătate de pomelo în fie-
care zi pentru a arăta tineri şi sănătoşi, deoarece acesta conţi-
ne vitamina A, B3, B5, P, calciu, potasiu şi magneziu.

Magneziul este benefic pentru a reduce kilogramele în 
plus. În primele două zile de dietă se recomandă să consu-
maţi la micul dejun un pomelo. Următoarele zile, încercaţi 

să-l consumaţi de două ori pe zi – dimineaţa şi seara. Ziua 
care vine, consumaţi pomelo doar dimineaţa, şi tot aşa. Ur-
maţi acest regim pentru o perioadă mai lungă şi la celelalte 
mese ale zilei aveţi grijă să conţină doar alimente uşor dige-
rabile şi slab calorice.

După ce veţi tine acest regim timp de cîteva săptămîni, 
rezultatele vor fi evidente.

Iată cum acţionează această dietă: creşte imunitatea, eli-
mină toxinele, stimulează digestia, reduce colesterolul, favo-
rizează absorbţia fierului, activează acidul folic, încetineşte 
îmbătrînirea, întăreşte sistemul osos, reduce stresul.

Pomelo – fructul care încetineşte îmbătrînirea

Mîncarea proastă afectează moralul
Se ştie că mîncarea nesănătoasă duce la creşterea în 

greutate. Ce nu se ştia însă este că afectează şi sănătatea 
mintală. Potrivit unui studiu realizat în Spania, cine se în-
doapă cu hamburger, hot-dog şi pizza are şanse mai mari 
să fie depresiv.

Cei cărora le plac mîncărurile grase sînt de două ori 
mai predispuşi să aibă moralul scăzut decît cei care nu în-
ghit prea des o asemenea hrană. În plus, adepţii mîncării 
nesănătoase sînt mai susceptibili să fie celibatari şi mai 
puţin activi.

În cadrul studiului, au fost intervievate 8964 persoane, 
evaluate timp de şase luni.

Un motan, înscris în cursa electorală pentru 
primăria unui oraş din Mexic

Lupta politică a devenit cu adevărat animalică într-
un oraş din Mexic. Locuitorii, sătui de ,,şobolanii” de 
la conducere, pot alege un motan, care candidează la 
primărie cu acest slogan. El a fost înscris în cursă de 
stăpînul său, unul dintre mexicanii dezamăgiţi de clasa 
politică.

Persoanele care iubesc pisicile în oraşul Xalapa din 
Mexic ar putea avea o singură opţiune la alegerile locale. 

Este vorba despre motanul Morris, a cărui popularitate 
a exploadat pe reţelele de socializare. Are 120 de mii de 

,,like-uri” pe Facebook, mult mai mult decît oponenţii săi 
care sînt oameni. 

M o t a n u l 
Morris are zece 
luni şi promi-
te să mănînce 
şi să doarmă 
în continuare, 
dacă va cîştiga 
alegerile. Stă-
pînul său spune 
că felina este 
p o l i t i c i a n u l 
perfect. Mo-
tanul este deja 
foarte popular, are sediu de campanie, cont pe reţelele de 
socializare şi susţinători internaţionali, printre care o altă 
pisică, din Alaska, care este primar onorific al unui sat.

Morris nu este singurul animal cu aspiraţii politice. 
Un măgar, un căţel şi o găină au şanse să devină pre-
şedintele consiliului local al oraşului Ciudad de Juarez. 
Alegerile locale în Mexic vor avea loc în iulie.

Curtea Supremă din SUA a decis că ADN-ul 
uman nu poate fi brevetat

Genele umane nu pot fi brevetate. Aşa a decis Curtea Su-
premă din Statele Unite, care a anulat prin această hotărîre pa-
tentele deţinute de către o firmă americană asupra a două gene 
asociate unui risc major de cancer mamar şi ovarian.

Potrivit instanţei, ADN-ul uman este rezultatul naturii, 
deci, nu este eligibil pentru a fi brevetat. Interdicţia nemulţu-
meşte industria americană, care a avertizat că acest lucru va 
pune în pericol investiţiile de miliarde de dolari în cercetare şi 
terapii din domeniul geneticii.

Totuşi, Curtea Supremă din SUA nu interzice ca ADN-ul 
artificial să fie supus legilor privind proprietatea intelectuală. 

Cuvînt interzis în România. Cei care îl folosesc, 
amendaţi cu 7000 de euro

Cuvîntul ,,ţigan” este interzis în România. Cei care-l folo-
sesc ar putea fi amendaţi chiar şi cu 7000 de euro.

Amenda maximă s-a mărit de 12 ori săptămîna trecută, la 
presiunea Uniunii Europene, care consideră că, în România, 
drepturile romilor sînt grav încălcate.

La propunerea Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării, amenzile pentru discriminarea unei persoane 
variază acum între 1000 şi 30 000 de lei româneşti, iar cele 
pentru discriminarea unui grup între 2000 şi 100 000 lei.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

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

Aniversări Ce trebuie să faci pentru ca lumea să creadă 
orice spui


