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Memorandumul a fost 
semnat public, în faţa repre-
zentanţilor societăţii civile, 
de către rectorul USPEE, Vic-
toria Cojocaru, şi preşedinte-
le consiliului de conducere al 
OEDP, Spiridon Flogaitis, în 
cadrul unei conferinţe de pre-
să. Acordul prevede schimbul 
reciproc de profesori şi stu-
denţi între universitatea din 
Moldova şi instituţiile educa-
ţionale membre ale organiza-
ţiei europene. Studenţii care 
vor avea posibilitatea să-şi 
facă studiile în una din cele 
55 de universităţi europe-
ne vor fi selectaţi în bază de 
concurs, iar profesorii noştri 
care vor preda peste hotare 
vor fi remuneraţi cu salarii 
europene. Spiridon Flogaitis 

a precizat că nu vor fi stabi-
lite criterii speciale pentru 
selecţie, unica condiţie fiind 
cunoaşterea limbilor străi-
ne. Potrivit prorectorului pe 
ştiinţe, Platon Fruntaşu, prin 
semnarea acestui acord vor 
fi create posibilităţi reale ca 
studenţii universităţii să poa-
tă audia nu doar profesorii de 
pe loc, ci şi pe cei din diverse 
state europene. Tot el a mai 
spus că importanţa memoran-
dumului constă în pregătirea 
cadrelor care au scopul de a 

Un acord de colaborare a fost încheiat, pe 
data de 6 iulie curent, între Universitatea de 
Studii Politice şi Economice Europene din RM 
şi Organizaţia  Europeană de Drept Public, din 
care fac parte peste 55 de universităţi din în-
treaga Europă. 

integra societatea noastră în 
structurile europene. Totoda-
tă, rectorul USPEE, Victoria 
Cojocaru, a comunicat că vi-
itorii studenţi ai universităţii 
vor putea studia concomi-
tent şi la una din instituţiile 
universitare de peste hotare 
cu care aceasta are semnate 
acorduri de colaborare. 

Organizaţia Europeană 
de Drept Public îşi are sediul 
la Atena (Grecia), activează 
deja de 15 ani şi are acope-
rire internaţională. Aceasta 
are un caracter educaţional 
pronunţat şi uneşte cele mai 
puternice forţe ştiinţifice din 
întreaga Europă. Cu timpul, 
a devenit o instituţie interna-
ţională cu reprezentanţă pe 
întreg globul. Misiunea aces-

teia este de a promova valo-
rile europene prin cercetare, 
educare şi ştiinţă. OEDP a re-
alizat programe şi proiecte în 
toată Europa şi pe toate conti-
nentele. Pentru moment, unul 
din cele mai importante este 
Şcoala Europeană de Drept.  
În decembrie 2009, RM  a 
ratificat Convenţia de adera-
re la Organizaţia Europeană 
de Drept Public, fapt pentru 
care Spiridon Flogaitis şi-a 
arătat profunda recunoştinţă. 
În această ordine de idei, el a 

menţionat că Republica Mol-
dova a devenit o componentă 
foarte importantă pentru efor-
tul OEDP, ţara noastră fiind, 
timp de foarte mulţi ani, parte 
a muncii acestei organizaţii. 
„Credem în viitorul acestei 
ţări, precum şi în rolul pe 
care aceasta îl exercită, atît 
pe plan local, cît şi regional 
şi sîntem forte onoraţi în a 
avea printre noi cetăţeni ai 
RM. De asemenea, credem 
în faptul că împreună putem 
să facem ceva bun atît pen-
tru Moldova, cît şi pentru 
regiune”, acesta a fost mesa-
jul transmis de preşedintele 
organizaţiei societăţii civile 
din Moldova. „Rezultatele la 
care am ajuns pînă în prezent 
se datorează inclusiv RM. 
Oriunde am merge, drapelul 
dumneavoastră vine cu noi”, 
a remarcat Flogaitis. El a re-
iterat intenţia OEDP de a se 
stabili în ţara noastră şi de a 
propune tinerilor de aici stu-
dii de excelenţă, scop ce se 
va materializa prin semnarea 
memorandumului de cola-
borare cu Universitatea de 
Studii Politice şi Economice 
Europene. Sursa citată a spe-
cificat că scopul organizaţiei 
pe care o conduce este de a 
colabora cu forţele de ştiinţă 
ale acestei universităţi şi de 
a aduce aici cei mai buni oa-
meni de ştiinţă din Europa şi 
din lume, de a aduce cunoş-
tinţele lor aici şi de a crea îm-
preună o curricula excelentă 
pentru studii în domeniile de 
cercetare ale USPEE. „În-
treaga forţă educaţională, şti-
inţifică pe care o deţinem o să 
fie implicată în universitate, 
în îmbunătăţirea curriculei, a 
cercetării precum şi a studii-
lor prin implicarea profesori-
lor din străinătate”, a asigurat 
Flogaitis. „Noi aducem în 
Moldova o experienţă, o des-
chidere pentru întreaga lume, 
acceptăm Universitatea de 
Studii Politice şi Economice 
Europene în consiliul de con-
ducere al organizaţiei noastre 
şi vă garantăm colaborarea 
cu Europa. Recunoaştem că 

RM are un nivel educaţional 
excelent, cu toate acestea 
vom introduce în sistemul 
educaţional de aici o valoare 
europeană. Astfel, împreună 

vom putea realiza scopurile 
noastre comune”, a mai adă-
ugat acesta. Pe lîngă acordul 
care a fost semnat, Organi-
zaţia Europeană de Drept 
Public devine membru, parte 
integrantă a Universităţii de 
Studii Politice şi Economice 
Europene, obţinînd astfel un 
statut oficial în cadrul aceste-
ia. Spiridon Flogaitis a mul-
ţumit autorităţilor pentru în-
crederea demonstrată USPEE 
atunci cînd i-a fost oferită 
licenţa şi a dat asigurări că va 
face totul pentru a promova 
cunoştinţele şi cercetarea în 
această ţară şi pentru a conlu-
cra cu organele de conducere 
ale universităţii în vederea 
producerii celor mai optime 
programe de colaborare. 

Universitatea de Studii 
Politice şi Economice Euro-
pene a fost fondată în 1997, 
iniţial sub denumirea de In-
stitutul de Studii Politice 
şi Relaţii Internaţionale. În 
2005, aici a studiat un grup 
de 25 de deputaţi din Parla-
mentul Republicii Moldova, 
iar în 2008, un al doilea grup. 
Cu doi ani în urmă, institu-
ţia şi-a schimbat denumirea 
în actuala, lărgindu-şi astfel 
sfera de activitate şi în do-
meniul economiei, precum şi 
în alte domenii. Printre foştii 
absolvenţi se numără şi ac-
tualul ministru al Apărării, 

Vitalie Marinuţă. Universi-
tatea dispune de următoarele 
facultăţi: Drept, Relaţii Inter-
naţionale, Ştiinţe Economice, 
Ştiinţe Politice, Ştiinţe ale 

Educaţiei, cu specialitatea în 
drept, relaţii internaţionale, 
politologie, relaţii economi-
ce, business şi administrare, 
economie generală, turism şi 
educaţie civică. 

În contextul semnării me-
morandumului de colaborare, 
rectorul USPEE a asigurat că 
universitatea dispune de ca-
dre didactice profesioniste, 
care pot realiza acele progra-
me care au fost armonizate 
cu programele internaţiona-
le. Acesta a mai comunicat 
că în anul curent deja au fost 
elaborate 20 de programe 
pentru ciclul doi masterat, la 
care vor fi invitaţi profesori 
de peste hotare pentru a pre-

da. Totodată, profesorii din 
cadrul universităţii vor avea 
posibilitatea să-şi facă stagiul 
la universităţile din Atena 
sau din alte oraşe europene şi 
experienţa lor va fi mult mai 
bogată. Universitatea a mai 
încheiat recent acorduri de 
colaborare cu alte instituţii de 
învăţămînt superior de peste 
hotare cum ar fi: Universita-
tea „Petre Andrei” din Iaşi, 
Universitatea „Dimitrie Can-
temir” din Bucureşti, Univer-
sitatea „Cryser” din Florida 
şi Universitatea Tehnică din 
Sankt Petersburg. Potrivit 
dnei Victoria Cojocaru, mi-
siunea USPEE este de a pro-
mova competitivitatea, astfel 
încît absolvenţii să poată can-
dida pe piaţa muncii, care este 
actualmente destul de flexibi-
lă. Aceasta i-a mulţumit pre-
şedintelui OEDP, Spiridon 
Flogaitis, pentru încrederea 
acordată şi şi-a exprimat spe-
ranţa că experienţa europea-
nă va fi actuală şi binevenită 
pentru universitate, atît pen-
tru studenţi, cît şi pentru pro-
fesori. În prezent, în cadrul 
USPEE activează circa 20 de 
profesori, dar se prevede o 
majorare a numărului acesto-
ra, condiţionată de obţinerea, 
recent, a licenţei pentru un şir 
de specialităţi noi. 

Lilia StRîMbAnU

Începe ziua cu DREPtUL!

Eşti inţeligent dacă nu crezi decît jumătate din ceea ce auzi; eşti înţelept dacă ştii care jumătate!
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Studii europene pentru studenţii Universităţii 
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Relaţiile cu China sînt foarte 
importante pentru RM 
China a oferit Republicii Moldova ajutoare nerambur-

sabile, prin intermediul cărora au fost soluţionate mai mul-
te probleme în diferite domenii social-economice din ţara 
noastră. Astfel, Mihai Ghimpu i-a mulţumit Ambasadorului 
Chinei, Shi Longzhuang, pentru lucrul realizat în calitate de 
ambasador.

Şeful statului a menţionat că pentru Republica Moldova 
relaţiile de colaborare cu Republica Populară Chineză sînt 
foarte importante, exprimîndu-şi convingerea că acestea se 
vor dezvolta în continuare atît în plan politic, cît şi economic. 
Mihai Ghimpu a menţionat că Republica Moldova are inte-
res în dezvoltarea, diversificarea şi aprofundarea în continuare 
a relaţiilor reciproc avantajoase în toate domeniile, deoarece 
aceasta va permite realizarea unor proiecte comune în interesul 
popoarelor celor două state.

La rîndul său, Shi Longzhuang a declarat că Republica Po-
pulară Chineză construieşte relaţiile sale cu Republica Mol-
dova pe principii de egalitate şi respect reciproc. „China şi în 
continuare va dezvolta relaţiile cu Republica Moldova în toate 
domeniile, fiind interesată în aprofundarea şi diversificarea 
lor”, a menţionat diplomatul chinez.

De menţionat că Mihai Ghimpu a avut o întrevedere de lu-
cru cu Ambasadorul Chinei la Chişinău Shi Longzhuang cu 
ocazia finalizării misiunii diplomatului în ţara noastră.

A fost semnat decretul privind 
eliberarea din serviciul militar cu 
termen redus şi trecerea în rezervă 
a militarilor a căror durată 
a serviciului a  expirat
Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghim-

pu a semnat decretul privind eliberarea din serviciul militar cu 
termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor durata serviciu-
lui cărora a expirat. 

Potrivit decretului, în lunile august-septembrie 2010 ur-
mează a fi eliberaţi din serviciul militar cu termen redus şi 
trecuţi în rezervă militarii din rîndurile Armatei Naţionale şi 
Serviciului Grăniceri a căror durată a serviciului a expirat.

Indemnizaţia unică la naşterea 
primului copil este de 1700 de lei
Anul curent indemnizaţia unică la naşterea primului copil 

s-a majorat pînă la 1700 lei, pentru al doilea şi următorii copii 
– pînă la 2000 lei, în timp ce în anul 2009 ea era, respectiv, de 
1400 şi 1700 lei, a spus ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei al RM, Valentina Buliga.

„În 2011 aceste plăţi se preconizează să fie majorate, res-
pectiv, pînă la 2000 şi 2300 lei”,  a adăugat ea.

Potrivit spuselor Valentinei Buliga, mărimea venitului lu-
nar garantat de stat la alocarea indemnizaţiei sociale s-a majo-
rat în 2010 cu 100 de lei faţă de anul 2009 şi constituie 530 lei 
la fiecare membru al familiei.

„În cadrul proiectului prognozei de termen mediu al chel-
tuielilor pe anii 2011-2013 la toate programele se preconizează 
majorarea substanţială a plăţilor sociale, precum şi indexarea 
lor”,  a menţionat ministrul.

Ea a adăugat că dezvoltarea sistemului complex de servi-
cii sociale va crea posibilităţi mai bune pentru integrarea în 
societate a persoanelor aflate în situaţie dificilă şi va asigura 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

taxele de cazare în căminele 
studenţeşti s-ar putea majora cu cel 
puţin 20 la sută
Taxele de cazare în căminele studenţeşti s-ar putea majora 

cu cel puţin 20 la sută de anul viitor sau chiar s-ar putea dubla. 
Ministerul Educaţiei a anunţat că elaborează o nouă metodă 
de calculare a taxelor, care ar putea lăsa pe umerii studenţi-
lor aproape toate cheltuielile de întreţinere a căminelor. Pînă 
acum, o parte dintre acestea erau suportate de stat.

Pînă acum studenţii achitau doar 40 la sută din cheltuielile 
de întreţinere a căminelor, restul fiind suportat de bugetul de 
stat. Ministerul Educaţiei însă vrea să inverseze formula.

Astfel, treptat, aproape toate cheltuielile ar putea rămîne pe 
umerii studenţilor. La Universitatea de Stat, spre exemplu, stu-
denţii au plătit pentru anul trecut 1230 de lei, la anul ar urma 
să achite cu aproape 400 de lei mai mult, ca treptat taxa să de-
paşească trei mii de lei. Prea mult, cred studenţii, nemulţumiţi 
de condiţiile din cămine.

Pentru Tatiana, o taxă mai mare ar fi o povară prea grea – 
salariile parinţilor sînt mici, iar ea încearcă să se descurce cum 
poate din bursa de 500 de lei. 

Ministerul Educaţiei susţine că dacă se vor majora taxele 
de cazare în cămine, vor fi create şi condiţii mai bune.

După ce va fi elaborat, proiectul Ministerului Educaţiei 
privind taxele de cazare în cămine ar urma să fie aprobat de 
Guvern. 

Recent o delegaţie din Republica Moldova, 
condusă de Natalia Gherman, viceministrul Aface-
rilor Externe şi Integrării Europene al Republicii 
Moldova, a participat la Conferinţa Ministerială 
de celebrare a aniversării a zecea a Comunităţii 
Democraţiilor, desfăşurată în oraşul Cracovia, Po-
lonia. Evenimentul organizat de dl Radoslaw Si-
korski, Ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, 
şi Secretariatul Permanent al Comunităţii Demo-
craţiilor, a întrunit peste 70 de oficiali la nivel de 
miniştri şi peste 700 de invitaţi, printre care foşti 
şefi de state şi guverne, parlamentari, reprezentanţi 
ai organizaţiilor internaţionale, societăţii civile şi 
mass-media.

În cadrul segmentului politic al evenimentului, 
viceministrul Gherman a participat la discuţiile in-
teractive cu privire la dezvoltarea sistemului demo-
cratic la nivel internaţional. În intervenţia prezen-
tată, N. Gherman a subliniat rolul valorilor demo-
craţiei ce stau la baza politicilor comune ale UE şi 
constituie un propulsor al reformelor democratice 
interne în RM în contextul perspectivei de aderare 
la comunitatea europeană.

Programul evenimentului a inclus sesiuni pa-
ralele ale Forului Tinerilor Diplomaţi din întreaga 
lume, care au examinat subiecte de actualitate, pre-
cum rolul femeilor şi liderilor tineri pentru perpe-
tuarea valorilor democratice, pararea ameninţărilor 
în adresa democraţiei şi utilizarea noilor tehnologii 
în promovarea democraţiei.

În finalul conferinţei, participanţii au reafirmat 
în Declaraţia de la Varşovia angajamentele faţă de 
valorile democratice şi au adoptat un Plan de Ac-
ţiuni pentru consolidarea democraţiei la nivel glo-
bal, un rol deosebit revenind societăţii civile.

Cu ocazia participării la aniversarea Comunită-
ţii Democraţiilor, Natalia Gherman a purtat discuţii 
bilaterale cu miniştrii Afacerilor Externe ai Greci-
ei, Lituaniei, Muntenegrului, Suediei, Thailandei 
şi subsecretarul de stat al Ministerului Afacerilor 
Externe al Poloniei.

Comunitatea Democraţiilor este o iniţiativă 
lansată în anul 2000 de către fostul ministru al Afa-
cerilor Externe al Poloniei, dl Bronislaw Geremek, 
şi fostul Secretar de Stat al SUA, dna Madeleine 
Albright. Comunitatea reprezintă un for al statelor 
democratice care conlucrează pentru promovarea 
şi consolidarea instituţiilor şi guvernării democra-
tice în întreaga lume. 

Prim-ministrul Vlad Filat 
a avut recent o întrevedere cu 
Leslie McCuaig, noul direc-
tor de ţară pentru Republica 
Moldova al Corporaţiei „Pro-
vocările Mileniului”, potrivit 
unui comunicat al serviciului 
de presă al Guvernului. 

La întrevedere au partici-
pat Asif J. Chaudhry, Amba-
sador Extraordinar şi Pleni-
potenţiar al SUA în Republi-
ca Moldova, Victor Bodiu, 
ministru de Stat, Valentina 
Badrajan, director executiv al 
Fondului „Provocările Mile-
niului Moldova”. 

În cadrul întrevederii s-a 
făcut o trecere în revistă a 
realizării precondiţiilor nego-
ciate cu Corporaţia „Provo-
cările Mileniului” pentru ca 
Acordul „Compact” să intre 
în vigoare în timpul cel mai 
apropiat. 

„Guvernul a promovat 
ratificarea Acordului «Com-
pact» în Parlamentul Repu-
blicii Moldova. Acum sîntem 
în proces de definitivare a 
cadrului legal necesar im-

În perioada 6-10 iulie, la Oslo 
se desfăşoară sesiunea a XIX-a 
a Adunării Parlamentare (AP) a 
OSCE, la care participă şi un grup 
de deputaţi moldoveni. 

Tematica sesiunii din acest an 
este „Statul de drept: Combaterea 
criminalităţii transnaţionale şi 
corupţiei”. Membrii delegaţiilor 
naţionale urmează să abordeze 
şi subiecte de actualitate precum 
schimbările climatice, procesul 
de pace în Orientul Mijlociu, 
securitatea nucleară, criminalita-
tea cibernetică şi situaţia în Kîr-
gîzstan.

Preşedintele în exerciţiu al 
OSCE Kanat Saudabayev, minis-
tru al Afacerilor Externe al Repu-

Premierul a avut o întrevedere cu 
noul director de ţară pentru RM al Corporaţiei 

„Provocările Mileniului”
plementării Programului”, a 
spus Premierul. 

Vlad Filat a accentuat fap-
tul că în procesul de elaborare 

a documentelor convenite cu 
Corporaţia este antrenată soci-
etatea civilă şi sectorul privat, 
care vor participa activ şi la 
implementarea Programului 
în ansamblu. Prim-ministrul 
a mai precizat că a fost deja 
înregistrată instituţia publică 

Fondul „Provocările Mileniu-
lui Moldova”, care în curînd 
va deveni operaţională. 

Prim-ministrul a adus 

mulţumiri părţii americane 
pentru cooperarea demons-
trată în procesul de elaborare 
a programului şi şi-a expri-
mat speranţa pentru o colabo-
rare strînsă şi în procesul de 
implementare a acestuia. 

„Guvernul este în perma-

nent proces de monitorizare a 
indicatorilor de performanţă 
pentru a menţine eligibilita-
tea Republicii Moldova pen-
tru fondurile Corporaţiei”, a 
remarcat Premierul. 

„Acordul «Compact» este 
un program important pentru 
noi şi urmărim scopul să-l im-
plementăm cu succes, avînd 
ulterior motivaţia şi capacita-
tea de a realiza noi proiecte”, 
a spus Vlad Filat. 

Noul director de ţară 
pentru Republica Moldova 
al Corporaţiei „Provocările 
Mileniului” a apreciat opera-
tivitatea, calitatea măsurilor 
întreprinse de Guvern în ca-
drul cooperării cu instituţia 
pe care o reprezintă. 

Leslie McCuaig a dat asi-
gurări că va depune eforturi 
pentru a contribui la imple-
mentarea cu succes a Acor-
dului „Compact” şi a altor 
proiecte comune în republica 
noastră, care vin în completa-
rea reformelor economice pe 
ansamblu.

Natalia Gherman a participat 
la reuniunea Comunităţii 

democraţilor

AP OSCE va examina o rezoluţie 
privind Moldova

A fost confirmată noua 
componenţă a Colegiului SIS

Preşedintele in-
terimar al Republi-
cii Moldova, Mihai 
Ghimpu, a semnat la 7 
iulie decretul privind 
confirmarea compo-
nenţei Colegiului Ser-
viciului de Informaţii 
şi Securitate, potrivit 
serviciului de presă al 
Preşedinţiei. 

Conform decretu-
lui, în funcţia de pre-
şedinte al Colegiului SIS a fost numit Gheorghe Mihai, directorul 
instituţiei, iar în calitate de membri directorii adjuncţi Valeriu De-
diu, Valeriu Furdui şi Vadim Vrabie, precum şi şefii de direcţii din 
cadrul instituţiei Alexei Timuş, Alexandru Popescu, Sergiu Druţă, 
Ion Solonaru, Valeriu Urzică şi şeful aparatului directorului Simion 
Rusu. 

Prin acelaşi document, a fost abrogat Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova nr.1974-IV din 2 decembrie 2008 privind con-
firmarea componenţei Colegiului Serviciului de Informaţii şi Secu-
ritate al Republicii Moldova.

blicii Kazahstan, va conduce o se-
siune specială, la finalul căreia va 
fi adoptată Declaraţia de la Oslo. 
De asemenea, în cadrul sesiunii va 
fi examinată şi o rezoluţie privind 
Republica Moldova.

Sesiunea anuală a Adunării 
Parlamentare OSCE se va încheia 
cu procedura de alegere de către 
plenul Adunării a preşedintelui AP 
OSCE pentru următorul mandat, în 
iulie 2010 expirînd al doilea man-
dat al actualului preşedinte, Joao 
Soares.

La sesiunea anuală a OSCE 
participă peste 300 de deputaţi din 
forurile legislative ale celor 56 de 
state membre ale OSCE.
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Referendumul consti-
tuţional privind modifica-
rea procedurii de alegere 

a şefului statului va avea 
loc pe 5 septembrie. Le-
gislativul a luat, de cu-
rînd, o decizie în acest 
sens. Proiectul a fost vo-
tat în lipsa deputaţilor din 
opoziţie. La începutul şe-
dinţei, liderul PD Marian 
Lupu a venit cu iniţiativa 
că ar fi mai rezonabil ca 
articolul 78 din Legea 
Supremă să fie modificat 
pe cale parlamentară şi 
a propus să fie invitaţi la 
şedinţă şi deputaţii comu-
nişti. Acesta a făcut refe-
rire la declaraţia PCRM, 
prin care comuniştii 
cheamă la dialog Alianţa 
pentru Integrare Europea-
nă şi susţin că sînt dispuşi 
să modifice Constituţia în 
Parlament.

PCRM cheamă 
la dialog

„Decizia de marţi a 

Este oficial, la 5 septembrie vom merge la referendum
Curţii Constituţionale 
care prevede şi posibi-
litatea de a ajunge la un 

compromis în cadrul Par-
lamentului privind modi-
ficarea articolului 78 din 
Constituţie îi oferă alian-
ţei de guvernămînt ultima 
şansă pentru a da dovadă 
de constructivism şi a tre-
ce la dialog în problema 
în cauză cu cel mai mare 
partid din ţară”, se arată 
în declaraţia Partidului 
Comuniştilor din R. Mol-
dova (PCRM).  Formaţi-
unea sublinia, încă o dată, 
că anunţarea obligatorie a 
datei dizolvării Legislati-
vului şi modificarea fără 
întîrziere a articolului 78 
din Constituţie în Parla-
ment reprezintă principa-
lii factori de soluţionare a 
crizei politice, reducere a 
tensiunii şi evitare a di-
vizării în societate.  „Un 
astfel de compromis, de 
asemenea, va permite 
utilizarea bugetului mare 

prevăzut pentru organi-
zarea referendumului în 
soluţionarea unor proble-

me mai strin-
gente, în spe-
cial lichidarea 
consecinţelor 
inundaţiilor”, 
se menţiona 
în declaraţia 
citată.

R e m a r -
căm că pe 6 
iulie Curtea 
Constituţio-
nală a avizat 
pozitiv iniţia-
tiva unui grup 
de deputaţi 
de a modifi-
ca articolul 
78 din Legea 
Supremă prin 

referendum. Parlamentul 
urmează să fixeze data 
desfăşurării referendu-
mului. Cel mai probabil, 
plebiscitul va fi organizat 
la 5 septembrie, după cum 
anunţase anterior Alianţa. 
Avizul Curţii Constituţio-
nale stipulează că Legea 
Supremă poate fi modifi-
cată şi în Parlament, fapt 
care va permite evitarea 
organizării referendumu-
lui.

Ultima încercare
Pînă să treacă la vota-

rea datei referendumului, 
legiuitorii au decis să mai 
facă o încercare de a se 
înţelege cu comuniştii în 
ideea evitării plebiscitu-
lui prin modificarea arti-
colului 78 în Parlament, 
posibilitate confirmată de 
Curtea Constituţională. 
Propunerea de a-i chema 

pe comunişti în şedinţă 
a venit din partea demo-
cratului Marian Lupu, 
dar nu toate fracţiunile 
au acceptat-o din prima. 
Deşi a fost susţinută de 
preşedintele Parlamentu-
lui Mihai Ghimpu, libe-
ral-democraţii au insistat 
să nu se facă abateri de 
la ordinea de zi anunţată, 
sub pretextul că dorinţa 
comuniştilor de a atinge 
compromisul în Parla-
ment ar fi o cursă.

„Ei au umblat cu 
fofîrlica din 29 iulie în-
coace. Eu nu cred că noi 
trebuie să pierdem timpul 
preţios pentru că este de-
cizia Alianţei, a remarcat 
deputatul PLDM, Mihai 
Godea.

Mihai Ghimpu: 
„O să vă dau 

cuvînt cînd o să 
veniţi la lucru!”

Pentru că părerile s-au 
împărţit, Alianţa s-a re-
tras pentru a decide dacă 
să dea curs propunerii lui 
Marian Lupu, dar după 
aceea Mihai Ghimpu a 
dat dispoziţii să fie che-
mată opoziţia la şedinţă. 

După o pauză de 
aproape o jumătate de 
oră, în sală şi-a făcut apa-
riţia deputatul comunist 
Iurie Muntean. Acesta a 
fost întîmpinat cu huidu-
ieli de către deputaţii pre-
zenţi în sală. Din cauza 
că nu au venit toţi depu-
taţii comunişti la şedinţă, 
Iurie Muntean nu a fost 
lăsat să vorbească, deşi a 
cerut cuvîntul în mod re-

petat şi flutura cu dispe-
rare mapa roşie deasupra 
capului strigînd: „Dom-
nule Ghimpu, fracţiunea 
PCRM e prezentă!”. „O 
să vă dau cuvînt cînd o să 
veniţi la lucru!”, a repli-
cat Mihai Ghimpu.

„După cum vedeţi, 
trei ore de aşteptare şi nici 
un rezultat. Am crezut to-
tuşi că fracţiunea PCRM 
va reveni în sală ca îm-
preună să depăşim aceas-
tă criză instituţională şi 
să adoptăm o hotărîre de 
modificare a articolului 
78 prin Parlament şi nu 
prin referendum. Dar şi 
de data asta ei neglijea-
ză voinţa cetăţenilor şi 
dorinţa Alianţei pentru 
Integrare Europeană”, a 
declarat Mihai Ghimpu.

5 septembrie şi 
punctum

Astfel, Parlamentul 
a stabilit ca referendu-
mul să fie organizat pe 
5 septembrie, aşa cum 
anunţase anterior Ali-
anţa. Comunistul Iurie 
Muntean, după şedinţa 
Parlamentului, a decla-
rat ziariştilor că a venit 
în Parlament cu o decla-
raţie din partea întregii 
fracţiuni care îşi mani-
festa în continuare dis-
ponibilitatea de a ajunge 
la o înţelegere, inter-
pretînd refuzul Alianţei 
de a i se da cuvînt drept 
uzurpare a puterii. O dis-
ponibilitate însă condiţi-
onată, aşa cum era şi de 
aşteptat.

„Sîntem gata sa vo-

Este vorba despre un proiect 
de pregătire a unor funcţionari şi 
diplomaţi, antrenaţi în procesul de 
negocieri RM-UE, proiect lansat în 
cadrul dialogului permanent între 
Ministerul Afacerilor Externe de 
la Bucureşti şi Ministerul Afaceri-
lor Externe şi Integrării Europene 
de la Chişinău. Acesta cuprinde un 
număr de 500 de cursuri şi partici-
parea la două evenimente ştiinţifice 
de tipul şcolilor de vară, dintre care 
una va fi organizată la Băile Felix, 
iar a doua, la Constanţa. Cursurile 
se vor desfăşura în perioada sep-
tembrie-decembrie 2010. Costul 
programului constituie 76 de mii 
de euro şi este acoperit în totalitate 
din bugetul MAE român. Acesta in-
clude cazarea în garsoniere la Bu-
cureşti a cursanţilor, o sumă zilnică 
pentru întreţinere şi transportul pe 
teritoriul României şi în afara ţării. 
Fiecare dintre participanţii la pro-
gram va primi şi cîte un stipendiu 
de 300 de euro lunar. Ambasadorul 
României în RM, Marius Lazurcă, 
a menţionat că iniţiativa de a lansa 

România dă o mînă de ajutor diplomaţilor moldoveni angajaţi 
în problematica aderării la UE

proiectul a venit în contextul dina-
mizării accentuate a procesului de 
negocieri între RM şi UE. „Noi am 
considerat că putem să dăm o mînă 
de ajutor autorităţilor moldovene, 
pregătind, mai cu seamă în proble-
matica integrării europene, pe aceia 
dintre diplomaţi care sînt cei mai 
angajaţi în această direcţie”, a sub-
liniat acesta. Oficialul a mai subli-
niat că programul, deşi este finanţat 
în totalitate de autorităţile române, 
nu s-ar putea desfăşura fără o co-
laborare intensă cu MAEIE de la 
Chişinău.

 Titularul acestui program, cel 
care l-a gîndit, l-a implementat 
şi-l va găzdui este Institutul Di-
plomatic Român. Directorul insti-
tutului, Sergiu Carp, a precizat că 
proiectul se adresează celor care 
deja lucrează în MAEIE şi acelora 
dintre funcţionarii guvernamentali 
din RM care în cadrul altor minis-
tere sînt angajaţi în problematica 
negocierilor dintre RM şi UE. Tot 
el a mai spus că suma care a fost 
alocată este destul de generoasă şi 

permite organizarea cursurilor cu 
invitarea unor lectori de prestigiu 
din ţară şi din străinătate. Lectorii 
vor fi personalităţi din mediul aca-
demic, şi mai ales persoane care au 

fost implicate în procesul de nego-
cieri România-UE. PE lîngă aceasta, 
în paralel vor fi organizate cursuri 
tradiţionale, prelegeri ale unor per-
soane din străinătate, la care vor fi 
invitaţi şi cursanţii din RM. Potri-

vit sursei citate, în cadrul şcolilor 
de vară se va aborda nu doar pro-
blematica integrării europene, ci şi 
cea legată de diplomaţie, securitate 
etc. Selecţia persoanelor care vor 

participa la program revine în to-
talitate autorităţilor de la Chişinău. 
Lista diplomaţilor care vor pleca în 
România nu a fost, pentru moment, 
făcută publică. „Ceea ce dorim 
noi este ca la sfîrşitul proiectului, 

aceste persoane să se întoarcă la 
Chişinău şi să utilizeze din plin ex-
perienţa pe care o vor obţine în ca-
drul acestor cursuri”, a menţionat 
Radu Carp. Acesta şi-a exprimat 
încrederea că programul va avea 
continuare şi în 2011, iar ulterior 
va fi extins. „Noi am fi vrut să găz-
duim mai mulţi participanţi, însă 
în urma consultărilor prealabile 
s-a ajuns la ideea că este o perioa-
dă foarte încărcată din punctul de 
vedere al calendarului electoral, al 
negocierilor cu UE. Am convenit 
astfel asupra numărului de 10 per-
soane pentru început”, a adăugat 
directorul IDR. El a mai punctat că 
anul viitor se va discuta asupra su-
plimentării fondului alocat acestui 
proiect şi asupra majorării numă-
rului de diplomaţi moldoveni care 
vor fi implicaţi. 

Proiectul face parte din asis-
tenţa pentru dezvoltare pe care gu-
vernul României o dedică, ca stat 
membru al UE, Republicii Moldo-
va, începînd cu 1 ianuarie 2007. În 
acest an, RM a primit, din partea 
statului român, 2 milioane de euro 
pentru asistenţa pentru dezvoltare. 
Ambasadorul a precizat că aceas-
tă sumă nu epuizează tot sprijinul 
nerambursabil pe care România îl 
dedică ţării noastre, referindu-se 
la cele 100 de milioane de euro pe 
care partea română le-a dedicat su-
plimentar. 

Lilia StRîMbAnU

Un grup de 10 diplomaţi şi funcţionari ministeriali mol-
doveni vor lua, timp de trei luni, lecţii de integrare euro-
peană la Institutul Diplomatic Român, lucru pentru care 
vor fi şi remuneraţi. 

Ce 
prevede 

noul Cod 
electoral

Codul electoral 
a fost modificat de 
către Parlament la 
sfîrşitul lunii iunie. 
Astfel, pentru ca 
referendumul să fie 
valabil, acum este 
nevoie de participa-
rea a 33 la sută din 
numărul alegători-
lor înscrişi pe liste, 
faţă de 60 la sută cît 
era înainte.

M o d i f i c a r e a 
Constituţiei se va 
putea face cu votu-
rile majorităţii sim-
ple a celor care vin 
la vot, şi nu a 50 la 
sută plus unu dintre 
cei înscrişi în liste.

De asemenea, 
deputaţii au mai 
decis că referendu-
mul poate fi orga-
nizat cu două luni 
înaintea alegerilor 
sau după acestea.

tăm modificarea Consti-
tuţiei chiar mîine dimi-
neaţă, dacă Mihai Ghim-
pu semnează decretul de 
dizolvare a Parlamentului 
tot atunci. Ne-au aşteptat 
cu o declaraţie în Parla-
ment, iar cînd am venit, 
nu ne-au oferit cuvîntul”, 
a spus deputatul PCRM 
Iurie Muntean.

„Dacă comuniştii nu 
vin la lucru, dar vor de-
crete, eu pot emite nu nu-
mai decretul pe care îl vor 
ei, dar şi altele”, a repli-
cat preşedintele interimar 
Mihai Ghimpu.

Chiar şi după ce pro-
iectul a fost votat, de-
putatul comunist nu a 
avut acces la microfon. 
Ghimpu şi Muntean  au 
schimbat cîteva replici şi 
cu microfoanele închise. 
„Stimată presă, domnul 
Muntenescu mi se jura 
că o să-mi amintească de 
chestiunea aceasta. Eu nu 
sunt Dumnezeu şi nu-l 
rog să se jure. Să veniţi la 
lucru, dar să nu umblaţi 
pe nu ştiu unde. Lumea 
are acum nevoie de aju-
tor”, a remarcat Ghimpu.

Supărat, Muntean a 
declarat jurnaliştilor că 
acesta este „ultimul punct 
în ceea ce priveşte uzur-
parea puterii în stat”.

La referendum va fi 
pusă doar o singură în-
trebare. Cetăţenii vor tre-
bui să spună dacă sînt de 
acord ca să fie modificată 
Constituţia astfel încît să 
permită ca preşedintele 
Republicii Moldova să fie 
ales direct de către popor. 

S. C.
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Într-un stat  democratic 
bazat pe drept respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului consti-
tuie o condiţie indispensabilă 
fără de care nu ar 
putea fi asigurată 
buna funcţionare 
a societăţii.

Fiind un stat 
cu o democraţie 
tînără, Republi-
ca Moldova are 
datoria de a ga-
ranta respectarea 
drepturilor pentru 
toţi cetăţenii care 
se află pe terito-
riul ei, indiferent 
de statutul lor, 
iar persoanele 
aflate în detenţie 
nu constituie o 
excepţie în acest 
sens. Astfel, în-
cepînd cu 5 iulie 
curent, în cadrul 
Spitalului siste-
mului pentitenci-
ar din Moldova 
(pen i tenc ia ru l 
16 Pruncul) a 
fost deschis un 
cabinet medical 
performant dotat 
cu o instalaţie stomatologică 
modernă şi mobilier medical 
adecvat. Prin urmare, deţinu-
ţii vor beneficia de servicii 
stomatologice performante 
corespunzătoare standardelor 
de tratament dentar şi dia-
gnoză a maladiilor cavităţii 
bucale.

Prezent la eveniment, Ale-

Drepturile deţinuţilor la asistenţă medicală de calitate sînt garantate
xandru Tănase, ministrul Jus-
tiţiei,  a remarcat importanţa 
de a pune accentul pe valoa-
rea umană în special în cazul 
persoanelor  condamnate la 

privaţiune de libertate, fapt ce 
ar putea facilita încadrarea lor 
în societate după detenţie.

„O atitudine umană faţă 
de persoanele aflate în deten-
ţie este o premisă serioasă şi 
importantă pentru resociali-
zarea şi încadrarea acestora 
în societate”, a declarat A. 
Tănase. Totodată, ministrul 

a apreciat susţinerea acorda-
tă de partenerii de dezvoltare 
care sînt conştienţi de faptul 
că de atenţie trebuie să se bu-
cure nu numai oamenii aflaţi 

în libertate, ci şi 
cetăţenii aflaţi 
în detenţie.

Remarcăm 
că penitencia-
rul 16 Pruncul 
este unica insti-
tuţie medicală 
specializată a 
sistemului peni-
tenciar unde pot 
fi efectuate in-
vestigaţii medi-
cale ale deţinu-
ţilor,  intervenţii 
chirurgicale şi 
tratament me-
dicamentos. De 
asemenea, în 
cadrul institu-
ţiei  respective 
sînt tratate de 
TBC persoanele 
infectate, asigu-
rîndu-se astfel 
izolarea deţinu-
ţilor  bolnavi de 
cei sănătoşi.

Tratamentul 
stomatologic al 

deţinuţilor a fost asigurat şi 
pînă în prezent, însă echipa-
mentul medical nu permitea 
realizarea în deplină măsură a 
tuturor formelor de medicaţie 
dentară, din cauza că instala-
ţia stomatologică era de gene-
raţie veche.

Pentru moment, în institu-
ţia nominalizată se află la tra-

50 de desene împotriva 
exploatării prin muncă – 

produsul muncii copiilor într-o 
tabără de vară

50 de desene colorate şi cunoştinţe mai multe despre cum 
să te protejezi împotriva exploatării prin muncă – acestea sînt 
cîteva dintre produsele la care au muncit copiii şi adolescen-
ţii în timpul unor sesiuni de instruire, desfăşurate cu sprijinul 
Federaţiei Naţionale a Patronatului din Agricultură şi Industria 
Alimentară (FNPAIA) din Moldova. 

Copiii şi adolescenţii au discutat, de asemenea, despre be-
neficiile educaţiei şi despre riscurile muncilor grele şi pericu-
loase, în cadrul taberei de vară, organizată între 27 iunie şi 7 
iulie 2010, de „Salvaţi Copiii” Moldova, cu asistenţa financia-
ră a Agenţiei ONU pentru Refugiaţi (UNHCR). 

Mesajul pe care îl promovează în Moldova Federaţia Pa-
tronatelor din Agricultură – „Locul copilului este în şcoală, iar 
munca lui e cartea” – a fost explicat copiilor şi tinerilor de că-
tre Eugenia Ganea, coordonator al proiectului de combatere a 
muncii copilului în agricultură. „Prin educaţie de calitate poate 
fi întrerupt cercul vicios al sărăciei. Formele exploatatoare ale 
muncii copilului nu vor creşte profiturile: pierd şi produsele în 
calitate şi, mai important, pierde viitorul copiilor”, a menţionat 
Eugenia Ganea.

Sesiunile taberei de vară de la Vadul lui Vodă, axate pe 
subiecte precum educaţia civică, drepturile copilului, inclusiv 
dreptul la protecţie împotriva exploatării economice, au fost 
susţinute de FNPAIA, care a oferit copiilor resursele sale in-
formaţionale, elaborate în comun cu Agenţia de comunicare 
„URMA ta”: broşura „7 lucruri importante despre munca copi-
lului” şi cartea „Eforturi ale patronilor agricoli din Moldova în 
combaterea muncii copilului: cronică umană”. 

Sesiunile de instruire au fost moderate de cei 24 voluntari, 
care au beneficiat de un curs vast de instruire, organizat ante-
rior, la Vadul lui Vodă, în cadrul unui parteneriat dintre ONG 
„Salvaţi Copiii” Moldova, UNHCR şi FNPAIA. 

Taberele de vară, organizate deja mai mulţi ani la rînd în 
parteneriat de „Salvaţi Copiii” şi FNPAIA sînt o ocazie po-
trivită pentru adulţi de a le vorbi copiilor şi a discuta deschis 
despre riscurile cu care se confruntă copiii şi despre soluţiile la 
toate acestea. Vasile Batcu, Preşedintele „Salvaţi Copiii” Mol-
dova, a menţionat că şi copiii refugiaţi sînt un grup vulnerabil, 
care pot fi cu uşurinţă expuşi exploatării, inclusiv exploatării 
economice. 

Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Indus-
tria Alimentară a lansat, în 2005, proiectul FNPAIA „Combate-
rea muncii copiilor în sectorul agricol al Moldovei”, realizat cu 
sprijinul Biroului Organizaţiei Internaţionale a Muncii pentru 
Activităţi cu Organizaţiile Patronale (ILO-ACT/EMP) şi im-
plementat cu susţinerea Guvernului Norvegiei. 

Conflictul prezent de mai mulţi ani între 
vorbitorii de limbă română şi autorităţile au-
toproclamatei republici nistrene  nu este so-
luţionat la momentul dat.  Este cazul cîtorva 
instituţii şcolare din partea stîngă a Nistrului 
cărora li se interzice desfăşurarea procesului 
de studii în limba română. De menţionat că 
în partea stîngă  a Nistrului activează 8 şcoli, 
dintre care 5 licee, 2 gimnazii şi o şcoală pen-
tru copii orfani, care îşi fac studiile în limba 
română cu grafie latină. 

„Una din problemele cu care se confruntă 
Liceul teoretic „Ştefan cel Mare” din Grigo-
riopol constă în faptul că,  copiii sînt nevoiţi 
să plece la ore în schimbul doi. Din an în an 
sînt tot mai puţini elevi, astfel încît din 600 
de elevi au rămas să studieze la noi  în jur 
de 200. Noi dorim să ni se întoarcă clădirea 
veche înapoi pentru că nu putem sta pe dru-
muri”, a declarat Elronora Cercavschi direc-
torul Liceului menţionat. Şi  liceul „Evrica” 
din Rîbniţa se confruntă cu probleme grave 
în acest sens. „În 2004 liceul nostru a avut de 
pătimit mult, deoarece am fost izgoniţi din 
clădire şi am  rămas în stradă. Soluţia pe care 
am găsit-o a fost grădiniţa de la uzina me-
talurgică.   Drepturile noastre încă continuă 
să fie încălcate, vor să  ne izgonească, ni se 
sparg geamurile, deoarece dorim să studiem 
în limba română. Sîntem străini printre ai 
noştri ”, a menţionat Eugenia Halus, directo-
rul Liceului „Evrica”.  

Ţinînd cont de situaţia  creată, un grup de 
170 de  cetăţeni ai Republicii Molova care lo-
cuesc în republica moldovenească nistreană, 
printre care profesori, părinţi, elevi, au făcut 
o reclamaţie la Curtea Europeană a Drepturi-
lor Omului.  În faţa Curţii, reclamanţii au fost 
reprezentaţi   de către Ion Manole, Alexandru 
Postică şi Doina Ioana Străisteanu, jurişti  care 
activează în cadrul Asociaţiei „ Promo- LEX”. 
Ion Manole,  preşedintele Asociaţiei Promo-

Străini printre ai noştri
LEX, a declarat că׃ „ Unica soluţie pe care am 
văzut-o a fost adresarea la CEDO,  pentru că 
nu există un mecanism care ar putea convin-

ge  regimul de la Tiraspol  să respecte anumite 
principii şi norme minime pentru drepturile 
omului din această regiune”.

Cauzele  şcolilor  româneşti din regiunea 
transnistreană vor fi examinate de CEDO, 
după ce judecătorii curţii au decis în unani-
mitate că cererile celor 170 de reclamanţi de 
la liceele din Tighina, Grigoriopol şi  Rîbniţa 
întrunesc toate criteriile pentru a fi examinate 
în fond. De fapt, după părerea juriştilor de la 
Promo-LEX,  ar  însemna că există  premise  
ca dosarul  să se  sfîrşească în mod favorabil  
pentru  cetăţenii moldoveni  care ar putea  re-
media situaţia din transnistria în ceea ce pri-

veşte respectarea drepturilor omului.  Recla-
manţii au declarat în faţa Curţii Europene că 
sînt  intimidaţi de autorităţile RMN pentru do-

rinţa lor de a continua predarea limbii române 
cu grafie latină în şcoli. Printre încălcările care 
se comit ei invocă în special  violarea  drep-
tului de a nu fi  discriminaţi, în baza art.14 al 
CEDO luat separat şi împreună cu dreptul la 
respectarea vieţii private şi familiale, conform 
art.8 al CEDO pentru  interdicţia impusă de 
RMN moldovenilor din regiune să studieze,  
să vorbească şi să  transmită cultura (limba, 
grafia şi tradiţiile)  moldovenească urmaşilor, 
şi art.2 al Protocolului nr.1 la CEDO privind 
negarea dreptului la instruire în limba română 
cu grafie latină.

Analizînd subiectul  epuizării  căilor  de 

recurs  interne,  Curtea a decis că reclamanţii  
nu pot sesiza organele competente ale Fede-
raţiei Ruse, din motiv că aceasta  nu îşi rcu-
noaşte jurisdicţia asupra acestui teritoriu. De 
asemenea,  Curtea consideră  că nu are nici 
o  relevanţă adresarea către organele  compen-
tente ale Republicii Moldova,  deoarece chiar 
dacă ar exista o hotărîre  judecătorească, este 
puţin probabil  ca ea să fie  executată pe terito-
riul  regiunii transnistrene. 

Examinînd subiectele  privind violarea  ar-
ticolului 8, articolului 2 al Protocolului adiţio-
nal la Convenţie, precum şi aceste două artico-
le, în conjuncţie cu articolul 14 al Convenţei, 
Curtea consideră că plîngerea în temeiul aces-
tor articole ridică probleme grave de fapt şi de 
drept, astfel încît determinarea lor va avea loc 
odată cu examinarea în fond a cauzei. 

Curtea a acordat  reclamanţilor un termen 
de pînă la 20 septembrie 2010, pentru pregă-
tirea oricăror observaţii suplimnetare, precum 
şi prezentarrea datelor privind satisfacţia echi-
tabilă.

Doina Ioana Străisteanu, unul din juriştii 
carei apără pe reclamanţi la CEDO, consideră 
că această decizie a curţii, deşi nu este decisi-
vă, ar putea pune punctul pe „i”  în problema 
nerspectării drepturilor moldovenilor care vor 
să studieze limba  română în grafie latină.

„Pentru prima dată Curtea, în ceea ce  ţine  
de cazul din Transnistria, a recunoscut că gra-
fia şi etnia fac parte  din viaţa privată a unui 
om, că părinţii au dreptul să-şi transfere baga-
jul cultural şi tradiţiile etnice moştenitorilor, 
adică copiilor, că ei au dreptul să se  indenti-
fice că sînt moldoveni şi că limba lor este cea 
română cu grafie latină”, a subliniat Doina 
Ioan Străisteanu.    

Specialiştii în domeniu susţin că după exa-
minarea cazului părţile implicate vor fi obliga-
te să găsească o soluţie a problemei date. 

nadejda ChIţAn,
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe 

ale Comunicării, USM 

tament peste 340 de deţinuţi, 
care prezintă diverse patolo-
gii: cardiovasculare, infecţi-
oase, psihice etc.

De asemenea, în cadrul 
acestei instituţii funcţionează 
un sector separat ,,Casa ma-
mei şi a Copilului”, destinat 
detenţiei femeilor ce au copii 
de pînă la 3 ani.  Asistenţa 
medicală a tuturor deţinuţi-
lor este asigurată din sursele  
bugetului sistemului peniten-
ciar.

Reparaţia cabinetului, 
precum şi instalaţia stomato-
logică au fost posibile dato-
rită suportului oferit de către 
Asociaţia ,,Concordia – Pro-
iecte Sociale” (Austria) care 
şi-a demonstrat dorinţa de a 
realiza iniţiative în domeniul 
asistenţei medicale şi sociale 
a deţinuţilor din Republica 
Moldova. Cu ocazia acestui 
eveniment, un grup de repre-
zentanţi ai asociaţiei din Aus-
tria au vizitat penitenciarul 
16 şi au avut posibilitatea de 
a discuta cu personalul medi-
cal şi de a evalua necesităţile 
de asistenţă din această insti-
tuţie.

„Concordia” şi-a înce-
put activităţile în Republica 
Moldova în anul 2004 unde a 
reuşit să investească pînă în 
anul precedent 17 milioane 
de euro. Alte 8 milioane de 
euro au fost achitate pentru 
cheltuieli curente şi bunuri 
de consum. În total, pînă în 
prezent „Concordia” a inves-
tit în ţara noastră 25 milione 
de euro.
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Barajul din zona satului Nemţeni 
raionul Hînceşti a cedat marţi noap-
tea şi în doar jumătate de oră apele 
Prutului au înghiţit circa 170 de case 
dintre care peste 100 s-au prăbuşit.
Joi, corpul neînsufleţit al unui local-
nic din Nemţeni a fost găsit în 
grădina vecinului. Victima îm-
preună cu fratele său au refuzat 
anterior să părăsească gospo-
dăriile pline de apă. 

Situaţia este dramatică şi în 
satul Cotul Morii al aceluiaşi 
raion.  Viiturile se îndreap- Viiturile se îndreap-îndreap-ndreap-
tă spre lunca satului, iar dacă 
digul va ceda, mai multe case 
vor fi inundate. Mihai Hara- Mihai Hara-Mihai Hara-
bagiu, şeful Departamentului 
Situaţii Excepţionale, a spus 
anterior că situaţia era stabilă, 
iar pericol de revărsare nu 
exista. 

„Noaptea însă lucrurile au 
luat o altă întorsătură. Pentru 
ajutorarea sinistraţilor avem 
implicaţi 60 de ostaşi şi în 
scurt timp încă 60 vor veni la 
faţa locului”, a explicat Ha-
rabagiu.

Premierul Vlad Filat a fost 
în aceste localităţi, a discutat cu 
sinistraţii şi a cerut mobilizarea tu-ţii şi a cerut mobilizarea tu-ii şi a cerut mobilizarea tu-şi a cerut mobilizarea tu-i a cerut mobilizarea tu-
turor forţelor pentru ajutorarea lor. 
Aceştia urmează să fie asiguraţi cu 
locuri de cazare şi produse alimen-şi produse alimen-i produse alimen-
tare, precum şi cu lucruri de prima 
necesitate. 

„Vă rog să mă anuntaţi de ce 
aveţi nevoie, produse alimentare, 
haine, combustibil. Vă vom oferi 
tot ce este necesar. Vom identifica 
resursele necesare pentru a ajuta 
familiile rămase fără case. Guver-ămase fără case. Guver-mase fără case. Guver-ără case. Guver-ră case. Guver-ă case. Guver- case. Guver-
nul va veni cu tot ajutorul necesar”, 
a spus premierul. Totodată, Filat a 
cerut ca ceilalţi locuitori ai satului 
Nemţeni să fie preîntâmpinaţi de 
pericolul inundaţiilor şi să fie ajutaţi 
la evacuare. Cu bărcile, au fost 
evacuate păsări, animale şi bunurile 
materiale.

Moldova,   sub ape
Localnicii refuză să-şi 

părăsească gospodăriile
  În operaţiunea de evacuare 

a oamenilor şi bunurilor acesto-şi bunurilor acesto-i bunurilor acesto-
ra  au fost antrenaţi 36 de militari 
ai Brigăzii „Ştefan cel Mare” din 

Chişinău. Superiorul contingentului 
militar, căpitanul Ilie Ciocoi, a spus 
că militarii au început misiunea 
de evacuare a oamenilor din satul 
Cotul Morii încă de la orele 05.00 
dimineaţa. Cetăţenii afectaţi de ca-ţa. Cetăţenii afectaţi de ca-a. Cetăţenii afectaţi de ca-ăţenii afectaţi de ca-enii afectaţi de ca-ţi de ca-i de ca-
lamitate au fost transportaţi cu două 
maşini militare în localitatea Obile-şini militare în localitatea Obile-ini militare în localitatea Obile-în localitatea Obile-n localitatea Obile-
ni, unde vor fi adăpostiţi de rude şi 
primărie pînă la retragerea apelor. 
În mod prioritar au fost evacuaţi 
bătrînii şi copiii. Se estimează că în 
total vor fi retrase din zonă circa 400 
de persoane. Aici soldaţii ajung la 
unele case doar cu barca.

Autorităţile locale au spus că 
mulţi dintre oamenii din satul Cot-ţi dintre oamenii din satul Cot-i dintre oamenii din satul Cot-
ul Morii refuză să-şi părăsească 
locuinţele. O parte dintre ei vor sta 
la spitalul din localitate, iar alţii 
pleacă la rudele din satele vecine.

Totodată, un grup de militari 
ai Armatei Naţionale au evacuat şi 
populaţia din satul Măcăreşti. Con-ţia din satul Măcăreşti. Con-ia din satul Măcăreşti. Con-ăcăreşti. Con-căreşti. Con-ăreşti. Con-reşti. Con-şti. Con-ti. Con-
form estimărilor, în această locali-în această locali-n această locali-ă locali- locali-
tate se află în calea apei circa 100 de 
gospodării. 

În dimineaţa zilei de joi a cedat şi 
digul de pe Prut din satul Bărboieni 
al aceluiaşi raion. Apa a înghiţit mai 
multe case, iar alte zeci sînt în peri-
col de inundare.

Premierul Vlad Filat a cerut 
ministrului de Interne să investighe-ă investighe- investighe-investighe-nvestighe-
ze cine nu şi-a îndeplinit atribuţiile 
de serviciu în vederea evitării sau 
minimalizării pagubelor provocate 
de calamităţi.

„Eu am rămas profund indig-ămas profund indig-mas profund indig-
nat cînd, la Ungheni, în afară de 
carabi-nieri şi cei de la Situaţii 
Exceptţonale, am văzut doar o 
doamnă care le-a adus o căldare cu 
apă şi primarul. Mai mult nimeni! 
Nici comunitatea, nici conducerea 
raională şi va trebui să avem o 
discuţie foarte serioasă, iar cei care 

nu-şi îndeplinesc atribuţiile stabi-şi îndeplinesc atribuţiile stabi-i îndeplinesc atribuţiile stabi-îndeplinesc atribuţiile stabi-ndeplinesc atribuţiile stabi-ţiile stabi-iile stabi-
lite prin lege să raspundă”, a spus 
Vlad Filat la şedinţa Comisiei pen-şedinţa Comisiei pen-edinţa Comisiei pen-
tru Situaţii  Excepţionale.

Şeful de la Apele Moldovei 
a anunţat că nivelul apei în Prut 
a crescut ca urmare a majorării                   
debitului deversărilor la digul 
Costeşti-Stînca. Miercuri dimineaţa 
acesta a fost micşorat, de la 800 la 
600 de metri pe secundă.

„Nu este adevărat ce s-a spus. 
Viitura maximă, de 800 de m/s, va 
ajunge la Nemţeni pe 10 şi 11 iulie”, 
a spus, la rîndul său, şeful de la Hi-îndul său, şeful de la Hi-ndul său, şeful de la Hi-ău, şeful de la Hi-u, şeful de la Hi-şeful de la Hi-eful de la Hi-
drometeo, Ilie Boian.

„Dar voi comunicaţi între voi 
înainte de a prezenta rapoarte?”, a 
întrebat enervat primul-ministru.

„Da, dar am analizat mai mult în 
ultima ora”, a explicat Boian.

„Toate instituţiile responsa-ţiile responsa-iile responsa-
bile să fie funcţionale zi şi noapte. 
Numiţi persoane autorizate care să 
fie nonstop de gardă şi să intervină 
în caz de necesitate, a cerut şeful 
cabinetului de miniştri.

Ministrul Finanţelor a primit, la 
rîndul său, indicaţia să deschidă un 
cont special, unde toţi doritorii vor 
putea face donaţii pentru ajutorarea 
sinistraţilor. 

Ministrul de Externe va pregăti 
un apel către partenerii externi cu 
aceeaşi solicitare de sprijin.

Guvernul a promis că locuinţele 
ce nu mai pot fi restabilite vor fi 
construite de la zero şi, cel mai 
probabil, prin reamplasarea lor în-în-n-
tr-o altă zonă a localităţii.

Inundaţiile vor 
înrăutăţi calitatea apei

Departamentul Situaţii Excepţi-
onale avertizează că inundaţiile din 
ultima perioadă pot contribui la în-
răutăţirea calităţii apei din fîntîni şi 
izvoare. De asemenea, pot fi poluate 
legumele şi fructele de pe terenurile 

agricole inundate. Respectiv, în 
localităţile afectate de intemperii se 
poate agrava situaţia epidemiologică 
prin boli diareice acute.

Locuitorii din localităţile afec-
tate sînt îndemnaţi să nu consume 
apă din sursele inundate sau, în orice 
situaţie, apa să fie fiartă înainte de 
consum; la fel, fructele şi legumele 
urmează a fi spălate insistent cu apă 
fiartă. De asemenea, se recomandă 
evitarea scăldatului şi a pescuitului 
în zonele inundate.

În cazul apariţiei simptomelor 
de boală cum ar fi greaţa, voma, du-
reri în abdomen, diaree, temperatură 
înaltă, imediat trebuie solicitat aju-
torul medicului şi în nici un caz nu 
se recomandă aplicarea autotrata-
mentului. 

La Vadul lui Vodă 
situaţia este stabilă
Apa care a inundat plaja de la 

Vadul lui Vodă se retrage. Acum 
nivelul apei constituie 14,5 metri, 
iar „pentru următoarea perioadă 
nu aşteptăm alte viituri”, a declarat 
şeful parcului nistrean din cadrul 
Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor 
Verzi, Vasile Dadu.

După ce apele se vor retrage 
în totalitate, medicina preventivă 
urmează să verifice calitatea nisipu-
lui care a fost acoperit de apă. Acum 
scăldatul nu este interzis, deoarece 
calitatea apei nu a fost afectată. 
Lucrări de reparaţie vor necesita şi 
duşurile de pe plajă, care, de aseme-
nea, au fost inundate.

După ultima viitură, plaja de la 
Vadul lui Vodă a fost inundată în 
proporţie de 90 la sută. Agenţii eco-
nomici de pe plajă nu au avut de 
suferit de pe urma lipsei de clienţi 
speriaţi de inundaţii. Potrivit datelor, 
nivelul apei este în continuă scădere.

Cota normală a rîului Nistru 
este de 9 - 9,5 metri. Acum, aceasta 
constituie 14,4 metri. În vara anului 
2008, cînd a fost inundată toată zona 
de agrement, nivelul apei în rîul Nis-
tru a depăşit 19 metri.

S. C.

Sinistraţii vor primi ajutor din partea statului. În plus, pentru acoperirea pagubelor provo-
cate de inundaţii, va fi creat un fond special pentru colectarea banilor. Declaraţia a fost făcută 
de premierul Vlad Filat, în cadrul şedinţei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale.

Responsabil de deschiderea contului bancar este ministrul Finanţelor Veaceslav Negruţă. 
De asemenea, autorităţile spun că vor construi case oamenilor rămaşi fără locuinţe din cauza 
inundaţiilor. Deocamdată Guvernul nu a evaluat pagubele, dar estimează că acestea se vor ri-
dica la multe milioane de lei. Cei care vor să ajute oamenii care suferă din cauza inundaţiilor 
o pot face transferînd bani pe conturile bancare.

Conturile unde pot fi transferaţi bani pentru sinistraţi sînt: 
1) În lei moldoveneşti:
Contul beneficiarului: 3357003
Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037
Contul trezorerial: 460100000000005
Banca beneficiarului: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD2X
Destinaţia plăţii: Inundaţii 2010
2) În dolari SUA (USD)
Beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat
Contul beneficiarului: 3261584015
Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037
Banca beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei
SWIFT: NBMDMD2X
Contul corespondent al BNM: Federal Rezerve Bank, NY, SWIFT: FRNY US 33, 
account no. 021087125
Destinaţia plăţii: Inundaţii 2010 (460100000000005 – contul trezorerial)
3) În EURO (EUR)
Contul beneficiarului: 3261797815
Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037
Banca beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei
SWIFT: NBMDMD2X
Contul corespondent al BNM: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, 
SWIFT: FLOR NL 2A, account no. – 060.01.26.226
Destinaţia plăţii: Inundaţii 2010 (460100000000005 – contul trezorerial).

Cei care vor să vină în ajutor 
sinistraţilor o pot face transferînd bani 
pe conturile bancare special deschise Alexander Stubb, ministru al Afacerilor 

Externe al Republicii Finlanda, a efectuat la 
7 iulie o vizită de lucru în ţara noastră la invi-
taţia vicepremierului Iurie Leancă, ministru 
al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 
potrivit unui comunicat al  Direcţiei mass-
media şi relaţii cu publicul a MAEIE. 

Cu acest prilej, şefii celor două diploma-
ţii au efectuat un amplu schimb de opinii pe 
temele de bază ale relaţiilor bilaterale moldo-
finlandeze, precum şi asupra unor subiecte de 
actualitate de interes reciproc de pe agenda 
multilaterală. O atenţie specială a fost acor-
dată procesului de integrare europeană a 
Republicii Moldova şi sprijinului concret 
pe care Finlanda s-a angajat să-l acorde ţării 
noastre. A fost subliniată importanţa pe care 
Republica Moldova o acordă amplificării 
permanente a dialogului politic cu Republica 
Finlanda anume din această perspectivă, în 
context menţionîndu-se cooperarea excelentă 
care există între ministerele afacerilor exter-
ne ale ambelor state. 

Alexander Stubb a salutat progresele 
pe care RM le demonstrează în procesul de 
negociere a Acordului de asociere moldo-
comunitar, precum şi lansarea la 15 iunie a 
dialogului cu Uniunea Europeană privind 
liberalizarea regimului de vize. Ministrul a 
specificat că Finlanda va susţine Moldova în 
cadrul viitoarelor negocieri privind crearea 
Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprin-

zător cu Uniunea Europeană. ,,Ţara pe care o 
reprezint aparţine grupului de prieteni ai Re-
publicii Moldova şi noi sprijinim dezideratul 
european al Moldovei” , a declarat ministrul 
finlandez de Externe. 

Vicepremierul Iurie Leancă a exprimat re-
cunoştinţa pentru asistenţa pe care Finlanda 
o acordă Republicii Moldova, în particular, 
pentru proiectele finanţate prin intermediul 
PNUD şi împreună cu BERD în domeniile 
cooperării regionale, comerţului şi asigurării 
cu apă a unor localităţi din Moldova. 

De asemenea, Iurie Leancă a remarcat 
susţinerea de care se bucură Republica Mol-
dova din partea Finlandei în avansarea discu-
ţiilor privind soluţionarea conflictului trans-
nistrean, atît în cadrul UE, cît şi al OSCE, 
precum şi contribuţia experţilor finlandezi 
la activităţile EUBAM. Alexander Stubb s-a 
pronunţat pentru identificarea de noi modali-
tăţi, care ar permite impulsionarea rezolvării 
conflictului transnistrean. 

Miniştrii s-au pronunţat pentru extinde-
rea cooperării comercial-economice între 
Moldova şi Finlanda unde există un vast po-
tenţial nevalorificat. S-a convenit asupra or-
ganizării, eventual în luna septembrie, a unei 
misiuni a oamenilor de afaceri finlandezi în 
ţara noastră. 

La MAEIE, Alexander Stubb şi Iurie 
Leancă au făcut declaraţii de presă, după care 
au răspuns la întrebările jurnaliştilor.

Finlanda îşi reconfirmă angajamentul 
de prieten al Republicii Moldova
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Cum se acordă perioada de probă conform 
legislaţiei muncii în vigoare?  

Valentin Marcu,  
mun. Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRînGĂ

Conform art.60 din Co-
dul muncii, pentru verifica-
rea aptitudinilor profesionale 
ale salariatului, la încheierea 
contractului individual de 
muncă, acestuia i se poate 
stabili o perioadă de probă 
de cel mult 3 luni şi, respec-
tiv, de cel mult 6 luni – în 
cazul persoanelor cu funcţie 
de răspundere lista cărora se 
aprobă de către angajator cu 
consultarea reprezentanţilor 
salariaţilor. În cazul angajării 
muncitorilor necalificaţi, pe-
rioada de probă se stabileşte 
ca excepţie şi nu poate depăşi 
15 zile calendaristice. În pe-
rioada de probă nu se include 
perioada aflării salariatului în 
concediu medical şi alte peri-

oade în care el a absentat de 
la lucru din motive înteme-
iate, confirmate documentar.  
Clauza privind perioada de 
probă trebuie să fie prevăzu-
tă în contractul individual de 
muncă. În lipsa unei astfel de 
clauze, se consideră că sala-
riatul a fost angajat fără peri-
oadă de probă.  Pe parcursul 
perioadei de probă, salariatul 
beneficiază de toate drepturi-
le şi îndeplineşte obligaţiile 
prevăzute de legislaţia mun-
cii, de regulamentul intern al 
unităţii, de contractul colectiv 
şi de cel individual de muncă.  
Pe durata contractului indivi-
dual de muncă nu poate fi sta-
bilită decît o singură perioadă 
de probă.

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
întrebarea trebuie formulată clar şi cît 

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

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

Cupon DREPtUL
numele, prenumele:

Adresa:

(iulie 2010,  nr. 25(332)

&

Conform prevederilor Sta-
tutului executării pedepsei de 
către condamnaţi indiferent 
de categoria penitenciarelor, 
condamnaţii execută pedeap-
sa în mod succesiv în trei re-
gimuri de deţinere: iniţial, co-
mun şi de resocializare. Con-

form prevederilor Statutului, 
aplicarea faţă de condamnat 
a condiţiilor unui regim de 
deţinere mai sever, particular 
sau select nu se admite. 

Transferarea condamnatu-
lui de la un regim de deţinere 
la un alt regim de deţinere, în 
cadrul aceluiaşi penitenciar, 
se efectuează în temeiul hotă-
rîrii comisiei înfiinţate în pe-
nitenciar, din a cărei compo-
nenţă fac parte reprezentanţi 
ai administraţiei penitencia-
rului, ai autorităţii adminis-
traţiei publice locale, ai aso-
ciaţiilor obşteşti, specialişti în 
domeniul psihologiei şi, după 
caz, alte persoane. În cazul 
minorilor, în comisie vor fi 
incluşi şi reprezentanţi ai 
autorităţii tutelare.  La trans-
ferarea condamnatului se iau 
în considerare personalitatea 
acestuia, caracteristicile afla-
te la dosarul personal, stimu-
lările şi sancţiunile nestinse, 
inclusiv informaţiile privind 
participarea lui la programe-

Regimul de deţinere în penitenciare
le socioeducative şi studii. 
Transferarea deţinutului de la 
un regim de deţinere la altul 
în calitate de sancţiune disci-
plinară sau ca efect al recu-
noaşterii acestuia violator al 
regimului de deţinere se efec-
tuează în baza ordinului şe-

fului penitenciarului de apli-
care a sancţiunii respective. 
Decizia privind transferarea 
de la un regim de deţinere la 
alt regim de deţinere, precum 
şi dintr-un penitenciar într-un 
alt penitenciar de acelaşi tip 
poate fi contestată de către 
condamnat în modul stabilit 
de Codul de executare. Con-
damnaţii declaraţi violatori ai 
regimului sînt transferaţi de 
la regimul comun şi de reso-
cializare la regimul iniţial de 
detenţie. Transferul ulterior 
al condamnaţilor în regim co-
mun de detenţie se efectuează 
la expirarea termenului de ac-
ţiune a ultimei sancţiuni dis-
ciplinare. Transferul repetat 
al condamnaţilor la regimul 
de resocializare nu se efectu-
ează.

În fiecare unitate peniten-
ciară, în funcţie de categoria 
acesteia sau de sectoarele 
existente, regimurile de deţi-
nere existente etc., este ela-
borat Regulamentul de ordine 

interioară. Regulile de ordine 
interioară, drepturile şi obli-
gaţiunile deţinuţilor, măsurile 
de stimulare şi sancţionare 
aplicate faţă de aceştia, pre-
cum şi restricţiile legitime, 
care decurg din regimul de 
detenţie, se afişează în celule, 

în blocurile de detenţie şi în 
locuri vizibile pe teritoriul 
penitenciarului, precum şi 
se anunţă deţinuţilor sub 
semnătură. Pe timp de noap-
te (în orele de la stingere 
pînă la deşteptare) deplasa-
rea deţinuţilor pe teritoriul 
penitenciarului, fără permi-
siune specială, este catego-
ric interzisă.

Controlul şi perchezi-
ţia deţinuţilor, încăperilor, 
teritoriilor aferente zonelor 
locative şi obiectelor de pro-
ducere ale penitenciarului 
pot fi efectuate atît planic, 
cît şi inopinant, în modul 
stabilit de actele normative. 
Periodicitatea controalelor 

şi percheziţiilor este determi-
nată de către administraţie, 
care desemnează şi persoane-
le responsabile de efectuarea 
lor.  La efectuarea controlului 
şi percheziţiei sectoarelor lo-
cative şi obiectelor de produ-
cere nu se admite deteriorarea 
bunurilor instituţiei, lenjeriei 
de pat, lucrurilor personale 
permise spre utilizare, inven-
tarului şi altor obiecte, dacă 
situaţia nu impune acest lu-
cru. Controlul şi percheziţia 
zonelor locative şi obiectelor 
de producere se organizează 
conform unor planuri concre-
te, iar rezultatele acestora sînt 
consemnate în procese-verba-
le. Personalul penitenciar este 
obligat, cel puţin o dată pe 
săptămînă, să efectueze exa-
minarea minuţioasă a terito-
riului şi a tuturor încăperilor 
penitenciarului. În toate cazu-
rile în care efectuarea perche-
ziţiei constituie o măsură ne-
cesară pentru menţinerea re-
gimului, ordinii şi securităţii 

în penitenciar, deţinuţii pot fi 
supuşi percheziţiei corporale, 
iar lucrurile lor personale – 
controlului. Deţinuţii care au 
cauzat pe parcursul detenţiei 
un prejudiciu material peni-
tenciarului ori altor persoane 
fizice sau juridice poartă răs-
pundere materială în modul 
stabilit de lege. 

Activităţile de asigurare 
a ordinii interioare, prevenire 
şi curmare a încălcărilor de 
regim şi crimelor din partea 
deţinuţilor se efectuează de 
către toate serviciile peniten-
ciarului şi trebuie să includă:

– asigurarea supravegherii 
permanente a deţinuţilor;

– prevenirea părăsirii ne-
autorizate de către deţinuţi a 
secţiilor, sectoarelor, zonelor 
locative sau teritoriului peni-
tenciarului în funcţie de regi-
mul detenţiei;

– asigurarea respectării 
stricte de către deţinuţi a or-
dinii interioare şi a regulilor 
de conduită, precum şi în-
deplinirea de către aceştia a 
obligaţiunilor lor;

– educarea la deţinuţi a 
respectului faţă de legislaţie 
şi atitudinii oneste faţă de 
muncă;

– depistarea şi izolarea 
la timp a deţinuţilor care au 
comis încălcări ale regimului 
de detenţie şi ale regulilor de 
ordine interioară;

– organizarea lucrului 
operativ-profilactic privind 
prevenirea şi curmarea mani-
festărilor criminale în mediul 
deţinuţilor.

În cazul izbucnirii în pe-
nitenciar a unor situaţii sau 
evenimente excepţionale, 
conducătorii acestor subdivi-
ziuni sînt obligaţi să informe-
ze imediat, în modul stabilit, 
Departamentul Instituţiilor 
Penitenciare şi să întreprindă 
măsurile necesare pentru asi-
gurarea securităţii şi ordinii 
în instituţie.

În primul semestru al anului au fost 
ucişi 59 de jurnalişti, în creştere cu 53 faţă 
de anul 2009, potrivit unui raport al or-
ganizaţiei nonguvernamentale Presse 
Emblème Campagne (PEC). Cele mai 
riscante ţări pentru jurnalişti sînt Mexic 
(9 jurnalişti ucişi), Honduras (8 jurna-
lişti ucişi), Pakistan (6 jurnalişti ucişi), 
Nigeria (4 jurnalişti ucişi) şi Filipine (4 
jurnalişti ucişi).

De asemenea, alţi trei jurnalişti au 
fost ucişi în Rusia, trei în Columbia şi 
cîte doi în Iraq, Nepal, Thailanda şi Ve-
nezuela.

Pe de altă parte, în Afganistan, An-
gola, Bangladesh, Brazilia, Bulgaria, 
Camerun, Cipru, Ecuador, Israel, Re-
publica Democratică Congo, Rwanda, 
Turcia, Somalia şi Yemen a fost ucis 
cîte un jurnalist.

„Jurnaliştii sînt foarte expuşi în nume-
roase ţări care se confruntă cu probleme 
interne”, a subliniat secretarul general al 
PEC, Blaise Lempen.

„Guvernele şi comunitatea internaţiona-
lă trebuie să fie mai ferme în acţiunile de 

stopare a deceselor şi de condamnare a res-
ponsabililor”, a mai spus acesta.

Totodată, ONG-ul deplînge şi încarcera-
rea celor trei jurnalişti ai postului de televi-
ziune France 3 în estul Afganistanului.

În prima jumătate a anului au fost omorîţi 
59 de jurnalişti din întreaga lume Doritorii de a beneficia de o locuinţă în 

proiectul „Prima Casă”, lansat de primăria 
Chişinău, vor putea depunde dosarele la toam-
nă. Cel puţin aşa a declarat primarul general, 
Dorin Chirtoacă, direcţiilor 
responsabile de proiect.

După cum a informat şe-
ful Direcţiei construcţii capi-
tale, Roman Sofroni, a fost 
selectată şi o companie de 
construcţii, interesată să par-
ticipe la proiect. „Din cele 5 
oferte care au fost depuse am 
ales o companie de construc-
ţii care a propus cele mai 
bune condiţii”, a spus So-
froni în cadrul şedinţei operative a primăriei.

Potrivit şefei Direcţiei generale finanţe, 
Veronica Herţa, şi trei bănci s-au arătat inte-
resate de colaborarea în cadrul proiectului dat. 
„Am propus tuturor băncilor, dar am primit 
răspuns de la 8 bănci, doar 3 dintre care se 
încadrează în cerinţele pe care le-am înaintat 
noi. Adică rata dobînzii de 10% pe o perioadă 
de pînă la 20 de ani”, a spus Herţa. 

Potrivit primarului, dosarele vor putea fi 
depuse după ce regulamentul proiectului va 

fi aprobat de Consiliul Municipal Chişinău. 
„Toamna deja trebuie să putem vorbi despre 
aplicarea la proiect. În prima etapă vor putea 
aplica bugetarii şi familiile tinere, dar regula-

mentul proiectului 
urmează să pre-
vadă posibilitatea 
aplicării oricărei 
persoane care stă 
în rînd”, a spus 
Chirtoacă. 

Potrivit ofertei, 
preţul unui metru 
pătrat nu va depăşi 
400 de euro pen-
tru apartamentele 

nefinisate şi 500 de euro pentru cele finisate. 
Din cele 300 de apartamente, 140 vor fi gar-
soniere, 120 – cu două odăi, 40 – cu trei odăi. 
Garsonierele vor avea o suprafaţă de pînă la 
35 de metri pătraţi, aprtamentele cu două odăi 
– 60 de metri pătraţi, cu trei odăi – 80 de metri 
pătraţi.

Primul bloc de locuit, construit în cadrul 
proiectului „Prima Casă”, va fi cel din strada 
Ghioceilor, care va avea 300 de apartamente 
prevăzute pentru bugetari şi familii tinere

Doritorii pentru „Prima Casă” vor putea depune 
dosarele la toamnă
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SC „Stasimex” SRL, pentru data de 15 
iulie 2010, ora 16.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în procesul intentat la 
cererea SC „Balkan Drinks” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător   Aliona Roşca
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Prosiretvest” cu sediul 
în Chişinău, str. Valea Crucii nr. 22/1, apt. (of.) 72, pentru data 
de 15 iulie 2010, ora 16.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît în pricina civiă in-
tentată la cererea SA „Apă-Canal Chişinău” mun. Chişinău.

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

Judecător  Zinaida talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Fina”, adresa juridi-
că: Criuleni, str. 31 August 1989 nr. 173, pentru data de 28 iulie 
2010, ora 8.40, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată la 
cererea IS „Moldvama Grup”.

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

Judecător  Zinaida talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului Î.C.S. „Gul-Tat Company” 
S.R.L. (sediul: str. A. Puşkin nr. 2, satul Bardar, Ialoveni, ad-
ministrator: TAŞTAN HALIT), pentru data de 5 august 2010, 
ora 16.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 219) în calitate de pîrît în pricina civiă la acţiunea Î.C.S. 
„Zheng Shi International Group” S.R.L. privind încasarea su-
mei băneşti.

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

Judecător  Zinaida talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului II „Florin Liuba”, pentru 
data de 24 august 2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examina-
rea cauzei civile a SRL „Almaian” privind încasarea datoriei.

Judecător  I. Gancear 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Madan Sergiu, Lopanciuc Svetlana, pentru data de 14 iulie 
2010, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
55) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Irving 
Chase Decatur.

Judecător   Ion ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Hanganu Carolina, pentru data de 14 iulie 2010, ora 13.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Irving Chase Decatur.

Judecător   Ion ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pahopol Valentina, pentru data de 26 iulie 2010, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) în legătură cu 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Raeţcaia Irina.

Judecător   Constantin Urîtu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Chiliverda Olga, Lungul Ion, „Vansetcom” SRL, pentru data 
de 26 iulie 2010, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 47) în legătură cu examinarea cauzei civile la acţiu-
nea BC „Banca Socială” SA privind încasarea sumei.

Judecător   Constantin Urîtu

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Maslin Valeriu, 
Maslin Raisa, Chiţcanian Ina, Gulian Vladimir, pentru data de 
16 iulie 2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 9) în legătură cu examinarea cauzei civile înaintată de Di-
recţia Generală Educaţie şi Sport al Consiliului mun. Chişinău 
privind anularea contractului.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cordelea Adrian cu ultimul domiciliu în mun. Chişinău, Grăti-
eşti, str. A. Mureşanu nr. 32, pentru data de 2 august 2010, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Postica Ecaterina pri-
vind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  E. Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Scutelnic Liuba 
Ion, pentru data de 26 august 2010, ora 16.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 26) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea cet. Ceaicovschi Valeriu privind încasarea datoriei.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Leadski Ale-
xandr  Victor, a.n. 13.04.1966, pentru data de 30 august 2010, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Leadski Natalia 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Jarovlea Veaceslav, pentru data de 3 septembrie 2010, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Jarovlea Natalia privind 
încasarea pensiei de întreţinere.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Popa Oleg, pentru 
data de 22 septembrie 2010, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea ÎM „Regia Locativ Comunală or. Cricova” privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Stella bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Chilimicenco An-
drei, pentru data de 14 septembrie 2010, ora 14.00, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea lui Ceban Sergiu privind încasarea sumei în 
temeiul contractului de împrumut.

Judecător  Steliana Iorgov 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Filimon Maria, 
Filimon Ion, Filimon Grigore, pentru data de 29 septembrie 
2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) 
în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea BC „Moldin-
conbank” SA privind executarea dreptului de ipotecă.

Judecător  Steliana Iorgov 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Negru Aliona, 
pentru data de 6 octombrie 2010, ora 10.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea lui Negru Ion privind rezoluţiunea contractului de 
donaţie în cazul stării de nevoie.

Judecător  Steliana Iorgov 

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Lozovan Iurie, pentru data de 6 septembrie 2010, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 15) în 
legătură cu examinarea cauzei civile la acţiunea lui Gubceac 
Dmitrii privind încasarea datoriei.

Judecător     Luiza Gafton
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Fiodor Veaces-
lav Valerii, a.n. 10.03.1969, cu domiciliul cunoscut instanţei în 
mun. Chişinău, com. Dumbrava, pentru data de 19 iulie 2010, 
ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, 
bir. 309) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL 
„Euroasig Grup” privind returnarea sumei. 

 Judecător    Ion bulhac 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cernei Inga Va-
sile, pentru data de 16 septembrie 2010, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de 
pîrît în procesul civil intentat de Cernei Serghei privind înlătu-
rarea încălcărilor care nu sînt legate de privarea de posesiune. 

Judecător    Oxana Robu 
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Cucu Liubov, 
Cucu Vasile şi Cucu Cristina, pentru data de 26 iulie 2010, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, 
bir. 3) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată la acţiunea 
BC „Moldova-Agroindbank” S.A. către Cucu Liubov, Cucu 
Vasile şi Cucu Cristina, intervenient accesoriu Trofim Vladimir 
privind deposedarea şi vînzarea forţată a obiectului ipotecat. 

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

Judecător  nicolae Chirtoagă 
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Cociu Se-
mion cu ultimul domiciliu în Nisporeni, str. Lăpuşniţa nr. 25, 
pentru data de 26 iulie 2010, ora 13.30, la şedinţa de judecată 
(Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 8) în calitate de pîrît în ca-
uza civilă nr.2-288/2010 intentată de cet. Popa Nina privind 
declararea nulă a căsătoriei. 

Preşedintele judecătoriei  Grigore Şişcanu 
nisporeni

www
Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Gheorghica 

Anatolie, domiciliat în satul Soltăneşti, Nisporeni, pentru data 
de 23 iulie 2010, ora 10.30, la şedinţa de judecată (Nisporeni, 
str. Ion Vodă nr. 5, bir. 15) în calitate de reclamat în cauza civi-
lă nr.2-280/2010 privind decăderea din drepturile părinteşti. 

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

Judecător  Diana Cristian
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Stratulat Anatolie Ion, domiciliat 
în satul Chiştelniţa, Teleneşti, pentru data de 18 august 2010, 
ora 11.00, la şedinţa de judecată (Drochia, str. 31 August 1989 
nr. 7, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Gani-
faev Stela Ion privind decăderea din drepturile părinteşti. 

Judecător                  Ion Rusu

Citaţii în judecată

Curtea Consti-
tuţională a amînat 
examinarea sesi-
zării comuniştilor 
privind controlul 
constituţionalităţii 
decretului preşe-
dintelui interimar, 
Mihai Ghimpu, 
privind declararea 
zilei de 28 iunie Zi 
a ocupaţiei sovieti-
ce. Motivul amînă-
rii a fost solicitarea 

lui Ghimpu de a 
participa perso-
nal la şedinţă.

„Curtea a 
emis următoarea 
decizie protoco-
lară. Reiterăm 
faptul că această 
sesizare trebuie 
să fie examina-
tă în regim de 
urgenţă, iar aşa 
cum solicitarea 
preşedintelui nu 

se referă la o dată concretă, 
Curtea a decis că şedinţa va 
avea loc luni, la ora 10.00”, a 
spus preşedintele Curţii Con-
stituţionale, Dumitru Pulbe-
re.

Prezent la Curte, juris-
tul Partidului Comuniştilor, 
Sergiu Sîrbu, a declarat că 
demersul preşedintelui in-
terimar Mihai Ghimpu este 
neîntemeiat şi că are drept 
scop tergiversarea examinării 
acestei sesizări. „Tergiversa-

rea examinării acestui dosar 
şi emiterea unei hotărîri de-
finitive în acest caz ar putea 
avea un impact social şi o 
consecinţă negativă. Noi deja 
am observat că un şir de au-
torităţi au refuzat să execute 
acest decret şi deja resimţim 
efectele acestui decret pe plan 
extern, cum ar fi reacţia altor 
ţări, în special a Federaţiei 
Ruse”, a spus Sîrbu.

La rîndul său, reprezen-
tantul permanent la Curtea 

Curtea Constituţională a amînat examinarea sesizării comuniştilor Constituţională, viceminis-
trul Justiţiei, Oleg Efrim, 
a menţionat că şedinţa tre-
buie să aibă loc cu prezenţa 
lui Mihai Ghimpu. „Dum-
nealui, în calitate de autor 
al documentului contestat, 
va putea să prezinte cel mai 
bine poziţia pe marginea 
acestui document. Faptul 
că preşedintele interimar 
al ţării doreşte să participe 
personal, pentru a apăra de-
cretul emis de dumnealui, 
este un motiv întemeiat”, a 
spus Oleg Efrim.

AVIZ

S-a reziliat contractul de prestări servicii încheiat în--a reziliat contractul de prestări servicii încheiat în-
tre Krajevschii Artiom şi „ Auction House” cu privire 
la depozitarea bunurilor aparţinînd cet. Eliseenco Vladi-
mir care au fost transportate de pe adresa Chişinău, bdul 
Moscovei nr.5, apt. 102.

Krajevschii Artiom
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Pentru fiecare om ziua în care s-a născut este 
una deosebită. Astfel, de o semnificaţie aparte 
sînt aceste splendide zile de cuptor pentru: Glina 
Polivenco, judecător CA Bălţi – 45 de ani; Lilia 
Lupaşco, judecător Rîşcani, mun. Chişinău – 35 
de ani; Oleg Şcolnic, judecător Teleneşti – 50 de 
ani; Iurie bejenaru, judecător CSJ – 45 de ani; 
Valeriu Efros, vicepreşedintele judecătoriei Cen-
tru – 45 de ani, personalităţi de vază în justiţia 
naţională care marchează remarcabile aniversări.

Mult stimaţi omagiaţi, ne bucură nespus de 
mult că dumneavoastră aţi ales ca destin de a sluji 
cu credinţă legea şi de a apăra demnitatea umană, 
fapt ce vă conferă acea alură inconfundabilă de 
Oamnei ai Sfintei Dreptăţi, fără de care totul în jur 
ar părea un haos imens.

Vă admirăm, vă respectăm, vă preţuim, iar 
aniversările dumneavoastră ne oferă plăcutul pri-
lej de a vă adresa sublime cuvinte de felicitare. 
Vă dorim să aveţi parte de cît mai multă sănătate, 
multă căldură sufletească, bunăstare şi împliniri 
dintre cele mai frumoase. 

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Elena belei, doctor în drept, conferenţiar uni-
versitar Facultatea de Drept USM; Silvia Mari-
an, conferenţiar  universitar Facultatea de Drept 
USM; nicolae Romandaş, doctor în drept, con-
ferenţiar universitar Facultatea de Drept USM; 
Diana Cristian, judecător Nisporeni; Cornelia 
Vîrlan, judecător Rîşcani mun. Chişinău; Ele-
na Lazareva, preşedintele CA Comrat; Aurelia 
Parpalac, vicepreşedintele judecătoriei Căuşeni; 
nadejda toma, judecător Ialoveni; Alexandru 
Rotari, judecător JEC; Ion Stepanov, judecător 
JEC; Ion Diacov, procuror, şef secţie în Procura-
tura Generală.

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

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

La mulţi ani!

Cu profund respect, 
membrii Consiliului de administraţie  

al Uniunii Juriştilor,
Echipa Dreptul şi 

Revista naţională  de drept
Tur”  vă propune cele mai 
avantajoase oferte  pentru 
sezonul estival. Veţi petrece 
vacanţe de vis  pe litoralele 
din bulgaria,   turcia, Ro-
mânia şi Ucraina la pre-
ţuri accesibile. Avem oferte 
pentru orice gust şi orice 
exigenţă.

Viza, asigurarea, trans-
portul   şi cazarea sînt in-
cluse.

Agenţia de 
turism „Vector-

ne puteţi contacta la: tel. 71-64-74
                                      tel/fax. 74-13-03
                                      mob. 068346865

         email vectortur14@gmail.com

Pepenele verde este uşor 
digerabil dacă se consumă 
singur (combinarea sa cu 
alte alimente îngreunează 
digestia acestora). Avînd în 
vedere că pepenele are 96% 
apă, el are puternice bene-
ficii asupra sănătăţii inimii 
(conţine cucurbocitrin, care 
dilată vasele capilare şi re-
glează tensiunea arterială), 
stomacului şi vezicii urinare. 
De asemenea, pepenele ver-
de poate trata edemul, rănile 
cangrenate sau infecţiile re-
nale (este un excelent diure-
tic) şi urinare. 

 Pepenele verde este 
foarte bogat în nutrimente 
şi în licopen şi merită să fie 
inclus într-un program de 
nutriţie personal. Pepenele 
verde este unul dintre puţi-

nele alimente cu un conţinut 
ridicat de licopen (pigment 
natural, care dă culoarea ro-
şie şi care este un puternic 
antioxidant). Acesta nu con-

ţine grăsimi. Cu un aport ca-
loric scăzut, pepenele verde 
nu conţine grăsimi şi este o 
sursă ideală de vitamine (A, 
B6, C şi tianina) şi potasiu. 

Studiile au arătat că o 
ceaşcă şi jumătate de pe-
pene verde conţine între 
9 şi 13 mg de licopen. În 
plus, pepenele verde are 
cu 40% mai mult licopen 
decît tomatele crude, ne-
prelucrate. Pentru a be-
neficia din plin de aceste 
proprietăţi, este bine să 
alegeţi pepenele copt, 
roşeaţa fiind un indica-
tor al dulceţii. Un studiu 
recent al Departmentului 
de Agricultură din SUA 
arată că, spre deosebire 
de tomate, pepenele ver-
de nu trebuie fiert pentru 
a elibera licopenul. Dacă 

vă preparaţi un juice din pe-
pene, veţi observa licopenul 
sub forma unor firicele roşii, 
subţirele.

„Profesia de profesor cere o muncă silnică”. Mare drep-
tate a avut candidatul semialfabetizat care a scris aşa ceva în 
lucrarea de la bacalau-
reat. Examinatorii care 
au primit la corectat 
asemenea minuni nici 
nu au ştiut dacă să rîdă 
sau să plîngă.

Au fost elevi care 
mai ales la examenul 
de limba şi literatura 
română au demonstrat 
că nici nu gîndesc, nici 
nu au deschis cartea. 
Iată ce au scris unii la 
subiectul în care trebu-
ia să descrie femeia ideală. „Cînd Dumnezeu a creat femeia, 

a înzestrat-o cu cele mai frumoase şi unice locuri”. Altul a 
descoperit că „Femeia este un diamant pe fundul oceanului”.

Opiniile diferă totuşi. „Femeia! Sună mediocru, 
dar e adevărat la fel şi sufletele noastre zbuciumate a 
celor ce au cunoscut şi gustat din femeie”.

Există şi o apreciere maximă, potrivit căreia „Fe-
meia este o comoară pentru bărbat şi trebuie îngropată 
cît mai departe pentru a nu o putea să o descoperi”.

În speranţa că o vorbă bună pentru examinatori 
nu strică, un candidat a scris că „Profesia de profesor 
cere o muncă silnică care nu va fi dezvalorificată de 
oameni la timp”. Însă un altul şi-a greşit în mod clar 
ţinta cînd a explicat că „Profesorul Aurel Iordănescu 
este un profesor însărcinat cu calităţi deosebite, era 
subordonat”.

Acestea sînt cîteva spicuiri din exemplele puse la 
dispoziţie de Ministerul Educaţiei.

Vezi aici ce perle au descoperit examinatorii de la bacalaureat 
printre lucrările elevilor

Viţel cu două capete, născut în Egipt. 
Localnicii cred că-i o minune

Pînă va căpăta 
putere, animalul va fi 
hrănit cu biberonul cu 
lapte de la mama sa.

Este încă slăbit, 
din cauza naşterii difi-
cile şi nu se poate ţine 
pe picioare, avînd şi 
capetele foarte grele.

Potrivit veterina-
rului, mama eroină este în afara oricărui pericol.

Oferta specială!!!
Nu rataţi şansa  de a vă odihni 8 zile în 

bulgaria cu doar 225 de euro. Oferta este 
valabilă din 20 iunie pînă pe 15 iulie.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscă-

tori că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi 
ziarul. noi avem nevoie de acest ajutor şi 

vom  rămîne alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

                 Călătoriţi înţelept – Călătoriţi cu Vector!

Cură cu pepene verde
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