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Republica Moldova 
are restanţe 
serioase faţă 
de UE  

Drepturi egale pentru 
persoanele cu 
dizabilităţi: 
Realitate sau vis

Ministerul Afacerilor 
Interne: Progrese şi… 
aspecte ce lasă de dorit

În cadrul Planului bilateral de asistenţă pentru 
anul 2011, aprobat săptămîna trecută la Bruxelles, R. 
Moldova va primi 78,6 milioane de euro din partea 
Uniunii Europene. Despre aceasta a anunţat şeful 
Delegaţiei UE la Chişinău, Dirk Schuebel, în cadrul 
unei conferinţe de presă. 

Potrivit lui Dirk Schuebel, 42,6 milioane de euro 
din această sumă vor reveni sectorului energetic, 
pentru implementarea surselor regenerabile şi îm-
bunătăţirea eficienţei energetice; alte 14,6 milioane 
de euro - pentru consolidarea comprehensivă a ca-
pacităţilor instituţionale în cadrul Programului de tip 
TWINING, în contextul negocierilor Acordului de 
liber schimb RM-UE; 12 milioane de euro - pentru 
realizarea pachetului de proiecte, în cadrul măsurilor 
de consolidare a încrederii, în contextul soluţionării 
conflictului transnistrean, iar 10 milioane de euro vor 
fi destinate pentru sprijinul reformei în domeniul jus-
tiţiei.

Asistenţa financiară pentru ţara noastră ar putea, 
însă, să se ridice la 100 de milioane de euro, deoarece 
o parte din bani ar veni şi în urma programelor multi-
naţionale în care este implicată RM în acest an.

Şeful Delegaţiei UE la Chişinău a mai relatat că, 
suplimentar, R. Moldova ar putea să mai beneficieze 
în cadrul Politicii Europene de Vecinătate (PEV) de 
circa 60-80 milioane euro pe parcursul anilor 2011-
2013. Asta în condiţiile în care în luna iunie a fost 
anunţat bugetul prevăzut în cadrul acestui instrument 
de finanţare pentru perioada 2014-2020, cifrat la 16,1 
miliarde de euro. Dirk Schuebel a precizat că acest 
buget este în creştere cu 40 la sută faţă de cel alocat 
pentru 2006-2013.

luat preşedinţia în 
Uniunea Europeană, 
va susţine marile as-
piraţii ale Republicii 
Moldova de integrare 
în comunitatea euro-
peană. Despre aceasta 
a declarat mareşa-
lul Seimului polonez   
Grzegorz Schetyna în 
cadrul unei conferinţe 
de presă, organizate 
în comun cu preşedin-
tele interimar Marian 
Lupu, spicherul Par-
lamentului. Grzegorz 
Schetyna, împreună 
cu o delegaţie a Repu-
blicii Polone, s-a aflat 
într-o vizită oficială în 
ţara noastră, cu ocazia 
constituirii Adunării 
Parlamentare comune 
a celor două ţări. ,,Noi 
am dori prin acest pas 
să subliniem că aşa 
cum relaţiile dintre 
Polonia şi Moldova 
sînt foarte bune, la fel 
de bune trebuie să fie 
şi relaţiile dintre Uni-

În 2011, RM va primi 
aproape 100 milioane 

de euro de la UE
unea Europeană 
şi ţările din cadrul 
Parteneriatului 
Estic. În măsu-
ra posibilităţilor, 
vom sprijini aspi-
raţiile Republicii 
Moldova de inte-
grare europeană, 
problemele legate 
de suspendarea 
vizelor sau alte 
condiţii puse de 
Uniunea Euro-
peană”, a declarat 
mareşalul Seimu-
lui din Polonia. 
Potrivit lui Mari-
an Lupu, Aduna-
rea Parlamentară 
va fi o platformă 
foarte bună pentru 
unele acţiuni co-
mune nu doar la nivel 
politic, ci şi schimb de 
experienţă şi aducerea 
la standardele euro-
pene a legislaţiei ţării 
noastre.

Totodată, el a de-
clarat că în luna sep-
tembrie curent, va 
avea loc şedinţa Bi-
roului Adunării Par-

lamentare, iar deja în 
anul viitor, la Varşo-
via, va fi organizată 
şi prima şedinţă a de-
putaţilor. Lupu a mai 
menţionat că lipsa 
deputaţilor din par-
tea Partidului Comu-
niştilor nu a afectat 
discuţiile dintre cele 
două părţi. ,,Nu este 

prima experienţă de 
acest gen. Opoziţia 
parlamentară nu a fost 
marginalizată, colegii 
au fost invitaţi, dar 
nu au participat”, a 
opinat el. Partea mol-
dovenească va fi con-
dusă de Igor Corman, 
preşedintele Comi-
siei politică externă 

şi integrare europea-
nă, cea poloneză - de 
omologul său, Andr-
zej Halicki. Totodată, 
Republica Moldova 
şi Republica Polonă 
au semnat statutul şi o 

epublica Polo-
nă, care de la 
1 iulie a pre-

11 reprezentanţi ai businessului moldovenesc 
vor fi familiarizaţi cu prevederile comerciale ale 
UE şi cu practicile de dezvoltare a strategiilor 
de susținere a sectorului privat. În cadrul trai-
ningului, vor fi consiliate ÎMM-urile, în vederea 
extinderii piețelor, creării parteneriatelor pentru 
atragerea investițiilor, respectării normelor și 
standardelor europene.

Potrivit șefei Secției Relații Externe a Ca-
merei de Comerţ şi Industrie a Moldovei,            
Ludmila Rotaru, participanții vor fi informați 

despre elementele de bază ale managementului 
organizațiilor de susținere a businessului, plani-
ficarea și comunicarea eficientă, ținînd cont de 
necesitățile membrilor, de principalele politici 
și strategii la nivel organizațional și național, de 
interesele de reprezentare ale organizațiilor și 
asociațiilor de sprijin al sectorului privat.

Instruirea reprezentanţilor organizaţiilor bu-
sinessului moldovenesc are loc în cadrul Aca-
demiei Eurochambres East Invest între 25 şi 30 
iulie curent, în or. Irpen din regiunea Kiev.

declaraţie co-
mună a Adună-
rii Parlamenta-
re.

Începe ziua cu DREPTUL!

O eroare este cu atît mai periculoasă, cu cît conţine mai mult adevăr. 
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Polonia va sprijini aspiraţiile 
Moldovei de integrare în Uniunea 

Europeană

UE instruieşte businessmanii moldoveni

R
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Bumacov: ,,Piața Centrală este 
monopolizată de cei care au relații 
cu organele publice locale” 
Practic toate piețele din municipiul Chișinău sînt mono-

polizate, iar producătorii agricoli nu au acces în Piața Cen-
trală, pentru a-și comercializa produsele. Despre aceasta a 
declarat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile            
Bumacov. 

Ministrul afirmă că el nu are nici o influență asupra Pieței 
Centrale. „Prima intervenție pe care am avut-o în această piață 
a fost că am eliberat din funcție medicul veterinar-șef de aco-
lo, care nu-și făcea datoria. În rest, totul este privatizat, în 
arendă, sînt fel de fel de proprietari și așa mai departe”, a re-
marcat sursa citată în cadrul unui interviu.

Bumacov a spus că își dorește piețe acolo unde proprietari 
sau acționari sînt asociațiile de producători, iar toți producă-
torii agricoli, pentru o plată neesențială să aibă acces la aceste 
piețe. 

Totodată, ministrul Agriculturii a refuzat să numească nu-
mele persoanelor care au monopolizat Piața Centrală. „Sînt 
cei care s-au descurcat mai bine la afaceri, care au avut mai 
mult acces la, să spunem, relații cu organele publice locale. 
Noi putem să vorbim mult și bine despre cine a monopolizat, 
aceasta nu va ajuta pe nimeni”, a menționat Bumacov.

Timp de 7 luni ,,Rospotrebnadzor” a 
respins peste 53,6 mii de litri de alcool 
din Moldova
Serviciul federal pentru supravegherea în domeniul pro-

tecţiei drepturilor consumatorilor şi bunăstării populaţiei al 
Federaţiei Ruse „Rospotrebnadzor”, în perioada de 7 luni ale 
anului 2011, a respins 14 loturi de producţie vinicolă din Mol-
dova în volum de peste 53,6 mii de litri.

Potrivit unui comunicat al ,,Rospotrebnadzor”, în special, 
nu corespund normelor igienice 6 loturi de vinuri şi 8 loturi de 
coniacuri din Moldova.

Potrivit surselor din cadrul ,,Rospotrebnadzor”, pe parcur-
sul a doar 7 luni ale anului 2011, la vamă au fost inspectate 
şi selectate 1863 de loturi de vin, 252 loturi de coniacuri, 99 
loturi de materiale vinicole din Moldova, în volum total de 
11 mln 481 mii 818,65 de litri. Serviciul rus subliniază că, în 
2011, din cele 44 de întreprinderi de fabricare a băuturilor al-
coolice moldoveneşti, care au primit autorizaţia de a prezenta 
mostre de produse pentru expertiza sanitaro-epidemiologică, 
au fost depuse 1417 cereri de la 39 de producători.

Cetăţenii R. Moldova vor putea primi 
permise de conducere italiene fără a 
susţine examen 
Începînd cu 12 septembrie 2012 cetăţenii R. Moldova 

vor putea depune actele la autorităţile italiene pentru conver-
siunea permisului de conducere de tipul DL 2008 (tip nou). 
Acest lucru va fi posibil după intrarea în vigoare a unui acord 
semnat în acest sens de Guvernele ambelor state. În procesul 
de conversiune a permisului de conducere, autorităţile italie-
ne, în conformitate cu prevederile acordului, vor solicita de 
la cetăţenii moldoveni prezentarea traducerii permisului de 
conducere şi confirmarea autenticităţii acestuia, efectuate de 
către Ambasada RM la Roma sau Consulatul General al RM 
la Bologna. 

Cetăţenii moldoveni pot conduce mijloacele de transport 
pe teritoriul Italiei în baza permisului de conducere moldo-
venesc pînă la un an de la data stabilirii reşedinţei în ţara re-
spectivă. 

În Moldova angajaţii din domeniul 
financiar sînt cel mai bine remuneraţi  
În luna mai 2011, cîştigul salarial mediu lunar al unui an-

gajat în economia naţională a fost de 3216 lei, înregistrînd o 
creştere cu 12,9% faţă de luna mai 2010. Salariul real, luînd în 
calcul majorarea preţurilor de consum, a fost în creştere doar 
cu 5,5% faţă de mai 2010. 

În sfera bugetară, salariul mediu a constituit în luna mai 
curent 2982,2 lei sau cu 14,1% mai mare faţă de mai 2010. În 
sectorul real al economiei, salariul mediu a fost în mai 2011 
- 3324,1 lei sau în creştere cu 12,5% faţă de mai 2010, arată 
datele statistice. 

Cele mai mari salarii le primesc angajaţii din domeniul 
financiar - 6499,1 lei şi cel al energiei electrice şi termice, 
gaze şi apă - 5233,6 lei. Cel mai prost remuneraţi sînt cei care 
se ocupă cu agricultura, economia vînatului şi silvicultură - 
1760,8 lei, precum şi cei din piscicultură - 1548,1 lei. 

Amintim că în 2010, salariul mediu lunar s-a mărit faţă de 
2009 cu 8,2%, iar, luînd în calcul creşterea preţurilor, acesta 
a fost în creştere cu doar 0,7%. Intenţia Guvernului pentru 
anul 2011 este majorarea salariului mediu cu 11%. Aceasta, în 
condiţiile în care se estimează că rata inflaţiei va constitui la 
sfîrşitul anului 2011 circa 8%.

Fostul deputat al Ali-
anţei „Moldova Noastră”, 
Ion Pleşca, a fost numit 
preşedinte al Curţii de 
Apel Chişinău. Decizia 
a fost luată în şedinţa de 
marţi, 26 iulie, a Consi-
liului Superior al Magis-
traturii. 

Solicitat de jurnalişti, 
Ion Pleşca a declarat că 
va face tot posibilul pen-
tru a aduce schimbări 
în justiţia din Republica 
Moldova. „Am să depun 
toate eforturile pentru ca 
să putem ridica imaginea 
justiţiei în societate. Împreu-
nă cu colegii de la Curtea de 
Apel, vom face tot posibilul 
ca atunci cînd cetăţenii se vor 
adresa în instanţa de judecată 
să vină cu un singur gînd că li 

Nu avem înregistrate progrese mari la ca-
pitolul organizare judecătorească. Dar avem 
discuţii importante la capitolul încotro o va lua 
reforma justiţiei. Declaraţia a fost făcută de 
către directorul Centrului de Resurse pentru 
Drepturile Omului (CReDO), Sergiu Ostaf. 

„Dacă interpretăm justiţia în sensul larg al 
cuvîntului, în sensul european, adică cel care 
să includă sistemul judecătoresc, sistemul po-
liţienesc, funcţionarea instanţelor de judecată 
şi instituţiilor care protejează ordinea publică, 
atunci situaţia este următoarea: avem cîte-
va proiecte de legi în proces de examinare şi 
adoptare, inclusiv cîteva proiecte de modifi-
care a legilor cu privire la eficientizarea sis-
temului de organizare judecătorească pentru 
o transparenţă mai mare şi o responsabilizare 
mai mare a judecătorilor”, a menţionat Sergiu 
Ostaf. Aceste modificări nu au fost încă adop-
tate, dar se discută în cadrul Consiliului pentru 
reformarea sistemului justiţiei şi în cadrul gru-
purilor de lucru ale Ministerului Justiţiei. 

Potrivit lui Sergiu Ostaf, o iniţiativă im-
portantă a fost eliminarea instanţelor judecă-
toreşti economice şi transmiterea competen-
ţelor respective la instanţele de drept comun. 
„Modificarea dată încă nu a intrat în vigoare, 
însă va avea un impact puternic asupra funcţi-
onării, independenţei şi calităţii actului de jus-
tiţie în materie economică. Vom simţi efectele, 
probabil, în următoarele 3-4 luni după intrarea 
în vigoare a acestor modificări”, a menţionat 
Sergiu Ostaf. 

Cît priveşte unele încercări ale guvernării 
de a substitui unele persoane, aşa-numite per-
soane compromise, directorul CReDO a men-
ţionat că, din prima, aceste încercări au fost 
cam ,,handicapate”, atunci cînd nu s-a respec-
tat procedura şi aceasta a deranjat foarte mult 
întregul corp judecătoresc. 

Directorul CReDO a mai spus că sînt mai 
multe intenţii şi mai multe încercări de a opera 
modificări care vor aduce schimbări pozitive 
pentru sistemul judecătoresc. „Aşteptăm în 
practică anumite schimbări, care nu vor intra 
în vigoare mai devreme de luna octombrie, 
noiembrie, decembrie anul acesta”, a precizat 
Sergiu Ostaf. 

Reforma justiţiei este bazată pe patru com-
partimente: reforma procedurii penale, reforma 
procedurii civile, organizarea judecătorească 
şi reforma procuraturii. Pentru elaborarea pro-
iectelor de lege privind modificarea legislaţiei 
au fost create grupuri de lucru care sînt forma-
te din experţi ai societăţii civile, reprezentanţi 
ai instituţiilor de profil, academicieni etc. 

,,Lichidarea instanţelor econo-
mice este doar un element în tablo-
ul general al reformei. Lichidarea a 
două instanţe nu poate fi calificată 
ca o tentativă de a subordona justi-
ţia, ci mai degrabă de a strica sche-
mele existente în justiţie”, a declarat     
Alexandru Tănase.

,,Potrivit legii, personalul in-
stanţelor nu va fi disponibilizat ci 
va fi angajat în alte instanţe de ju-
decată. În ceea ce priveşte judecă-
torii, ei vor fi transferaţi de către 
CSM în alte instanţe. Toate dosarele 
depuse la instanţele economice vor 
fi judecate în continuare în termen 
de 6 luni. Acele dosare care nu vor 
fi finalizate în acest termen vor fi 
transmise în alte instanţe conform 
noii competenţe”, a explicat fostul 
ministru al Justiţiei.

,,Cred că ar fi bine să menţionăm 

Preşedinte nou la Curtea de Apel Chişinău

se va face dreptate”, a decla-
rat Ion Pleşca. 

La concursul pentru supli-
nirea funcţiei de preşedinte al 
Curţii de Apel Chişinău s-au 
înscris opt candidaţi, din care 
patru s-au prezentat la şedinţa 

Consiliului Superior al Ma-
gistraturii. Printre candidaţi a 
fost şi Anatolie Doga, care a 
deţinut pînă în prezent aceas-
tă funcţie. 

Ion Pleşca a activat anteri-
or ca judecător la Judecătoria 

sectorului Botanica, după 
care a fost membru al Con-
siliului Superior al Magis-
traturii. În timpul manda-
tului de deputat pe listele 
AMN a deţinut funcţia de 
preşedinte al Comisiei juri-
dice, numiri şi imunităţi a 
Parlamentului. 

Consiliul Superior al 
Magistraturii a examinat, 
în aceeaşi şedinţă, cereri-
le candidaţilor la funcţia 
de preşedinte al Curţii de 
Apel Cahul şi preşedin-
te al Curţii de Apel Ben-
der. La Cahul preşedinte 

a fost desemnat judecătorul        
Ghenadie Eni, iar la Bender 
singura cerere a fost depusă 
de Mihail Antonov, care deja 
a exercitat două mandate şi 
nu mai poate candida.  

Directorul CReDO: 
,,Progrese mari la 

capitolul organizare 
judecătorească nu 

avem” 

Cabinetul de miniştri va plăti o altă compensaţie financiară unui grup de 
cetăţeni ai Moldovei, conform deciziei Curţii Europene a Drepturilor Omu-
lui (CEDO). Reclamanţii au fost antreprenorii Ivan Bişir şi Ivan Tuluş, care 
posedă una dintre cele mai mari întreprinderi agricole din sudul republicii. În 
iunie 2005, cei doi au fost reţinuţi în mod nejustificat în baza acuzaţiilor de 
fals, care, potrivit anchetatorilor, a dus la însuşirea ilegală a circa 500 mii de 
dolari. Antreprenorii au fost reţinuţi pentru aproximativ şase luni, după ce au 
fost eliberaţi din lipsă de dovezi.

În sesizarea lor la Curtea de la Strasbourg, reclamanţii, în primul rînd, au 
solicitat compensarea daunelor morale, atît din cauza arestării ilegale, cît şi 
din cauza metodelor aplicate de către organele de forţă. Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a admis acţiunea parţial, luînd decizia de a plăti recla-
manţilor 17,4 mii de euro. 

Conform datelor oficiale, pînă în prezent, Moldova a pierdut la Curtea de 
la Strasbourg cîteva sute de cazuri, achitînd în total circa 12 mln euro. Cele 
mai multe adresări la CEDO au fost înregistrate în mijlocul anilor 2000, iar 
acum pe rol se află peste o mie de sesizări.

Moldova a pierdut un alt dosar la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului

că nu a fost justificată insăşi crearea 
acestor instanţe. Lichidarea instan-
ţelor specializate a fost necesară 
pentru a aduce justiţia mai aproape 
de cetăţeni şi pentru a evita concen-
trarea tuturor litigiilor comerciale în 
două instanţe. Cetăţeanul simplu de 
la Briceni, Cahul, Edineţ şi Leova nu 
va mai trebui să meargă la Chişinău 
pentru a se judeca, dar va avea posi-
bilitatea să iniţieze litigii comerciale 
la instanţa de la locul de trai”, a mai 
adăugat Tănase.

Cît despre afirmaţiile lui Mihai 
Ghimpu potrivit cărora nu este corect 
ca salariile judecătorilor respectivi să 
rămînă aceleaşi, adică să le fie păs-
trate pe viaţă, Alexandru Tănase sus-
ţine: ,,Nu voi comenta acest subiect, 
deoarece aş putea fi pus în situaţia de 
a judeca acest dosar la Curtea Con-
stituţională”.

Alexandru Tănase: ,,Doar lichidarea 
instanţelor nu va rezolva problema corupţiei”

Ministrul Justiţiei  cere opinia partidelor 
parlamentare şi extraparlamentare privind 

reforma justiţiei
Ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, a expediat solicitări pentru consultarea 

opiniei asupra Strategiei de reformare a sectorului justiţiei fracţiunilor par-
lamentare şi partidelor extraparlamentare, informează Serviciul de presă al 
ministerului. 

Astfel, de la lansarea pentru consultaţii publice a proiectului Strategiei 
de reformare a domeniului justiţiei, Ministerul Justiţiei a recepţionat un şir 
de contribuţii din partea instituţiilor subordonate, a reprezentanţilor socie-
tăţii civile şi mediului academic. 

Strategia de reformă a sectorului justiţiei va fi definitivată pînă la 10 
august 2011, iar pînă în toamnă documentul va fi prezentat Parlamentului 
spre adoptare. 

Amintim că elaborarea strategiei a fost determinată de nivelul scăzut 
al încrederii în justiţie din partea societăţii, percepţia generală a gradului 
avansat de corupţie în sectorul justiţiei, crearea unui mediu favorabil pen-
tru creşterea economică şi a investiţiilor, precum şi aspiraţiile Republicii 
Moldova de integrare în UE.
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Peste 160 000 de euro oferiţi de Uni-
unea Europeană Republicii Moldova şi 
României vor fi îndreptaţi spre îmbună-
tăţirea sistemului de protecţie a copiilor 
din cele două state, prin promovarea 
interacţiunii şi reţelelor de profesionişti 
din domeniu. Acţiunea se încadrează în 
proiectul „Împreună pentru Copii” lan-
sat recent de Asociaţia Obştească „CCF 
Moldova – copil, comunitate, familie”, 
în parteneriat cu  Asociaţia Alternative 
Sociale din România.

Proiectul este finanţat de UE prin Progra-
mul Operaţional Comun România - Ucraina - 
Republica Moldova 2007-2013. Valoarea exac-
tă a acestuia se ridică la 166 210 euro.

În rezultatul implementării proiectului se 
aşteaptă o eficientizare a sistemului de protec-
ţie a copilului din raioanele Cantemir şi Leova 
a Republicii Moldova şi din judeţul Iaşi al Ro-
mâniei. În acest sens, pe parcursul desfăşură-
rii proiectului va fi încurajată interacţiunea în 
cadrul reţelelor de profesionişti din domeniu. 
Astfel, peste 200 de specialişti vor fi implicaţi 
în sesiuni de formare, creare a grupurilor de ex-
perţi, vizite de studiu, conferinţe etc. 

Beneficiarii finali ai proiectului vor fi mii 
de copii şi familii din raioanele şi judeţul men-
ţionate mai sus, care vor primi servicii efici-
entizate ca urmare a dezvoltării cunoştinţelor, 
abilităţilor şi atitudinilor profesioniştilor din 

Autorii studiului şi-au pus 
drept scop evaluarea situaţiei 
privind implementarea de că-
tre autorităţile publice a reco-
mandărilor Curţii de Conturi 
(CC), determinarea obstaco-
lelor în calea acestui proces şi 
găsirea soluţiilor de remediere 
a situaţiei. În calitate de obiect 
al monitorizării a fost selec-
tată Hotărîrea CC nr. 5 din 
26.01.2010. 

Printre abaterile stabilite la 
începutul anului trecut de Cur-
tea de Conturi se evidenţiau, 
în special, eschivarea fostei 
conduceri a ministerului de 
la modul legal de formare şi 
utilizare a mijloacelor speciale 
parvenite de la Consiliul Eu-
ropei şi Asociaţia Europeană 
a Colegiilor de Poliţie; efec-
tuarea de cheltuieli în interese 
de partid; înstrăinarea fraudu-
loasă a imobilelor; efectuarea 
achiziţiilor publice în lipsa 
alocaţiilor de la buget şi fără 
respectarea procedurii legale, 
astfel cauzînd prejudicii con-
siderabile bugetului de stat. 

În cadrul realizării studiu-
lui, reprezentanţii Transpa-
rency International - Moldova 
au solicitat informaţii privind 
măsurile întreprinse de către 
MAI şi alte autorităţi vizate în 
hotărîre în vederea realizării 
recomandărilor CC, au desfă-
şurat un focus-grup pe subiec-
tul problemelor sistemice ce 
ţin de realizarea Hotărîrii CC; 
au efectuat o cercetare socio-
logică privind calitatea auditu-
lui CC. 

Una din concluziile de 
bază se referă la nivelul de 
transparenţă la capitolul ofe-
rirea informaţiilor solicitate. 
Astfel, deşi toate autorităţile 
publice contactate au răspuns 
solicitărilor, persistă practica 
prezentării unor răspunsuri 
sumare şi evazive, accesul la 
unele informaţii cu caracter 
public fiind în continuare în-
grădit.

O veste bună este aceea că 
MAI a realizat o mare parte 
din măsurile recomandate de 
CC, în special emiterea ordi-
nelor privind crearea comi-
siilor pentru achiziţii publice 
şi controlul subdiviziunilor, 
aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor prestate contra pla-
tă, efectuarea unor misiuni de 
audit intern ş.a. (acestea fiind 
confirmate prin documente). 
Totuşi, cerinţa de a asigura la 
maximum transparenţa achi-
ziţiilor publice din Planul de 
lichidare a iregularităţilor 
aprobat de MAI nu a fost în-
deplinită.

Ministerul Afacerilor Interne: Progrese şi… aspecte ce lasă de dorit
La 26 ianuarie 2010, Curtea de Conturi reflecta, 

în hotărîrea sa, multiplele abateri de la legislaţie pe 
care fosta conducere a Ministerului Afacerilor Inter-
ne le-a admis în activitatea sa, precum şi un şir de 
recomandări spre implementare, în vederea atenu-
ării consecinţelor nefaste. La mai bine de un an şi 
jumătate de atunci, situaţia pare a fi una mai bună. 

Totuşi, persistă practica îngrădirii accesului la 
unele informaţii cu caracter public. Mai mult, nici o 
persoană cu funcţii de răspundere nu a fost sancţio-
nată penal şi nici disciplinar. De asemenea, un aspect 
negativ îl reprezintă animozităţile între instituţiile 
care exercită urmărirea penală. Acestea sînt doar 
cîteva din concluziile la care a ajuns Transparency 
International - Moldova în studiul „Monitorizarea 
implementării hotărîrilor Curţii de Conturi: cazul 
MAI”.

Pe de altă parte, nici o per-
soană cu funcţii de răspundere 
care a admis încălcări la utili-
zarea mijloacelor financiare şi 
la gestionarea patrimoniului 
public nu a fost sancţionată 
disciplinar de conducerea mi-
nisterului. Motivul invocat a 
fost  că „la momentul contro-
lului, persoanele vizate erau 
concediate sau au demisionat 
după efectuarea controlului”. 
În aceeaşi ordine de idei, in-
formaţiile MAI privind apli-
carea sancţiunilor disciplina-
re persoanelor cu funcţii de 
răspundere („nu au fost apli-
cate sancţiuni disciplinare”) 
se contrazic cu cele oferite 
de Cancelaria de Stat („mai 
multe persoane cu funcţii de 
răspundere au fost sancţionate 
disciplinar”).

Situaţia nu diferă nici la 
capitolul sancţiuni penale. 
Astfel, pînă în prezent, nici o 
persoană cu funcţii de răspun-
dere din cadrul MAI nu a fost 
sancţionată penal. Din şase 
cauze penale pornite, doar pa-
tru au rămas pe rol (una este 
în examinare la Judecătoria 
Centru, două - în gestiunea 
CCCEC, urmărirea nefiind fi-
nalizată, iar o cauză este sus-
pendată). Din trei cauze civile, 
doar în cazul uneia instanţa a 
admis parţial recuperarea pre-
judiciului. 

Raportorii Transparency 
International - Moldova aten-
ţionează că avînd în vedere 
ritmul încet al procedurilor şi 
acţiunilor de anchetă, precum 
şi faptul că multe din abaterile 
constatate în hotărîre au avut 
loc în perioada 2002-2009, 
există riscul să expire terme-
nul de prescripţie şi, drept ur-
mare, persoanele vinovate să 
nu fie trase la răspundere. Ca 
rezultat, prejudiciul adus sta-
tului nu va fi restituit sau va fi 
restituit doar parţial.

De asemenea, reprezen-
tanţii TI-Moldova au stabilit 
că nu există o conlucrare efi-
cientă între autorităţile publice 
care trebuie să fie preocupate 
de utilizarea corectă a mijloa-
celor publice şi de implemen-
tarea HCC, în special: Minis-
terul Finanţelor, Procuratura 
Generală, Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Econo-
mice şi Corupţiei, Guvernul şi 
Parlamentul Republicii Mol-
dova, comisiile parlamentare 
de profil.

În urma realizării studiu-
lui, s-au constatat un şir de 
probleme, printre care şi: 

- probleme de ordin legis-
lativ – lipseşte un mecanism 

clar de implementare a HCC, 
nu există sancţiuni pentru ne-
implementarea de către auto-
rităţile publice a acestor ho-
tărîri; 

- probleme de ordin politic 
– persistă practica funcţionării 
instituţiilor publice în depen-
denţă de deciziile politice şi 
relaţiile de rudenie, există ca-
zuri cînd funcţionarii publici 
care au admis încălcări sînt 
promovaţi în cadrul aceloraşi 
instituţii sau altor entităţi, dat 
fiind faptul că au o acoperire 
politică; 

- probleme de procedură, 
care pot tergiversa sau chiar 
împiedica implementarea 
HCC. Printre acestea se evi-
denţiază: recomandările CC 
nu sînt percepute de instituţii-
le auditate ca fiind obligatorii; 
procesul anevoios de investi-
gare a unor infracţiuni, de acu-
mulare a materialelor probato-
rii; dificultăţi în investigarea 
întreprinderilor-fantomă; 

- funcţionalitatea joasă şi 
lipsa de transparenţă a audi-
tului intern – unii manageri ai 
instituţiilor publice nu conşti-
entizează importanţa auditului 
intern; există riscuri ca în ca-
zul în care managerii vor co-
mite abateri, auditorii interni 
vor muşamaliza neregulile sau 
vor mima activitatea; auditorii 
interni nu au suficientă expe-
rienţă în domeniu; accesul la 
rapoartele de audit intern în 
unele instituţii publice este li-
mitat; 

- existenţa tensiunilor între 
instituţiile care exercită urmă-
rirea penală; 

- neantrenarea sau antrena-
rea insuficientă a unor autori-
tăţi publice în implementarea 
HCC. Spre exemplu, Parla-
mentul nu a audiat rapoartele 
de activitate ale CC pentru 
anii 2008 şi 2009, Comisia 
parlamentară securitate naţio-
nală, apărare şi ordine publică, 
fiind informată de către CC 
despre neregulile depistate la 
MAI în mai multe hotărîri, nu 
a luat nici o atitudine în acest 
sens; 

Autorii studiului au aten-
ţionat şi asupra aspectului ce 
ţine de independenţa Curţii 
de Conturi. Potrivit acestora, 
există riscuri ca la conducerea 
instituţiei să fie numită o per-
soană afiliată politic, care să 
poată influenţa activitatea CC 
în interese de partid (să acti-
veze în situaţie de conflict de 
interese). 

Potrivit rezultatelor cerce-
tării sociologice, comparativ 
cu 2009, instituţiile publice au 
fost mai disponibile să ofere 
răspunsuri, ceea ce denotă o 

deschidere mai mare a acesto-
ra în comunicarea cu societa-
tea civilă şi o mai mare since-
ritate în oferirea răspunsurilor. 

La fel, se atestă o uşoară 
îmbunătăţire a situaţiei privind 
aplicarea sistemelor de control 
şi audit intern în instituţiile pu-
blice, asigurarea transparenţei 
în activitatea de control intern 
şi a măsurilor de executare a 
HCC, diminuarea gradului de 
implicare a factorului politic şi 
a demnitarilor de stat la întoc-
mirea rapoartelor de audit şi a 
HCC. 

De cealaltă 
parte însă, deşi 
există un anumit 
progres, situaţia 
privind asigurarea 
transparenţei ac-
tivităţii auditului 
intern şi a măsuri-
lor de executare a 
HCC rămîne deo-
camdată nesatisfă-
cătoare. Deşi s-au 
constatat progrese 
modeste la capito-
lul control şi audit 

intern, totuşi, acestea nu sînt 
implementate deplin, ceea ce 
creează un spaţiu pentru even-
tuale abuzuri în managementul 
instituţiilor publice. În plus, se 
atestă o înrăutăţire a situaţiei 
la astfel de indicatori precum: 
obiectivitatea auditorilor Cur-
ţii de Conturi, profesionalis-
mul, amabilitatea, respectul 
acestora faţă de reprezentanţii 
instituţiilor auditate.

Autorii cercetării au for-
mulat şi unele recomandări de 
eficientizare a implementării 
HCC, printre care:

- introducerea în cadrul le-
gal a sancţiunilor pentru neim-
plementarea hotărîrilor Curţii 
de Conturi;

- sporirea atenţiei Guver-
nului asupra neregulilor în 
activitatea instituţiilor publice 
subordonate, depistate de către 
Curtea de Conturi (de exem-

plu, examinarea problemelor 
tipice care împiedică imple-
mentarea HCC, audierea la şe-
dinţele Guvernului a conducă-
torilor autorităţilor/instituţiilor 
publice cu referire la măsurile 
întreprinse pentru executarea 
recomandărilor CC);

- sporirea atenţiei Parla-
mentului asupra necesităţii lu-
ării de atitudine faţă de imple-
mentarea HCC. În special, se 
propune: examinarea de către 
Parlament în şedinţă plenară a 
raportului CC asupra adminis-
trării şi întrebuinţării resurse-
lor financiare publice; crearea 
unui Grup de lucru care va 
examina mersul implemen-
tării HCC, impedimentele 
în acest proces şi va prezen-
ta propuneri Parlamentului; 
convocarea, în dependenţă de 
caz, a unor şedinţe ale comi-
siilor parlamentare în contex-
tul implementării hotărîrii, cu 
audierea conducătorilor auto-
rităţilor/instituţiilor auditate 
care au restanţe la executarea 
recomandărilor CC;

- examinarea oportunităţii 
stabilirii răspunderii solidare 
în activitatea comisiilor deci-
zionale; 

- responsabilizarea şi sanc-
ţionarea adecvată a persoa-
nelor vinovate de încălcarea 
legislaţiei la utilizarea mijloa-
celor publice, precum şi a per-
soanelor care se eschivează de 
la executarea hotărîrilor CC; 

- asigurarea independenţei 
Curţii de Conturi şi diminua-
rea riscurilor influenţei politi-
ce asupra acestei entităţi (prin 
crearea unei Comisii parla-
mentare de control al utilizării 
banilor publici şi patrimoniu-
lui public, conducerea căreia 
ar fi oferită opoziţiei, astfel 
încît această comisie să conlu-
creze cu CC); 

- consolidarea auditului 
intern în instituţiile publice 
şi asigurarea independenţei 
acestuia prin: implementarea 

deplină a controlului şi audi-
tului intern, instruirea şi infor-
marea continuă a auditorilor, 
motivarea şi responsabilizarea 
managerilor instituţiilor publi-
ce în scopul conştientizării de 
către aceştia a beneficiilor şi 
funcţiilor auditului intern; 

- transparentizarea acti-
vităţii autorităţilor publice, 
în special prin publicarea pe 
paginile web ale acestora a in-
formaţiilor despre măsurile de 
implementare a HCC, rezulta-
tele activităţii de audit intern 
(de exemplu, a rapoartelor de 
audit intern), modul de utili-
zare a asistenţei străine, achi-
ziţiile publice (planul anual 
de achiziţii, informaţia despre 
agenţii economici care au par-
ticipat la licitaţii, deciziile pri-
vind selectarea cîştigătorilor 
concursurilor de achiziţii); 

- reducerea duratei auditu-
lui extern şi a frecvenţei misi-
unilor de audit extern;

- asigurarea obiectivităţii 
auditului Curţii de Conturi, 
sporirea credibilităţii şi a pro-
fesionalismului funcţionarilor 
CC.

Şi nu în ultimul rînd, re-
prezentanţii societăţii civile 
recomandă consolidarea va-
lorilor etice în rîndurile cola-
boratorilor Curţii de Conturi, 
cultivarea unei atitudini res-
pectuoase faţă de angajaţii 
instituţiilor auditate, suprave-
gherea respectării normelor 
etice de către auditorii şi func-
ţionarii CC. 

Menţionăm că studiul 
„Monitorizarea implementării 
hotărîrilor Curţii de Conturi: 
cazul MAI” a fost realizat cu 
susţinerea Fundaţiei Est-Euro-
pene din resursele financiare 
acordate de Agenţia Suedeză 
pentru Dezvoltare şi Coope-
rare Internaţională (SIDA) şi 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Danemarcei (DANIDA). 

Lilia DUMINICA

domeniul social.
Autorii proiectului îşi propun un şir de mă-

suri care urmează a fi realizate. Printre acestea 
se numără:

instruirea a peste 200 de specialişti în •	
decurs de 20 de zile;

organizarea a cinci vizite de studiu în •	
Republica Moldova şi România pentru circa 80 
de profesionişti;

stabilirea unui grup transfrontalier de •	
experţi;

distribuirea a 300 de exemplare ale •	
„Ghidului transfrontalier de bune practici”, cre-
at de asemenea în cadrul proiectului; 

organizarea unei conferinţe internaţio-•	
nale cu participarea a 60 de experţi şi specialişti 
din aria de implementare a proiectului, dar şi 
din alte regiuni.

Totodată, la etapa de finalizare a implemen-
tării proiectului va fi stabilit un model de par-
teneriat între profesioniştii din regiunile vizate, 
capabil să identifice şi să împărtăşească soluţii 
comune pentru rezolvarea problemelor comu-
ne.

Menţionăm că Programul Operaţional Co-
mun România - Ucraina - Republica Moldova 
2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană 
prin Instrumentul European de Vecinătate şi 
Parteneriat şi este cofinanţat de ţările partici-
pante în cadrul programului. 

Lilia DUMINICA

Moldova - România, un pas comun, un scop comun: 
Siguranţa copiilor
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Integrarea Republicii Moldova 
în Uniunea Europeană implică un 
şir de obligaţii asumate de către 
stat, printre ele – respectarea drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului. 

Adoptarea legii nediscriminare a 
stîrnit discuţii aprinse în societatea 
noastră, iar înregistrarea, la 14 mar-
tie 2011, a Ligii Islamice a constituit 
mărul discordiei printre credincioşii 
ortodocşi. Astfel, mai mulţi enoriaşi 
din cadrul Asociaţi ilor Ortodoxe din 
Republica Moldova au pro testat cu 
cruci, icoane şi clopote pe 18 mai, în 
faţa Guvernului, în semn de protest 
faţă de această acţiune. Prin urmare, 
chestiunile care vizează acest capi-
tol necesită o abordare cu maximă 
prudenţă, ţinînd cont de faptul că 
este vorba de o societate în care bi-
serica este tratată cu cea mai mare 
încredere, iar peste 90% din cetăţeni 
se declară creştin-ortodocşi. Altfel, 
riscul declanşării unor tulburări so-
ciale devine iminent. Or, reacţiile 
emoţionale şi protestele recente faţă 
de înregistrarea Ligii Islamice au de-
monstrat cu prisosinţă capacitatea de 
mobilizare a preoţilor. 

Din acest motiv, e nevoie de a 

Problema înregistrării cultelor religioase trebuie abordată 
cu prudenţă şi dezbătută public

relua discuţiile referitor la 
modificarea Legii privind 
cultele religioase. Dezbate-
rile trebuie purtate în văzul 
reflectoarelor, şi nu în culise, 
afirmă expertul IDIS Ghe-
nadie Mocanu în analiza sa 
„Tensiunile sociale în urma 
înregistrării Ligii Islamice 
în R. Moldova. E timpul 
pentru o dezbatere profundă 
asupra Legii privind cultele 
religioase?”. Lucrarea  apa-
re cu sprijinul financiar al 
Fundaţiei Friedrich Ebert.

Pentru a evita alte „con-
vulsii sociale”, este ne-
cesar de a defini cît mai 
clar şi explicit definiţia de 
„cult”, subliniază Ghenadie                
Mocanu de la IDIS „Viito-
rul”: „Definiţia actuală este 
atît de vagă, încît permi-
te oricui să se ascundă sub 
acest nume. În România, e 
nevoie de cel puţin 12 ani 
de experienţă pentru a înre-
gistra un cult, în timp ce în 
Republica Moldova e sufici-
entă semnătura a 100 de cetăţeni”. 

În aceste condiţii, şi cea mai 

mică scînteie poate răvăşi ordinea 
socială şi aşa fragilă. „Accelerarea 
ritmurilor modernizării şi apropi-

erii de valorile occidenta-
le nu impune R. Moldova 
să ignore provocările care 
vizează propria securitate 
naţională”, a specificat G. 
Mocanu.

Pe de altă parte, poziţia 
Delegaţiei Uniunii Euro-
pene şi OSCE cu privire 
la aceste subiecte este des-
tul de fermă, iar reacţiile 
din partea acestora nu au 
întîrziat să apară,  atenţi-
onîndu-se asupra necesi-
tăţii respectă rii de către 
autorităţile R. Moldova a 
dreptu lui la libertatea reli-
gioasă a tuturor cetăţeni lor. 
Șeful Delegaţiei Uniunii 
Eu ropene în Moldova, Dirk 
Shuebel, a declarat într-o 
conferinţă de presă că „R. 
Moldova are restanţe la ca-
pitolul respectarea drepturi-
lor minorităţilor sexuale şi 
religioase. Aprobarea legii 
antidiscriminare şi respec-
tarea minori tăţilor este una 
dintre condiţiile regimului 

liberalizat de vize. Dacă autorităţi-
le interzic Liga Islamului, asta în-

seamnă că R. Moldo va nu respectă 
condiţiile obţinerii regimului libe-
ralizat de vize”.

Iată de ce e nevoie de a stabili 
criterii clare, astfel încît drepturile 
minorităţilor religioase să fie res-
pectate. Aceasta este una dintre con-
diţiile obţinerii unui regim liberali-
zat de vize cu Uniunea Europeană, 
explică Ghenadie Mocanu. „Există 
anumite angajamente pe care R. 
Moldova şi le-a asumat faţă de in-
stituţiile europene. Pentru a susţine 
financiar reformele din RM, Comi-
sia Europeană trebuie să fie sigură 
că anumite procese democratice sînt 
stabile”, menționează acesta.

Astfel, înregistrarea oricărui 
cult în Republica Moldova este un 
drept acordat de legislaţia în vigoa-
re cetăţenilor de diferite confesiuni. 
Drept consecinţă, înregistrarea Ligii 
Islamice reprezintă asigurarea drep-
turilor unui grup de persoane la pro-
pria confesiune. Prin urmare, Liga 
Islamică continuă să fie înregistrată 
în Registrul de Stat al Organizaţiilor 
necomerciale la Ministerul Justiţiei, 
conchide Ghenadie Mocanu în ana-
liza sa.

Cor. DREPTUL

Documentul acordă o aten-
ţie deosebită dezinstituţionali-
zării, asistenţei de specialitate 
privind formarea profesională 
a adulţilor cu dizabilităţi, pre-
cum şi accesului la educaţia de 
calitate pentru copiii cu diza-
bilităţi. De asemenea, foaia 
de parcurs estimează costuri-
le implementării reformelor 
preconizate  la prima etapă, 
inclusiv costuri de instruire a 
personalului, costuri de achi-
ziţionare, adaptare şi publicare 
a instrumentelor de evaluare, 
costuri administrative, costuri 
de asigurare a bazei tehnice şi 
materiale ale structurilor re-
formate.

Potrivit ministrului Mun-
cii, Protecţiei Sociale şi Fa-
miliei, Valentina Buliga, Re-
publica Moldova îşi propune 
promovarea unei politici so-
ciale coerente şi consecvente 
ajustată la condiţiile actuale, 
precum şi la standardele eu-
ropene şi internaţionale. „Un 
exemplu în acest sens este ra-
tificarea Convenţiei ONU pri-
vind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, care promovează 
sistemul de incluziune socială 
a persoanelor cu dizabilităţi şi 
instituirea de servicii noi pen-

tru această categorie de bene-
ficiari”, a precizat Valentina 
Buliga.

„Aceste obiective interna-
ţionale se regăsesc şi în docu-
mentele strategice naţionale, 
activitatea Ministerului Mun-
cii, Protecţiei Sociale şi Fa-
miliei fiind orientată spre apli-
carea unor noi mecanisme de 
protecţie socială a persoanelor 
cu dizabilităţi şi perfecţionarea 
cadrului legislativ-normativ”, 
a mai subliniat ministrul.

Expertul internaţional 
Zdislav Skvarciany a prezen-

tat experienţa Lituaniei şi Ar-
meniei în implementarea Con-
venţiei ONU pentru drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi. 
„La fel ca şi Lituania, Repu-
blica Moldova a moştenit un 
sistem vechi medical de deter-
minare a dizabilităţii. Pentru a 
asigura o reală incluziune so-
cială a persoanelor cu dizabi-
lităţi, este necesar ca actualul 
sistem medical de determinare 
a dizabilităţii să fie reformat şi 
să se treacă de la sistemul me-
dical de determinare a dizabi-

lităţii la cel medico-social”, a 
remarcat Zdislav Skvarciany.  

„Moldova are avantajul de 
a învăţa din experienţa Litua-
niei şi a altor ţări în implemen-
tarea cu succes a acestei refor-
me”, a mai adăugat expertul.

Potrivit reprezentantului 
permanent adjunct al PNUD, 
Matilda Dimovska, prin faptul 
că Republica Moldova a rati-
ficat  Convenţia ONU pentru 
drepturile persoanelor cu diza-
bilităţi, statul nostru şi-a de-
monstrat angajamentul faţă de 

respectarea drepturilor acestor 
persoane. 

„Această foaie de parcurs 
reprezintă o nouă viziune asu-
pra stabilirii dizabilităţii şi un 
pas important în asigurarea 
egalităţii drepturilor pentru 
toţi cetăţenii Republicii Mol-
dova”, a declarat Matilda     
Dimovska.

Menţionăm că în prezent,  
în Republica Moldova sînt 
peste 170 000 de persoane cu 
dizabilităţi, care de multe ori 
se confruntă cu discriminare, 
excluziune socială, sărăcie, 
şomaj, acces scăzut la servicii 
publice, astfel fiind private de 
posibilitatea de a-şi exercita 
drepturile lor fundamentale.

Programul Naţiunilor Uni-
te pentru Dezvoltare (PNUD) 
a avut un rol principal în pro-
movarea ratificării Conven-
ţiei ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi 
de către Republica Moldo-
va (CDPD). În 2009, PNUD 
Moldova a realizat un studiu 
privind ratificarea convenţiei, 
care a servit drept impuls pen-
tru ratificarea acesteia şi dez-
voltarea unei strategii şi a unui 
plan de acţiuni privind incluzi-
unea socială a persoanelor cu 
dizabilităţi. 

Amintim că Republica 
Moldova a ratificat Conven-
ţia ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi în 
iulie 2010. În urma ratificării 
convenţiei, au fost adoptate 
Strategia privind Incluziu-
nea Socială a Persoanelor cu 
Dizabilităţi şi un plan de acţi-
uni. Acestea prevăd o serie de 
măsuri pe care statul trebuie să 
le întreprindă pentru a garanta 
drepturile persoanelor cu diza-
bilităţi. 

 Lilia DUMINICA 

Drepturi egale pentru persoanele cu 
dizabilităţi: Realitate sau vis

Persoanele cu dizabilităţi din Moldova se vor pu-
tea bucura, adevărat că nu în viitorul foarte apropiat, 
de aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii de rînd. Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a definitivat şi 
prezentat, recent, foaia de parcurs pentru introduce-
rea unei noi metodologii pentru determinarea dizabi-
lităţii în Republica Moldova. 

Elaborată cu sprijinul Programului Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD), foaia de parcurs 
va facilita lansarea unei reforme care ar asigura 
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în 
conformitate cu prevederile Convenţiei ONU pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi şi implemen-
tarea acesteia de către diferite instituţii ale statului la 
nivel central şi local.

Moldova va primi de la 
Banca Mondială un credit de 
30 de milioane de dolari pen-
tru promovarea reformelor în 

sistemul învăţămîntului
Banca Mondială (BM) va acorda Moldovei un credit 

de 30 de milioane de dolari pentru realizarea unui nou 
proiect de susţinere a reformelor în domeniul educaţiei. 
Potrivit comunicatului Serviciului de presă al Guvernu-
lui, despre aceasta a anunţat directorul regional al BM 
pentru Moldova, Belarus şi Ucraina, Martin Reiser, în ca-
drul întrevederii de la Chişinău cu premierul moldovean 
Vladimir Filat. El a menţionat că proiectul în cauză se va 
determina pornind de la un nou principiu de finanţare, 
bazat pe rezultatele programului de reforme în sistemul 
învăţămîntului. Martin Reiser a spus că scopul susţinerii 
acestui sector în Moldova constă în asistarea la realiza-

rea Planului 
de acţiuni 
privind im-
plementarea 
r e f o r m e l o r 
s t r u c t u r a l e 
în domeniul 
e d u c a ţ i e i , 
aprobat prin 
H o t ă r î r e a 
Guvernulu i 
Moldovei din 
5 iulie 2011. 

Principalele direcţii ale acestuia sînt asigurarea accesu-
lui tuturor copiilor la educaţie de calitate, sporirea flexi-
bilităţii relaţiilor de muncă în acest domeniu, precum şi 
utilizarea mai eficientă a mijloacelor financiare, cu apli-
carea unei formule de calcul per elev la nivel naţional.

De remarcat că în Moldova, din momentul aderării la 
grupul Băncii Mondiale în 1992, cu sprijinul BM, au fost 
implementate peste 60 de proiecte comune, cu un bu-
get total de aproape 650 de milioane de dolari. Consiliul 
administrativ al Băncii Mondiale a aprobat recent două 
acorduri noi de împrumut pentru proiectele din Moldova 
– „e-Transformare a Guvernării” şi „Consolidarea efica-
cităţii reţelei de asistenţă socială”, în valoare de 20 de 
milioane de dolari şi 37 de milioane de dolari, respectiv. 
În 2010, Moldova a primit asistenţă financiară din partea 
Băncii Mondiale în mărime de 79 de milioane de dolari.
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S-a dat startul depunerii documentelor pentru tinerii din 
Republica Moldova care vor să îşi facă studiile în România. 
Ministerul Educaţiei a afişat pe pagina de Internet lista de 
documente care trebuie completate de către absolvenţii care 
doresc să-şi continue studiile în România.

Tinerii absolvenţi de cursuri gimnaziale şi preuniversitare 
din Republica Moldova pot depune actele pentru a studia în 
România. Şi anul acesta, Ministerul Educaţiei pune la dispo-
ziţia celor care doresc să-şi continue studiile peste Prut 2150 
de burse.

Dintre acestea, 950 sînt pentru învăţămîntul liceal, 1100 
de burse au fost alocate pentru studenţi, iar un număr de alte 
300 de burse - pentru titularii de diplome de Bacalaureat din 
România.

Dosarul necesar aplicării la una dintre aceste burse, pre-
cum şi la cele destinate studiilor de masterat, rezidenţiat şi 

Responsabilii din cadrul 
preturilor şi direcţiilor edu-
caţie din sectoarele Ciocana 
şi Rîşcani ale Chişinăului vor 
fi sancţionaţi aspru pentru în-
călcările depistate la taberele 
de copii ,,Floricica”, ,,Cireşa-
rii” şi ,,Neptun”.

Luni, în cadrul şedinţei 
operative la Primărie, prima-
rul Dorin Chirtoacă a declarat 
că responsabilii din domeniu, 
precum şi conducerea tabe-
relor, vor fi sancţionaţi dur 
pentru că au admis nereguli 
în cadrul acestor tabere, în 
special la ,,Floricica”, unde 
35 de copii s-au intoxicat.

„Cum este posibil ca un 
număr atît de mare de copii 
să facă intoxicaţie alimenta-
ră? Chiar nu este posibil de 
atras o mai mare atenţie pre-

În trei luni de zile, 10 străzi din municipiul Chișinău 
vor fi reparate integral. Despre aceasta a anunțat prima-
rul general, Dorin Chirtoacă. Este vorba despre străzile 
Ștefan cel Mare, Vadul lui Vodă, Muncești, Ismail, Da-
cia, Vasile Lupu, Hîncești, Grigore Vieru, Tudor Strișcă 
și Burebista. 

„În mod normal, la fiecare 10 ani trebuie înlocuit 
asfaltul pe aceste străzi, însă unele din ele nu au fost re-
parate de 30-40 de ani”, a remarcat edilul Capitalei.

Potrivit lui Chirtoacă, costul lucrărilor este estimat la 
162 milioane lei. Ulterior, timp de 4-5 ani, Primăria va 
trebui să ramburseze această sumă, dobînda creditului fi-
ind de 5% anual, cu o perioadă de graţie de un an.

Totodată, primarul general a declarat că alte 5 străzi 
din municipiul Chișinău vor fi reparate anul viitor, iar pe 
strada Aleco Russo vor fi executate lucrări de lărgire.

Chirtoacă a mai spus că în următorii ani, suma alocată 
din bugetul municipal pentru reparația străzilor va ajunge 
la 500 mln lei, astfel, va fi posibilă reparația anuală a un 
milion de metri patrați de drum, iar în 10 ani - renovarea 
tuturor străzilor din Capitală.

Amintim că în luna noiembrie 2010, Primăria munici-
piului Chișinău a semnat contractul de împrumut al 162 
milioane lei cu compania ,,Genesis” SA, care va executa 
lucrările de reparație.

Locurile unde se va face reparație:
- bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt (integral); 
- bdul Grigore Vieru (integral);
- str. Vadul lui Vodă (integral);
- şos. Munceşti (în perimetrul bdul-ui Decebal);
- str. Grădina Botanică;
- str. Ismail (la intersecţia străzilor Varniţa şi Calea 

Moşilor);
- bdul Dacia (perimetrul str. Valea Crucii şi str. Gră-

dina Botanică);
- str. Burebista (de la şos. Munceşti pînă la str. Sar-

mizegetusa);
- str. Vasile Lupu (str. E. Coca - Vasile Lupu, 87).

10 străzi din Capitală vor 
fi reparate integral timp 

de 3 luni

Încă în 2005, Republica Moldo-
va şi Uniunea Europeană au sem-
nat în cadrul Politicii Europene de 
Vecinătate un Plan de Acţiuni care 
stipula anumite obligaţii pentru 
Moldova şi la capitolul concurenţă. 
Majoritatea acestora nu au fost nici 
pînă astăzi îndeplinite. Moldova, 
timp de şase ani, nu a reuşit să sta-
bilească o definiţie uniformă şi 
obligatorie a ajutorului de stat, 
care să fie compatibilă cu cea a 
UE. De asemenea, nu a asigurat 
transparenţa completă a ajutoa-
relor de stat pe care le-a acordat 
şi nici punerea efectivă în apli-
care a dreptului concurenţei. 
Este foarte posibilă preluarea 
acestor obligaţiuni în viitorul 
Acord de Asociere RM-UE 
(AA), pe componenta zonei de 
liber schimb cu UE, în cadrul 
căreia va fi negociat şi capitolul 
concurenţei.

Pentru Uniunea Europeană, 
o politică concurenţială eficien-
tă se referă la patru dimensiuni: 
antitrust, liberalizarea pieţei, 
controlul ajutoarelor de stat şi 
controlul concentrărilor econo-
mice. Judecînd după experienţa 
celorlalte state care au încheiat 
sau negociază Acorduri de Asociere, 
ne putem aştepta că UE va mai soli-
cita ajustarea progresivă a monopo-
lurilor de stat cu caracter comercial. 
Astfel, se aşteaptă că pînă la finele 
anului cinci după intrarea în vigoare 
a AA să nu existe nici o discrimina-
re privind condiţiile în care bunurile 
sînt comercializate între RM şi UE.

Clasa politică şi negociatorii 
trebuie să conştientizeze neîntîrziat 

Republica Moldova are restanţe serioase faţă de UE 
că armonizarea legislaţiei în dome-
niul concurenţei şi ajutorului de stat 
este vitală pentru integrarea Moldo-
vei în UE. Pornind de la restanţe-
le din trecut şi viteza de „melc” cu 
care Moldova a „avansat” la acest 
capitol, implementarea în termeni 
restrînşi a capitolului concurenţă va 
fi o adevărată provocare pentru ţara 

noastră. Or, nerealizarea în terme-
nii negociaţi a acestor reforme va 
reduce considerabil din încrederea 
statelor membre ale UE faţă de Gu-
vernul actual, iar Moldova va trebui 
să cedeze altei ţări perspectiva de 
„istorie de succes” în cadrul Parte-
neriatului Estic.

Acestea sînt principalele con-
statări ale Grupului de lucru pe 
comerţ, servicii, concurenţă al Con-

venţiei Naţionale pentru Integrarea 
Europeană, care s-a întrunit recent 
la o masă rotundă. La eveniment au 
participat funcţionari ai administra-
ţiei publice centrale, experţi inde-
pendenţi, lideri de ONG-uri, repre-
zentanţi ai asociaţiilor de business. 
La reuniune au mai asistat experţi ai 
Misiunii UE de Asistenţă la Frontie-

ră şi un expert de la Oficiul Antimo-
nopol din Republica Slovacă, care a 
împărtăşit experienţa statului său în 
a negocia acest capitol cu UE.

La finalul întrunirii, participanţii 
au adoptat un pachet de recoman-
dări adresate autorităţilor naţionale. 
Acesta vizează:

Executarea cît mai urgentă a •	
obligaţiunilor restante asumate de 
RM pe această dimensiune.

Pregătirea serioasă pentru ne-•	
gocieri – toate solicitările (poziţia) 
Moldovei pe parcursul negocierilor 
trebuie să fie însoţite de date rele-
vante, inclusiv statistice, privind 
concurenţa şi ajutoarele de stat 
existente în toate domeniile econo-
miei naţionale.

Instituirea urgentă a unui in-•	
strument de monitori-
zare a progresului re-
alizat în sectorul con-
curenţei şi intervenţia 
imediată a Guvernu-
lui în caz de progres 
limitat în implemen-
tarea recomandărilor 
înscrise în Planul de 
Acţiuni pentru pre-
gătirea privind nego-
cierea zonei de liber 
schimb cu UE.

Dotarea urgentă •	
a Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Con-
curenţei cu resurse 
umane corespunză-
toare, inclusiv prin 
instituirea indepen-
denţei financiare a 
acesteia.

Sensibilizarea •	
societăţii cu privire la modul în care 
practicile anticoncurenţiale pot re-
stricţiona accesul la oportunităţile 
de pe piaţa de afaceri internaţională 
şi efectelor lor negative.

Implementarea condiţiilor UE în 
domeniul politicii de concurenţă tre-
buie să fie privită pozitiv. În primul 
rînd, aplicarea de către Republica 
Moldova a regulilor de concurenţă 
a UE este un pas vital pentru obţi-

nerea calităţii de membru al UE. În 
al doilea rînd, pe termen scurt, acest 
fapt conferă credibilitate angaja-
mentului statului nostru de a aplica 
legislaţia naţională concurenţială la 
sine acasă, au conchis participanţii 
la masa rotundă.

Pe lîngă Grupul de lucru pe co-
merţ, servicii, concurenţă, Convenţia 
Naţională pentru Integrarea Euro-
peană mai include altele două: agri-
cultură şi dezvoltare regională; vize, 
frontiere şi regiunea transnistreană. 
Acest format este unul care reuşeş-
te să permită atingerea consensului 
dintre autorităţi şi societatea civilă pe 
formula politicilor care urmează a fi 
puse la punct şi, totodată, în practică 
pentru a apropia Republica Moldova 
de Uniunea Europeană.

Proiectul „Convenţia Naţiona-
lă pentru Integrarea Europeană” 
este implementat de Institutul pen-
tru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale 
(IDIS) „Viitorul”, Asociaţia pentru 
Politică Externă, Centrul Analitic 
Independent „Expert-Grup”, Cen-
trul de Cercetare al Asociaţiei Slo-
vace pentru Politică Externă, cu 
susţinerea financiară a Ministerului 
Afacerilor Externe al Slovaciei. 

Scopul iniţiativei este de a stimu-
la dezbateri ample şi de a formula 
recomandări pentru structurile  gu-
vernamentale, cu participarea socie-
tăţii civile, în vederea adoptării şi im-
plementării acquis-ului comunitar în 
Republica Moldova. Proiecte simila-
re şi-au demonstrat deja eficienţa în 
Republica Slovacă, Serbia şi Bosnia 
şi Herţegovina. Paralel, un asemenea 
proiect este desfăşurat şi în Ucraina.

Cor. DREPTUL

Tinerii din Republica Moldova pot depune actele pentru a studia în România
doctorat, trebuie să conţină o serie de documente care se gă-
sesc şi pe site-ul Ministerului Educaţiei.

Actele necesare sînt: cererea de înscriere la concurs, fişa 
de înscriere pentru elevii din Republica Moldova, foaia ma-
tricolă, certificatul de naştere, acordul scris al părinţilor, ade-
verinţa medicală şi recomandarea în scris a ierarhilor pentru 
candidaţii la admiterea în învăţămîntul teologic.  

Statul român acordă bursierilor următoarele facilităţi: fi-
nanţarea taxelor de şcolarizare, o bursă lunară, echivalentul 
în lei al sumei de 65 de euro pe lună - pentru elevi şi studenţi, 
75 euro pe lună - pentru masteranzi, medici aflaţi la speciali-
zare şi 85 euro pe lună - pentru doctoranzi.

 În plus, statul român asigură cazarea în internatele şco-
lare şi căminele studenţeşti în limita subvenţiilor aprobate cu 
această destinaţie de la bugetul de stat.

gătirii bucatelor? Cei care au 
admis încălcări vor fi sancţi-
onaţi aspru, iar unii ar putea 
chiar să fie demişi”, a spus 
primarul. 

El a menţionat că în ca-
drul vizitei de lucru pe care a 
avut-o la taberele de la Vadul 

lui Vodă, a observat mai mul-
te încălcări şi nu înţelege cum 
responsabilii din cadrul me-
dicinii preventive nu observă 
aceste încălcări.

„Se vede „cu ochiul liber” 
vesela murdară, lipsa apei cal-
de curgătoare, alimente păs-

trate în condiţii anti-sanitare, 
lipsa punctelor medicale. Nu 
înţeleg cu ce se ocupă cei care 
trebuie să monitorizeze aces-
te lucruri? Părinţii îşi trimit 
copiii la odihnă, dar nu să se 
îmbolnăvească”, a subliniat 
Chirtoacă. 

Acesta a solicitat explica-
ţii de la conducerea taberelor, 
a Direcţiei educaţie şi a pretu-
rilor de sector faţă de încălcă-
rile depistate. 

Precizăm că nici unul din-
tre cei 35 de copii care s-au 
intoxicat nu a fost internat în 
spital. Deocamdată, nu se ştie 
care a fost cauza intoxicaţiei, 
însă se presupune că de vină 
ar fi legumele sau salamul pe 
care l-au consumat. La mo-
ment au loc investigaţii pe 
marginea acestui caz.

Funcţionarii vor fi sancţionaţi pentru încălcările 
înregistrate la taberele de copii 
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

Educaţie juridică

Aş vrea să fiu tutore al unei persoane apropi-
ate. Autoritatea tutelară spune că nu am dreptul. 
Vreau să ştiu cui acordă legea acest drept şi cui 
nu.

 Virginia Plămădeală,
r-n Criuleni

 

Potrivit art.38 din Codul ci-
vil, poate fi tutore sau curator 
o singură persoană fizică sau 
soţul şi soţia împreună dacă 
nu se află într-o vreunul din 
cazurile de incompatibilita-
te menţionate mai jos şi au 
consimţit expres. Atribuţiile 
de tutore şi curator asupra 
persoanei internate într-o in-
stituţie de asistenţă socială 
publică, de educaţie, de în-
văţămînt, de tratament sau în 
o altă instituţie similară sînt 
exercitate de aceste instituţii, 
cu excepţia cazului în care 
persoana are tutore sau cura-
tor.  

Conform alin.(4) din ace-
laşi articol, nu poate fi tutore 
sau curator:

a) minorul;
b) persoana lipsită de sau 

limitată în capacitatea de 
exerciţiu;

c) cel decăzut din dreptu-
rile părinteşti; 

d) cel declarat incapabil 

de a fi tutore sau curator din 
cauza stării de sănătate;

e) cel căruia, din cauza 
exercitării necorespunzătoare 
a obligaţiilor de adoptator, i 
s-a anulat adopţia;

f) cel căruia i s-a restrîns 
exerciţiul unor drepturi poli-
tice sau civile, fie în temeiul 
legii, fie prin hotărîre judecă-
torească, precum şi cel cu rele 
purtări;

g) cel ale cărui interese 
vin în conflict cu interesele 
persoanei puse sub tutelă sau 
curatelă;

h) cel înlăturat prin act 
autentic sau prin testament de 
către părintele care exercita 
singur, în momentul morţii, 
ocrotirea părintească;

i) cel care, exercitînd o 
tutelă sau curatelă, a fost în-
depărtat de la ele;

j) cel care se află în relaţii 
de muncă cu instituţia în care 
este internată persoana asupra 
căreia se instituie tutela sau 
curatela.

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 2011,  nr. 28(383)

&

Articolul 14 din Legea 
privind administraţia publică 
locală, referindu-se la compe-
tenţele de bază ale consiliilor 
locale în alin.(1), prevede că, 
consiliul local are drept de 
iniţiativă şi decide, în condi-
ţiile legii, în toate problemele 
de interes local, cu excepţia 
celor care ţin de competenţa 
altor autorităţi publice. Con-
form alin.(2), pornind de la 
domeniile de activitate ale 
autorităţilor administraţiei 
publice locale de nivelul înt-
îi, stabilite în art.4 al Legii 
privind descentralizarea ad-
ministrativă, consiliul local 
realizează următoarele com-
petenţe:

a) decide punerea în apli-
care şi modificarea, în limitele 
competenţei sale, a impozite-
lor şi taxelor locale, a modu-
lui şi a termenelor de plată a 
acestora, precum şi acordarea 
de facilităţi pe parcursul anu-
lui bugetar;

b) administrează bunurile 
domeniului public şi ale celui 
privat ale satului (comunei), 
oraşului (municipiului);

c) decide darea în admi-
nistrare, concesionarea, darea 
în arendă ori în locaţiune a 
bunurilor domeniului public 
al satului (comunei), oraşului 
(municipiului), după caz, pre-
cum şi a serviciilor publice 
de interes local, în condiţiile 
legii;

d) decide vînzarea, priva-
tizarea, concesionarea sau da-
rea în arendă ori în locaţiune 
a bunurilor domeniului privat 
al satului (comunei), oraşului 
(municipiului), după caz, în 
condiţiile legii;

e) decide atribuirea şi 
propune schimbarea destina-
ţiei terenurilor-proprietate a 
satului (comunei), oraşului 
(municipiului), după caz, în 
condiţiile legii;

f) decide asupra lucrări-
lor de proiectare, construcţie, 
întreţinere şi modernizare a 
drumurilor, podurilor, fondu-
lui locativ în condiţiile Legii 
cu privire la locuinţe, pre-
cum şi a întregii infrastruc-
turi economice, sociale şi de 
agrement de interes local; 
    f1) decide, în condiţiile le-

Competenţele  consi l i i lor locale
gislaţiei în vigoare, asupra 
tăierii, defrişării arborilor şi 
arbuştilor din spaţiile verzi 
proprietate publică a unităţii 
administrativ-teritoriale şi/
sau asupra strămutării lor;

g) decide efectuarea audi-
tului intern;

h) decide înfiinţarea in-
stituţiilor publice de interes 
local, organizează serviciile 
publice de gospodărie comu-
nală, determină suportul fi-
nanciar în cazul cheltuielilor 
bugetare, decide asupra regu-
lilor de asigurare a curăţeniei 
în localitate;

i) decide, în condiţiile 
legii, înfiinţarea întreprin-
derilor municipale şi socie-

tăţilor comerciale sau parti-
ciparea la capitalul statutar 
al societăţilor comerciale; 
    i1) decide asupra atribuirii 
terenurilor pentru amplasarea 
stupinelor;

j) decide, în condiţiile le-
gii, asocierea cu alte autorităţi 
ale administraţiei publice lo-
cale, inclusiv din străinătate, 
pentru realizarea unor lucrări 
şi servicii de interes public, 
pentru promovarea şi prote-
jarea intereselor autorităţilor 
administraţiei publice loca-
le, precum şi colaborarea cu 
agenţi economici şi asociaţii 
obşteşti din ţară şi din străină-
tate, în scopul realizării unor 
acţiuni sau lucrări de interes 
comun;

k) decide stabilirea de le-
gături de colaborare, coope-
rare, inclusiv transfrontalieră, 
şi de înfrăţire cu localităţi din 
străinătate;

l) aprobă, la propunerea 
primarului, organigrama şi 
statele primăriei, ale structu-
rilor şi serviciilor publice din 
subordine, precum şi schema 
de salarizare a personalului 
acestora;

 m)  aprobă statutul satului 
(comunei), oraşului (munici-
piului) şi regulamentul consi-
liului pe baza statutului-cadru 
şi a regulamentului-cadru, 
aprobate de Parlament; apro-
bă alte regulamente şi reguli 
prevăzute de lege;

n) aprobă bugetul local, 
modul de utilizare a fondu-
lui de rezervă, precum şi a 

fondurilor speciale, aprobă 
împrumuturile şi contul de 
încheiere a exerciţiului bu-
getar; operează modificări în 
bugetul local;

o) aprobă, în condiţiile le-
gii, planurile urbanistice ale 
localităţilor din componenţa 
unităţii administrativ-terito-
riale respective, precum şi 
planurile de amenajare a teri-
toriului;

p) aprobă studii, progno-
ze şi programe de dezvoltare 
social-economică şi de altă 
natură;

q) aprobă, în condiţiile 
legii, norme specifice şi tari-
fe pentru instituţiile publice 
şi serviciile publice de inte-

res local din subordine, cu 
excepţia tarifelor pentru ser-
viciile publice de alimentare 
cu energie termică, inclusiv 
aprobă regimul de lucru al 
întreprinderilor comerciale şi 
de alimentaţie publică, indi-
ferent de tipul de proprietate 
şi forma juridică de organiza-
re, precum şi al persoanelor 
fizice care practică comerţul;

r)  aprobă limitele admi-
sibile de utilizare a resurselor 
naturale de interes local;

s) aprobă simbolica uni-
tăţii administrativ-teritoriale, 
atribuie sau schimbă denumi-
rile de străzi, pieţe, parcuri şi 
de alte locuri publice în aer li-
ber, stabileşte data celebrării 
hramului localităţii respecti-
ve, conferă cetăţenilor Repu-
blicii Moldova şi celor străini 
cu merite deosebite titlul de 
cetăţean de onoare al satului 
(comunei), oraşului (muni-
cipiului), în condiţiile legii; 
    s1) aprobă regulile de între-
ţinere a cîinilor, a pisicilor şi 
a altor animale domestice;

t) alege, la propunerea 
primarului, viceprimarul (vi-
ceprimarii), precum şi îl (îi) 
eliberează din funcţie, în con-
diţiile prezentei legi;

u) numeşte, în bază de 
concurs desfăşurat în condiţi-
ile Legii nr.158-XVI din 4 iu-
lie 2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţiona-
rului public, secretarul consi-
liului, modifică, suspendă şi 
încetează, în condiţiile legii, 
raporturile de serviciu ale se-

cretarului, deleagă primarului 
competenţa evaluării perfor-
manţelor lui profesionale;

v) contribuie la organiza-
rea de activităţi culturale, ar-
tistice, sportive şi de agrement 
de interes local; înfiinţează 
şi organizează tîrguri, pieţe, 
parcuri şi locuri de distracţie 
şi agrement, baze sportive şi 
asigură buna funcţionare a 
acestora;

w) desemnează reprezen-
tantul său în instanţele de 
judecată, în litigiile privind 
legalitatea deciziilor adopta-
te şi în cele care rezultă din 
raporturile cu alte autorităţi 
publice; formează, din rîn-
dul membrilor săi, în funcţie 
de specificul şi necesităţile 
locale, comisii consultative 
de specialitate pentru diferite 
domenii de activitate, modifi-
că componenţa acestora;

w1) formează comisii ad-
ministrative conform legisla-
ţiei în vigoare;

 x) contribuie, în condiţiile 
legii, la asigurarea ordinii pu-
blice, adoptă decizii privind 
activitatea poliţiei municipa-
le, a pompierilor şi formaţi-
unilor de protecţie civilă de 
interes local, propune măsuri 
de îmbunătăţire a activităţii 
acestora;

y) contribuie la realiza-
rea măsurilor de protecţie şi 
asistenţă socială, asigură pro-
tecţia drepturilor copilului; 
decide punerea la evidenţă a 
persoanelor socialmente vul-
nerabile care au nevoie de 
îmbunătăţirea condiţiilor lo-
cative; înfiinţează şi asigură 
funcţionarea unor instituţii de 
binefacere de interes local;

z) examinează informaţi-
ile consilierilor, ia decizii pe 
marginea lor; audiază dările 
de seamă şi informaţiile pri-
marului, ale conducătorilor 
de subdiviziuni, întreprinderi 
municipale şi instituţii publi-
ce din subordine; ridică man-
datul consilierilor în condiţii-
le legii; iniţiază, după caz, şi 
decide desfăşurarea referen-
dumului local;

z1) dispune consultarea 
publică, în conformitate cu 
legea, a proiectelor de deci-
zii în problemele de interes 
local care pot avea impact 
economic, de mediu şi soci-
al (asupra modului de viaţă 
şi drepturilor omului, asupra 
culturii, sănătăţii şi protec-
ţiei sociale, asupra colecti-
vităţilor locale, serviciilor 
publice), precum şi în alte 
probleme care preocupă po-
pulaţia sau o parte din popu-
laţia unităţii administrativ-
teritoriale. Alineatul (3)  al 
aceluiaşi articol mai prevede 
că, consiliul local realizează 
şi alte competenţe stabilite 
prin lege, prin statutul satului 
(comunei), oraşului (munici-
piului) ori prin regulamentul 
consiliului, iar potrivit aline-
atului (4), consiliul local nu 
poate adopta decizii care im-
plică anumite cheltuieli fără 
indicarea sursei de acoperire 
a costului realizării deciziilor 
respective.

Transnistrenii vor putea solicita 
cetăţenie rusă doar la Ambasada 

Rusiei la Chişinău 
Începînd cu 1 iulie curent, locuitorii autoproclama-

tei RMN pot solicita cetăţenie rusă doar la Ambasada 
Rusiei din Chişinău. Pînă în prezent, transnistrenii pu-
teau depune actele necesare la consulatul itinerant din 
Tiraspol. Reprezentanţii ambasadei susţin că „numărul 
doritorilor din Transnistria de a obţine cetăţenie rusă 
s-a micşorat”, fapt pentru care s-a renunţat la practica 
anterioară”. Totuşi, consulatul itinerant îşi va continua 
lucrările la Tiraspol, pentru a asista populaţia din regiu-
ne la soluţionarea diferitor probleme, precum înlocuirea 
paşapoartelor ruseşti. 

Pe malul stîng al Nistrului trăiesc aproximativ 150 
mii de cetăţeni ruşi.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită pre-
zentarea obligatorie a reprezentantului II „Leviţchi Iurie” cu 
sediul în mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 6, apt. 127, 
pentru data de 10 august 2011, ora 11.00, la şedinţa de jude-
cată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît 
în cauza civiă intentată la cererea SC SRL „Rumitox”.

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 ÎI „Păun Svetlana”, pen-
tru data de 15 august 2011, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SRL „Vladalina” privind încasa-
rea datoriei.

Judecător  I. gancear
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Tomac Ilia, pentru data de 4 august 2011, ora 9.45, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Belcencova Ludmila 
privind repunerea în termen.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zabunoglu Ugur, pentru data de 16 august 2011, ora 15.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Tomarovskaia Olga 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului „Indata Grup” SRL, pentru data de 8 septem-
brie 2011, ora 13.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 61) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea cet. 
Veisa Silvia privind încasarea salariului.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului „Hazar Service” ÎCS, pentru data de 13 sep-
tembrie 2011, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 61) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea cet. 
Lipcean Ion privind repararea prejudiciului.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Jbadinscaia Maria, pentru data de 26 octombrie 2011, 
ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 56) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SRL 
„Aderent-Grup” privind încasarea sumei.

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

Judecător   I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „VV Leasing Grup”, pentru data de 2 no-
iembrie 2011, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 56) unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
acţiunea cet. Erhan Alexandru privind încasarea prejudiciului 
patrimonial.

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

Judecător   I. Busuioc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Lungu Valerian 
Ion, pentru data de 21 septembrie 2011, ora 9.15, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pî-
rît în cauza civilă nr. 2-3151/2011 la cererea cet. Astapencov 
Olga privind anularea vizei de reşedinţă. 

Judecător  galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cercel Aurel, 
pentru data de 10 august 2011, ora 15.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Cercel Ruxanda privind desfacerea căsătoriei şi 
stabilirea domiciliului copilului minor.

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Pavlenco          
Pavel, pentru data de 22 septembrie 2011, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) unde va avea loc exami-
narea cauzei civile intentată de SRL „ProActual” împotriva 
CIA „ASITO”, intervenient accesoriu Pavlenco Pavel privind 
încasarea prejudiciului material cauzat în rezultatul acciden-
tului rutier.

Judecător  Iurie Potînga

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Fabbri Ugo, pentru data de 10 octombrie 2011, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Caşciuc Olesea privind desfacerea 
căsătoriei şi partajarea averii.

Judecător  gh. gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Semionov Mihail, pentru data de 4 noiembrie 2011, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Şchirca Valentin către CIA „Asito” 
privind încasarea prejudiciului.

Judecător  gh. gorun
www

 Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Josan Natalia, cu ultimul 
domiciliu în Orhei, pentru data de 12 august 2011, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Josan Viorel Boris privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător    V. Negruţa
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Morea Vadim 
a.n. 1984, domiciliat în satul Terebna, Edineţ, pentru data de 
22 august 2011, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 
Mai nr. 14, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea 
reclamantei Morea Evghenia privind încasarea pensiei de în-
treţinere pentru copilul minor.

Judecător  Lilia Trocin
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-
nei Tataru Natalia Gheorghe, născută la 21.02.1981, cu ulti-
mul domiciliu cunoscut: satul Tătăreşti, Cahul, pentru data de 
26 august 2011, ora 16.00, la şedinţa de judecată (Cahul, bdul 
Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă cu 
nr. 2-1155/2011 privind stabilirea locului de trai al copilului 
şi încasarea pensiei pentru întreţinerea copilului, intentată la 
cererea reclamantului Tataru Rodion. 

 Pîrîtei i se propune să prezinte referinţă şi probele de care 
dispune referitor la pricină. În caz de neprezentare a probelor 
şi de neprezentare a pîrîtei în instanţă, pricina va fi examinată 
în lipsa ei. 

Judecător  Vitalie Movilă
www

Judecătoria Cahul solicită prezentarea cet. Boghean          
Marine, cu ultimul domiciliu cunoscut: satul Crihana Veche, 
Cahul, pentru data de 22 septembrie 2011, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 206) în calitate de 
copîrît în dosarul civil nr. 2-1119/2011 intentată de ÎCS „Ex-
press Leasing” SRL către ÎI „Boghian Oleg” privind încasarea 
datoriei. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte probele de care dispune 
referitor la pricină. În cazul neprezentării unor astfel de probe, 
pricina se va examina în baza probelor anexate la dosar. În caz 
de neprezentare şi necomunicării instanţei motivele neprezen-
tării pîrîtului, pricina civilă va fi examinată în lipsa acestuia. 

Judecător  T. Dimitriadi
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Moţoc Ala şi Gogunscaia Vera, pentru data de 3 oc-
tombrie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 12) în calitate de pîrîţi, în legătură cu examinarea 
cauzei civile la acţiunea lui Caraman Dmitri către Plăcintă 
Iurii privind evacuarea din apartament, revendicarea bunului 
imobil; Britvin Vladimir către Moţoc Ala, Gogunscaia Vera 
privind executarea deciziei Curţii de Apel mun. Chişinău; Plă-
cintă Iurii către Britvin Vladimir privind executarea deciziei 
Curţii de Apel mun. Chişinău.

Judecător  Viorica Mihaila

AVIZ
În conformitate cu prevederile art.67 al.4 CE RM, Execu-

torul judecătoresc Dumitru Manole vă informează că, în baza 
documentului executoriu nr. 2e-6355/11 din 18.04.11 emis de 
Judecătoria Economică mun. Chişinău, cu privire la încasarea 
de la SRL „Seksimp Group” în beneficiul SRL „Triftex Impex” 
a datoriei de 1 255 770 lei, la 23.05.11 a intentat procedura 
executorie nr. 031-173/11. În urma intentării faţă de debitor 
au fost aplicate interdicţiile în toate organele statale cu drept 
de resort. Totodată, prin procesul verbal din 13.06.11 a fost 
aplicat sechestru pe bunurile imobile din comuna Grebleşti, r-l 
Străşeni, care aparţin debitorului ca ulterior să se efectueze ex-
pertiza tehnică de evaluare a bunurilor imobile în cauză, la data 
de 14.07.11 cu nr. 66 de către SRL ,,Petam Grup” a fost efec-
tuat raportul de constatare a prețului imobilului cu nr. cadastral 
8020105075 din r-l Strășeni, com. Greblești, sat. Greblești ce 
aparține debitorului SRL ,, Seksimp Group”, și prețul de piață 
a fost estimat la 996 000 lei,  ulterior urmează a fi vîndut la 
licitație.

Executor judecătoresc                     Dumitru Manole

Citaţii în judecată Anunţ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la 

Procuratură şi a  Regulamentului privind modul de promo-
vare în serviciu al procurorilor, Consiliul Superior al Pro-
curorilor anunţă concurs pentru absolvenţii Institutului Na-
ţional al Justiţiei privind suplinirea funcţiilor vacante de:

procuror în Procuratura r-lui Leova – 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura r-lui Ialoveni – 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura  Făleşti – 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura r-lui Vulcăneşti – 1 func-- 

ţie;
Pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror în Procu-

ratura r-lui Vulcăneşti pot aplica inclusiv şi candidaţii care 
întrunesc condiţiile art.37 alin.(2)   din Legea cu privire la 
Procuratură. 

Cererile de participare la concurs se depun la secreta-
riatul Consiliului Superior al Procurorilor (mun. Chişinău, 
str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 26, tel: 22-80-64, 
22-14-44) pînă la  08 august 2011.

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64

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

Procuratură şi a  Regulamentului privind modul de pro-
movare în serviciu al procurorilor, Consiliul Superior al 
Procurorilor anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor 
vacante de:

procuror al mun. Comrat;- 
procuror în Procuratura r-lui Taraclia.- 

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

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64

Datele pe ultimii ani ara-
tă că circa 30 la sută din po-
pulaţie nu este asigurată și 
nu au polițe medicale. Dar şi 
din acele 70 la sută din per-
soanele asigurate, doar circa 
o treime contribuie, de fapt, 
la fondurile de asigurări 
obligatorii de asistenţă me-
dicală. Celelalte două treimi 
sînt asigurate de către Gu-
vern, pentru care se fac tran-
sferuri de la bugetul de stat, 
dar care sînt mult mai mici 
decît costurile reale ale po-
liţei de asigurare medicală, a 
declarat într-un interviu  Ana 
Popa, director Departament 
macroeconomie la Centrul 
Analitic Independent ,,Ex-
pert Grup”.

Potrivit expertului Ana 
Popa, ,,printre factorii care 
demotivează populaţia să 
cumpere poliţe de asigura-
re este într-adevăr calitatea 
nesatisfăcătoare a servicii-

lor medicale contractate şi 
corupţia. Din această cauză 
avem ponderea destul de în-
altă, de 30%, de populaţie, 
care nu procură poliţe pentru 
că nu este satisfăcută de ca-
litatea serviciilor sau ştie că 
oricum va trebui să plătească 
sau în cazul în care plătesc 
vor fi deserviţi mai bine şi în 
acest caz renunţă la poliţa de 
asigurare medicală”.

,,Mai avem şi o parte din 
salariaţi care sînt obligaţi 
să achite poliţa de asigurare 
medicală, însă nu fac acest 
lucru pentru că primesc banii 
„în plic”, adică nedeclarat. 
Mai există şi motivul finan-
ciar, o parte a populaţiei are 
venituri destul de joase care 
nu le permit să-şi procure 
aceste poliţe de asigurare. 
Dar există şi motive nefinan-
ciare, legate de pachetul ga-
rantat de servicii medicale”, 
a mai precizat Ana Popa.

30 la sută din populaţie nu 
are asigurare medicală

ANUNŢ
Maer Vitalii Ivanovici, născut la 27.05.1984, do-

miciliat în oraşul Chişinău, str. Băcioii Noi, nr. 14/2, 
apt. 24, anunţă pierderea buletinului de identitate şi a  
permisului de conducere. Cine a găsit aceste acte rog 
să relateze la tel:

079895688; (022) 42-42-75. Asigur recompensă.
 Maer Vitalii Ivanovici a.n. 27.05.1984, sectorul 

Botanica, mun. Chişinău. 
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Eugenia FISTICAN, 
judecător CSJ – 50 de ani

Mult stimată doamnă Eugenia Fistican,
Cu totul şi cu totul specială este ziua dumnea-

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

Sîntem onoraţi să vă adresăm cu ocazia aniver-
sării dvs. acest sincer mesaj de felicitare. Popasul 
la care aţi ajuns constituie o oportunitate de a pune 
pe cîntar succesele obţinute. Astfel, avansarea prin 
muncă, responsabilitate, perseverenţă, devotament 
domeniului ce vi l-aţi ales ca destin – justiţia, vă 
determină inconfundabilitatea.

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

La mulţi ani!  
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Natalia Triboi, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de drept, USM; Sava Maimescu, doc-
tor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de 
drept, USM; Alexandru Spoială, doctor în drept, 
conferenţiar universitar, Facultatea de drept, USM; 
Iulia Cimpoi, judecător CSJ; Ala Nogai, judecător 
CAE; Liuba Pruteanu, vicepreşedintele Judecăto-
riei Buiucani; Raisa Botezatu, preşedinte interimar 
al CSJ; Angela Catană, judecător Centru; Nina 
Traciuc, judecător CA Chişinău; Oxana Banari, 
judecător Donduşeni; Vasile Rusu, vicepreşedin-
tele Judecătoriei Străşeni; ghenadie Nicolaev, ju-
decător CSJ; Veaceslav Lazari, judecător Străşeni; 
Iurie Hîrbu, preşedintele Judecătoriei Teleneşti; 
Valeriu Doagă, judecător CSJ; Vasile grib, jude-
cător CA Chişinău; Igor Serbinov, adjunctul Pro-
curorului General;  Alexandru Nichita, procuror, 
şef interimar secţie, Procuratura Generală.    

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi 
să  vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. 
Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, res-
ponsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, ast-
fel 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!

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept

Deficienţele nutriţionale pot cauza albirea părului, arată 
cercetătorii. Consumul alimentelor care conţin  vitaminele şi 
mineralele esenţiale duce la menţinerea culorii şi sănătăţii pă-
rului.

Astfel, legumele cu frunze multe, închise la culoare, conţin 
vitamina B. Scalpul are nevoie de vitaminele B6 şi B12 pentru 
producţia celulelor roşii care transportă oxigenul şi nutrienţii. 
Culoarea părului depinde de hormoni, iar vitamina B2 joacă un 
rol extrem de important în producerea hormonilor.

Cuprul este esenţial pentru producerea melaninei, sursa cu-
lorii părului. Prin urmare, deficienţele în acest element duc la 
albirea părului. Cea mai bună sursă de cupru este ciocolata, dar 
şi ciupercile conţin o cantitate mare de cupru.

Somonul aduce multe beneficii sănătăţii, nu doar părului. 
Seleniul conţinut de somon ajută la reglarea producţiei de hor-
moni, esenţiali pentru părul sănătos.

Fructele de pădure, şi mai ales căpşunile, sînt o modalitate 
delicioasă pentru a căpăta mai multă vitamina C. Vitamina C 
ajută la producerea colagenului, aflat în foliculii de păr şi luptă 
împotriva radicalilor liberi, legaţi de procesul de îmbătrînire. 
Alte vitamine antioxidante includ vitamina A, conţinută de 
fructele galbene şi portocalii, precum şi vitamina E, conţinută 
în alune şi fasole.

Uniunea Europeană
Ne poartă grijă ca o mamă,
Pe toţi vreodată ne va aduna
Democratic sub aripa sa.

După toate ţelurile sale
Uniunea ne dă o valoare,
Ne acordă apărare,
Îndrumîndu-ne spre aderare.

Promovînd valori supreme,
Ne fereşte de probleme
Şi lăsînd noi obiective
Dă condiţii atractive.

Şi spun chiar cu siguranţă,
Europa-i unica speranţă
De o mare importanţă
Ce ne dă determinanţă.

În spaţiu de unitate, 
Nu sînt nici conflicte armate,
Este doar umanitate,
Toate sînt spre bine 
îndrumate
Spre progres înaintate,
Ţinînd cont de demnitate.

În plină componenţă,
Ne vom face aparenţă
În familia cea mare
Ce-şi extinde-a ei hotare. 

BAMBULEAC Ion
student, anul II

 Facultatea de drept, USM, 
membru UTM

Familia Unită

Fumatul pasiv dublează riscul apariției 
problemelor cu auzul în cazul adolescenților, 
arată studiile recente.

Fumatul pasiv afectează auzul t ineri lor
Fumatul dăunează atît de mult, încît unii 

dintre tinerii care sînt expuși la fum au chiar 
probleme în înțelegerea limbajului, conform 
unui studiu publicat în revista ,,Archives of 
Otolaryngology”.

Se ştie deja că fumul creşte predispoziţia 
la infecţii ale urechilor şi dăunează sistemului 
vascular, motiv pentru care se crede că opreş-
te irigarea cu sînge în zona urechii, ducînd la 
schimbări subtile, însă grave, în zona urechilor.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 
peste 1500 de tineri americani, cu vîrste cu-
prinse între 12 și 19 ani. Rezultatele arată că în 
jur de 40% dintre tinerii care au fost expuși la 
fumul de țigară aveau probleme cu auzul, spre 
deosebire de tinerii care nu au fost expuși, în 
rîndul acestora procentul fiind de doar 25(%).

Femeia cu 700 de pisici 
Trăieşte înconjurată de 700 de pisici. Este povestea unei 

femei din California, care a deschis, acum 20 de ani, un 
adăpost ce poate fi numit ,,paradisul felinelor”. Proprietara 
spune că nu este nebună, ci doar iubeşte animalele. 

Ferma-adăpost din vestul Statelor 
Unite se întinde pe o suprafaţă de 5 
hectare şi este locul unde orice feli-
nă şi-ar dori să ajungă. Asta pentru că 
ambiţioasa proprietară, Lynea Lattan-
zio, găzduieşte aici pisicile abando-
nate şi le ajută să îşi găsească stăpîni.

Femeia susţine că, de 20 de ani, de cînd a demarat acest 
proiect, a ajutat 19 000 de patrupede.

Pe teritoriul fermei se află o unitate de terapie intensivă, 
o maternitate şi un azil pentru pisicile bătrîne. Lynea Lat-
tanzio este ajutată de 25 de angajaţi, dar şi de 15 cîini.

Cel mai înalt cîine din lume are peste un 
metru înălţime, 2 metri lungime şi o greutate 

de 114 kilograme
Are peste un metru înălţime, 2 metri lungime şi o greutate 

de 114 kilograme. Este vorba de George, un cîine din rasa Ma-
rele Danez, care a intrat în Cartea Recordurilor drept cel mai 
înalt cîine din lume. 

George locuieşte în oraşul Tucson din statul american Ari-
zona. Patrupedul consumă lunar peste 50 de kilograme de mîn-
care şi doarme pe o canapea impunătoare. Stăpînii săi spun că 
l-au adoptat pe cînd avea 7 săptămîni, dar nu s-au aşteptat să 
crească atît de mult. Pe cît este de mare, cîinele are nişte fobii 
ciudate: îi este frică de singurătate şi de apă, iar atunci cînd 
stăpînii săi înoată în piscină, nu-şi poate găsi locul.

Animalul are şi un cont pe reţeaua de socializare Facebook, 
şi o mulţime de admiratori.

A fost inventată jacheta cu sistem propriu 
de aer condiţionat

O soluţie pentru a scăpa de arşi-
ţa de afară ar fi jacheta echipată cu 
un sistem propriu de aer condiţionat. 
Aceasta a fost inventată în Japonia, 
de un fost angajat al grupului Sony.

Jacheta este echipată cu două 
mici ventilatoare, cusute în partea 
din spate, şi asigură o aerisire în jurul corpului, indiferent 
dacă persoana care poartă jacheta se află pe stradă sau la 
birou. Două motoraşe cusute în partea din spate pompează 
aer proaspăt în jurul corpului, pînă spre guler şi capătul mî-
necilor.

Umezeala poate trece prin ţesătură. Motoraşele au un di-
ametru de 10 centimetri şi sînt alimentate de baterii. Acestea 
mai pot fi conectate la un computer printr-un cablu USB.

Păcălită să moară. Povestea unei fetiţe de 8 ani din Afganistan 
O fetiţă în vîrstă de 8 ani a fost ucisă în sudul Afganistanului, după ce insurgenţii au folosit-o 

într-un atac cu bombă asupra poliţiei locale. Micuţa a fost păcălită să ducă un pachet fără să ştie 
că transporta de fapt o bombă.

Ministerul de Interne afgan a precizat că insurgenţii i-au dat fetiţei un pachet, cerîndu-i să-l 
ducă pînă la un vehicul al poliţiei, şi au detonat încărcătura în momentul în care copilul s-a 
apropiat de maşină.

Atentatul, despre care Ministerul afgan de Interne afirmă că reprezintă ,,o crimă şi un act 
ruşinos”, a avut loc în provincia Uruzgan şi s-a soldat cu moartea fetiţei.

 Incidentul a avut loc a doua zi după un atac asupra unui spital din estul Afganistanului, 
soldat cu 38 de morţi, potrivit ultimelor bilanţuri.

 ,,Copilul, cu inima curată şi de bună-credinţă, a luat pachetul şi s-a îndreptat către maşina 
poliţiei”, se precizează în comunicatul Ministerului de Interne.

 ,,Cînd se apropia de maşina poliţiei, inamicul a detonat bomba cu ajutorul unei telecomenzi, 
omorînd copilul nevinovat”, se arată în text.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători că 
sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  Noi 
avem nevoie de acest ajutor şi vom  rămîne 

alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

C a l E i D O s C O P

Cum să încetineşti albirea părului

M e r i d i a n  j u r i d i c


