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LADOM: 
Alegerile au fost 
parţial corecte şi 
libere 

Virusul gripal H1M1 
face ravagii

(Anonim)

Uniunea Europeană 
speră să reia negocierile 
pentru un nou acord de 
cooperare cu R. Moldo-
va în toamna acestui an, 
a declarat reprezentantul 
special al blocului pen-
tru această ţară, Kalman 
Mizsei.

Discuţiile ar putea 
reîncepe încă din toam-
nă, după ce Moldova va 
avea un nou guvern şi 
îşi va stabiliza relaţiile 
cu România. Regimul 
discriminator de vize 
introdus pentru cetăţenii 
români trebuie abolit, a 
spus oficialul european, 
adăugînd că aceasta este 
una dintre precondiţii 
pentru aprofundarea re-
laţiilor dintre Republica 
Moldova şi UE.

Cele cinci partide 
care au intrat în Par-
lament după recentele 
alegeri ar trebui să discu-
te despre posibilitatea de 
a forma o coaliţie, ceea 
ce le-ar permite să ale-
ge preşedintele ţării şi să 
înceapă să abordeze pro-

blemele economice şi de 
altă natură, a spus Mis-
zei. În opinia sa, partidele 

rea legii, pentru ca alege-
rile ce vor urma să nu mai 
ducă la crize politice.

Prelungirea misiunii EUBAM 
în Moldova este un pas 

firesc convenit în comun de 
toate părţile 

Prelungirea mandatului Misiunii Uniunii Europene de 
Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) este 
un pas firesc care a urmat după ce au fost obţinute progrese 
remarcabile în domeniul cooperării, consideră şeful misiunii 
EUBAM, Ferenc Banfi.

,,Am atins rezultate foarte bune la nivel tehnic şi un astfel 
de progres, un astfel de rezultat a fost recunoscut şi la nivel po-
litic. La acest moment, toate părţile au convenit că lucrul încă 
nu este definitivat şi mai este teren de perfecţionare şi de îmbu-
nătăţire în diverse sfere. De aceea, eu personal văd prelungirea 
misiunii ca un pas firesc convenit în comun de toate părţile”, a 
declarat şeful misiunii EUBAM, Ferenc Banfi.

Oficialul european a mai specificat că beneficiul de pe urma 
cooperării nu este doar o favoare pentru Moldova sau Ucraina. 
,,Cred că munca pe care am depus-o în ultimii ani a demonstrat 
că prezenţa şi activitatea misiunii în regiune este nu doar în 
beneficiul Moldovei şi al Ucrainei, ci şi în beneficiul Uniunii 
Europene”, a mai menţionat Banfi.

Potrivit oficialului, ,,activitatea misiunii este orientată spre 
colaborarea tehnică cu serviciile partenere, dar, sigur, este ne-
voie şi de un climat politic corespunzător”. ,,Sîntem aici deja 
4 ani şi niciodată nu am simţit, nu am observat vreo discordie 
politică atît din partea Ucrainei, cît şi din partea Moldovei. De 
aceea într-adevăr putem vorbi de un astfel de consens privind 
munca misiunii şi a atitudinii faţă de misiune. Sper că oricare 
vor fi schimbările la nivel de relaţii politice între Ucraina şi 
Moldova, noi mereu vom beneficia de susţinere din ambele 
părţi”, a precizat şeful EUBAM.

Mandatul misiunii Comisiei Europene de asistenţă la fron-
tieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM) a fost pre-
lungit pentru încă doi ani, începînd cu data de 1 decembrie 
2009. Directoratul Relaţii Externe al Comisiei Europene a in-
format, la finele lunii trecute, Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene al Republicii Moldova despre prelungirea 
mandatului misiunii de supraveghere a hotarului moldo-ucrai-
nean, în special pe segmentul transnistrean.

Republica Moldova nu este o victimă a plasării 
sale geografice între sferele de influenţă ale Occiden-
tului şi ale Rusiei, ci dimpotrivă, poate şi trebuie să 
fie o punte între Europa Centrală şi de Est, consideră 
preşedintele Comitetului pentru Relaţii Externe al 
Senatului SUA, John Kerry.

,,Observatorii susţin că Republica Moldova este 
victima aşezării sale geografice, prinsă între «sferele 
de influenţă» ale Rusiei şi ale Europei. Eu cred că po-
ziţia Republicii Moldova poate fi punctul său forte. 
Prin cooperare şi efort susţinut, Republica Moldova 

poate fi şi ar trebui să fie o punte între Europa Cen-
trală şi de Est”, spune senatorul într-o declaraţie a sa 
de presă.

Potrivit oficialului american, odată cu terminarea 
campaniei electorale şi formarea unui nou Parlament 
în Republica Moldova, ,,liderii politici ai Republicii 
Moldova trebuie să găsească un teren comun, iar dacă 
reuşesc să lase deoparte interesele personale şi politi-
ce, există şansa descoperirii unei abordări proaspete 
în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă 
ţara”, a adăugat Kerry.

FMI, Banca Mondială şi 
Comisia Europeană, odată 
ce şi-a ales preşedintele şi 

parlamentare trebuie să 
înfiinţeze o comisie care 
să abordeze problemele 
prioritare,în special pre-
gătirea unui set de măsuri 
pentru creşterea încrederii 
electoratului şi modifica-

UE este gata să  ajute 
Moldova consolidîndu-şi 
relaţiile cu aceasta şi ofe-
rindu-i ajutor financiar, 
dar trebuie clarificat în ce 
măsură această ţară este 
gata să îşi reia discuţiile cu 

a format guvernul, a spus 
reprezentantul special al 
UE la Chişinău.

De asemenea, trebuie 
reluate negocierile asupra 
conflictului transnistrean, 
a mai spus el. 
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Cînd doi oameni sînt de aceeaşi părere în toate privinţele, înseamnă că numai unul dintre ei gîndeşte.
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Începe ziua cu DREPTUL!

UE speră să reia în toamnă 
negocierile cu republica Moldova

 Republica Moldova trebuie să fie o punte între 
Europa Centrală şi de Est



DreptulVINerI, 7 august 2009 Actual2

Flashu

ANUNŢ
Transparency International în colaborare cu 

Uniunea Juriştilor organizează în octombrie 2009 
conferinţa ştiinţifico-practică cu tema „Monitoriza-
rea politicilor anticorupţie în Republica Moldova”. 
Subiectele vor fi prezentate pe trei paliere  – poli-
tic, economic şi juridic. Doritorii de a participa la 
conferinţă sînt invitaţi să prezinte tezele (în variantă 
electronică, volum ce nu depăşeşte 2 pagini forma-
tul A4) la Transparency International. Data limită 
de prezentare a tezelor – 5 septembrie 2009. Ma-
terialele conferinţei vor fi publicate, culegerea fiind 
prezentată în cadrul conferinţei. 

Pentru contacte: Transparency International 
– Moldova, str. „31 August 1989”, nr. 98, 

bir. 203,204, tel.: 23-78-76, 20-34-85, 
e-mail: office@transparency.md. 

Persoane de contact Efim Obreja, Iana Spinei.

Comitetul organizatoric

 

MOLDOVA 

Ion Sturza nu este interesat de funcţia de 
preşedinte

Ex-premierul Ion Sturza, apreciat de unii lideri politici şi 
de opinie drept un eventual candidat la funcţia de preşedinte 
al Republicii Moldova, afirmă că nu este interesat de postul de 
şef al statului.

„Sînt în plină treabă la Viena şi în aceste zile m-au sunat 
mai multe cunoştinţe, cu care am discutat acest subiect. Nici 
nu m-am gîndit la o astfel de propunere şi vă spun sincer că 
nu mă intrigă funcţia de preşedinte al Republicii Moldova. În 
general, nu sînt omul pasionat de funcţii”, a declarat Ion Sturza 
pentru Business Expert.

Dl Sturza, care este în prezent director adjunct la compania 
Rompetrol Grup, a mai spus că rămîne în continuare distant 
faţă de procesul politic din Republica Moldova.

Liderul liberal democrat Vlad Filat declarase, la 4 august, 
că Ion Sturza ar fi o candidatură potrivită pentru postul de şef 
al statului. El s-a îndoit însă că omul de afaceri ar candida la 
preşedinţia moldoveană. De altfel, Vlad Filat fusese director 
de departament în cabinetul Ion Sturza, în 1999.

De asemenea, un şir de economişti l-au creditat pe Ion Stur-
za cu cele mari şanse la funcţia de şef al statului. Speculaţiile în 
acest subiect au fost alimentate şi de declaraţiile politicienilor, 
potrivit cărora următorul preşedinte nu ar trebui să fie angajat 
politic.

Ion Sturza a fost în anul 1999 prim-ministru al Republi-
cii Moldova. Guvernul Sturza a fost apreciat, inclusiv de ex-
perţi străini, drept un guvern reformator şi potrivit mai multor 
aprecieri,  a avut cea mai bună imagine în exterior din istoria 
ţării. Dl Sturza a gestionat criza prin care a trecut economia 
moldovenească în anul 1999, lovită de turbulenţele financiare 
regionale. Este preşedintele Asociaţiei pentru Politică Externă 
din Moldova. S-a născut în mai 1960.

Presa a vehiculat anterior că Ion Sturza ar fi unul dintre 
intermediarii preluării Rompetrol Grup  de către firma kazahă 
de stat Kaz Munai Gaz, tranzacţie evaluată la 1,6 miliarde de 
dolari.

Moldova este una dintre puţinele state 
CSI care nu au admis creşterea 
preţurilor de consum
Din cele 10 state postsovietice care au depus datele la 

Comitetul Interstatal de Statistică al CSI, doar Azerbaidjan, 
Kîrgîzstan şi Moldova nu au admis creşterea preţurilor de 
consum. Potrivit datelor oficiale, în prima jumătate de an, în 
aceste ţări a fost înregistrată o deflaţie de 3%, 2,4% şi 1,8% 
corespunzător.

În rîndul statelor CSI, Ucraina continuă să fie lider la creş-
terea nivelului inflaţiei. În primele şase luni ale anului curent, 
preţurile de consum în Ucraina au crescut cu 8,6% (luna iunie 
2009 în comparaţie cu luna decembrie 2008), inclusiv preţul 
produselor alimentare şi al băuturilor nealcoolizate a crescut 
în aceeaşi perioadă cu 7,8%.

Fiecare a patra investigare a cazurilor 
de corupţie în Moldova se finalizează 
cu intentarea dosarului penal
Fiecare a patra investigare a cazurilor de corupţie în Mol-

dova se finalizează cu intentarea dosarului penal, s-a comuni-
cat la Procuratura Generală a RM.

Astfel, din 1368 de cereri înregistarte în cazuri de corupţie 
în ianuarie-iunie 2009, în 305 cazuri au fost intentate dosa-
re penale. Au fost traşi la răspundere în această perioadă 32 
funcţionari de stat şi un şir de alţi factori de decizie.

Cel mai caracteristic procedeu este  extorcarea de bani 
prin trafic de influenţă. Astfel, la Comisariatul de poliţie al 
sectorului Buiucani un ofiţer al serviciului opeartiv extorca de 
la un comerciant 1000 de lei pentru a anula amenda în legă-
tură cu încălcările depistate la un magazin privat din Durleşti. 
S-a intentat dosar penal.

O asociaţie cere noului Parlament să 
revizuiască actuala lege despre avort
Asociaţia „Pentru Familie” le cere, de asemenea, parla-

mentarilor să anuleze proiectul de lege pentru prevenirea şi 
combaterea discriminării care a fost elaborat sub presiunea 
celor interesaţi de introducerea în legislaţia moldoveană a ter-
menului „orientare sexuală”.

Asociaţia „Pentru Familie” din R. Moldova cere de la de-
putaţii Parlamentului ales la 29 iulie să revizuiască actuala 
Lege despre avort.

Asociaţia le cere, de asemenea, parlamentarilor să elabo-
reze legi pentru protejarea şi dezvoltarea institutului famili-
ei în Moldova, precum şi anularea definitivă a proiectului de 
lege pentru prevenirea şi combaterea discriminării care a fost 
elaborat sub presiunea celor interesaţi de introducerea în le-
gislaţia moldoveană a termenului „orientare sexuală”, astfel 
încît să fie dat frîu liber propagandei homosexuale.

Asociaţia „Pentru Familie” este parte a Coaliţiei „Pro-Fa-
milia”, care constituie o mişcare civică, avînd drept obiectiv 
promovarea valorilor pro-viaţa şi pro-familie în R. Moldova.

În RM locuiesc peste 600 mii de ruşi
Ultimele date făcute publice de Ministerul Afacerilor Ex-

terne (MAE) de la Moscova arată  că în Republica Moldova 
ar locui circa 600 mii de ruşi.

În acelaşi timp, conform datelor ultimului recensămînt, cu 
excepţia regiunii transnistrene, s-au declarat ruşi 5,8% din po-
pulaţia de 3,3 mln de oameni.

Potrivit MAE de la Moscova, populaţia rusă din Moldova 
trăieşte în oraşe şi centre raionale. În Chişinău, potrivit unor 
date din 2005, locuiau circa o sută de mii de ruşi, la Bălţi – cir-
ca 25 mii, Cahul – 7,7 mii, autonomia găgăuză – circa 6 mii, 
în oraşele Edineţ şi Floreşti cinci şi 4,6 mii de ruşi. 

52 de tarabe cu cvas nu au autorizaţie
,,Din cele 104 tarabe de la care se  vinde cvas pe străzile 

capitalei 52 nu au autorizaţie şi nici măcar un act de prove-
nienţă a mărfii. Mai grav, autorităţile nu pot depista cel puţin 
cine sînt cei care vînd acest cvas”. Despre aceasta a anunţat 
luni, la şedinţa Primăriei, şeful Direcţiei Comerţ şi Alimenta-
ţie Publică, Vladimir Nirca.

Viceprimarul Mihai Furtună a declarat în cadrul şedinţei 
operative a primăriei că încă înaintea campaniei electorale a 
înaintat un demers către Comisariatul General de poliţie pen-
tru a se documemta care tarabe totuşi au autorizaţie pentru a 
comercializa cvas. Furtună a precizat că pînă în prezent nu a 
primit niciun răspuns.

Şeful Direcţiei Comerţ şi Alimentaţie publică, Vladimir 
Nirca, a spus că nu  reuşesc să afle cine sînt patronii acestor 
tarabe şi apelează în acest sens la ajutorul poliţiei.

Edilul capitalei Dorin Chirtoacă i-a făcut în acest sens o 
invitaţie comisarului general de poliţie la primărie pentru a 
prezenta situaţia reală.

Pînă se rezolvă problema, autorităţile atenţionează oamenii 
să fie mai atenţi cînd cumpără băuturi răcoritoare în stradă.

Comisariatul General de Poliţie al municipiului Chişinău 
(CGP) solicită ajutorul populaţiei în identificarea automobi-
lului care, în dimineaţa de 3 august, a accidentat mortal o 
femeie pe bdul Dacia din capitală. 

Potrivit ofiţerului de presă al CGP, Adrian Jovmir, la ora 
05.10, o femeie surdomută, în vîrstă de 68 de ani, traversa bu-
levardul neregulamentar, în apropierea stadionului „Zimbru”. 
Femeia a fost lovită în plin de un autoturism care se deplasa cu 
viteză excesivă. Impactul a fost atît de puternic încît femeia a 
murit pe loc. Trupul i-a fost dezmembrat. Şoferul a părăsit locul 
accidentului. 

Apelul CGP este adresat tuturor celor care ar putea comuni-
ca poliţiei informaţii pentru depistarea autoturismului şi şoferu-
lui. Persoanele sînt rugate să anunţe orice sector de poliţie, sau 
să apeleze la: 902, 54-20-63, sau 27-17-31.  

Comisariatul General de Poliţie 
solicită ajutorul populaţiei 

Judecătorul rus Valeri 
Musin a demisionat de la Cur-
tea Europeană pentru Dreptu-
rile Omului (CEDO), după ce 
a fost numit membru al con-
siliului director al Gazprom, 
pentru a evita un conflict de 
interese în dosarul Iukos, a 
anunţat un purtător de cuvînt 
al instanţei citat de AFP.

Potrivit aceleiaşi surse, 
judecătorul, care făcea par-

te din comisia însărcinată să 
examineze plîngerea depusă 
de Iukos, companie ale cărei 
active au fost preluate parţial 
de Gazprom, împotriva Mos-
covei, s-a retras la cererea 
CEDO, care se temea de un 
conflict de interese.

Musin a fost ales membru 
al consiliului director al Gaz-

prom pe 26 iunie de Aduna-
rea Generală a Acţionarilor. 
Retragerea sa de la CEDO 
ar putea întîrzia şi mai mult 
examinarea plîngerii depuse 
de Iukos, care a fost intro-
dusă în urmă cu cinci ani la 
Strasbourg, a spus purtătorul 
de cuvînt.

Preşedintele rus Dmitri 
Medvedev trebuie să desem-
neze, în termen de o lună, un 
alt candidat pentru postul de 
judecător în comisia ad-hoc 
a Curţii Europene, dar nu 
este sigur că noul judecător 
va putea participa la audie-
rea în dosarul Iukos prevă-
zută pentru 19 noiembrie, a 
adăugat aceeaşi sursă.

Valeri Musin, profesor de 
drept la Universitatea Sankt 
Petersburg şi fost profesor 

al premierului Vladimir Pu-
tin, a fost numit judecător în 
comisia ad-hoc pentru Iukos 
după retragerea nemotivată a 
judecătorului rus permanent, 
Anatoli Kowler.

Iukos reproşează statului 
rus ca i-a confiscat activele. 
Plîngerea a fost depusă la 
Strasbourg în 2004.

Potrivit şefului adjunct al 
Direcţiei locativ-comunale, 
Semion Roman, în instituţiile 
şcolare care necesită reparaţie 
capitală au fost 
efectuate lucrări 
în proporţie de 70 
la sută. Specialis-
tul a mai asigurat, 
luni, 3 august, în 
cadrul şedinţei 
de la Primărie, că 
toate lucrările de 
readucere în stare 
normală a instituţiilor de în-
văţămînt se vor încheia către 
începutul anului şcolar.

Totodată, a mai spus Ro-
man, pînă la începerea sezo-
nului rece programul de pre-
gătire a fondului locativ va fi 
încheiat.

Astfel, lucrările de repa-

raţie a acoperişurilor au fost 
efectuate în proporţie de 60 
la sută. Serviciile municipale 
specializate au efectuat lu-

crări de profilaxie 
a sistemelor ingi-
nereşti în proporţie 
de 90 la sută. 

De asemenea, 
în acest an, progra-
mul de pregătire a 
blocurilor pentru 
perioada rece se 
îndeplineşte atît în 

cadrul fondului locativ muni-
cipal, cît şi în cadrul Asociaţi-
ilor Proprietarilor de Locuin-
ţe Private şi în casele coope-
ratiste. Pînă la acest moment, 
peste 70 la sută din sistemul 
ingineresc din aceste locuinţe 
a fost pregătit pentru sezonul 
de încălzire.

Chişinăul este pregătit pentru 
sezonul rece în proporţii de 70% 

Judecătorul rus la CEDO 
demisionează

Majoritatea locurilor va-
cante înregistrate la Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă (ANOFM) 
sînt oferite pentru cusătorese, 
medici şi profesori.

Potrivit declaraţiilor agen-
ţilor economici, depuse la 
ANOFM, 891 cusătorese, 419 
lucrători medicali şi 212 pro-
fesori sînt invitaţi la muncă.

Datele lansate de Agenţie 
la începutul acestei săptămîni 
arată că în total sînt înregis-
trate 3619 locuri vacante. 
Cele mai multe oferte sînt în 
municipiile Chişinău (969) şi 
Bălţi (598), urmate de oraşul 
Cahul (214).

Peste 2225 locuri de mun-
că sînt destinate persoanelor 
cu studii medii generale şi 
secundare profesionale. Prin-
cipalele ocupaţii pentru care 
sînt oferite locuri de muncă: 
cusătorese – 891 locuri; mun-
citori auxiliari – 291; vînză-
tori – 118 locuri; conducători 
auto – 89 oferte.

La nivel naţional, pentru 
persoane cu studii superioare 
şi medii de specialitate sînt 

oferite 1394 locuri de muncă. 
Cea mai bogată ofertă este 
pentru: asistenţi medicali şi 
medici – 419 locuri; urmată 
de profesori – 212 şi agenţi 
în comerţ – 145 locuri şi 107 
– inspectori, inclusiv poliţişti, 
contabili – 41 locuri; laborant 
şi farmacist – 41 locuri. A mai 
crescut necesitatea pe piaţa 
muncii de programatori – 32 
locuri şi medici veterinari – 31 
oferte.

Statisticile oficiale denotă 
că pe piaţa forţei de muncă lip-
seşte cererea pentru specialişti 
în economie, relaţii internaţi-
onale sau drept, deşi acestea 
rămîn în topul celor mai soli-
citate facultăţi la instituţiile de 
învăţămînt superior din ţară.

Oferta de locuri de muncă 
este diversă, iar persoanele 
interesate să ocupe un loc de 
muncă se pot adresa agenţii-
lor teritoriale pentru ocuparea 
forţei de muncă sau pot acce-
sa Portalul Guvernamental al 
pieţei muncii: www.jobmar-
ket.gov.md, unde sînt postate 
locurile vacante oferite în fie-
care raion pe meserii.

Cusătoresele, profesorii, 
medicii – cele mai solicitate  

profesii
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Liga pentru Apărarea Drepturi-
lor Omului din Moldova (LADOM) 
susţine că alegerile parlamentare 
anticipate din 29 iulie au fost parţial 
corecte şi parţial libere. 

„Alegerile au fost parţial corec-
te pe motivul depistării mai multor 
nereguli în listele electorale, partici-

parea la vot a mai multor persoane 
decît au fost repartizate buletine de 
vot, aducerea buletinelor de vot din 
afară etc. În acelaşi timp, ele au fost 
considerate parţial libere din cauza 
limitării accesului la vot a cetăţeni-
lor R. Moldova din stînga Nistru-
lui, a celor aflaţi peste hotare şi a 
studenţilor”. Sînt doar cîteva dintre 
concluziile raportului LADOM pri-
vind monitorizarea procesului elec-
toral din Republica Moldova făcute 
publice în cadrul unei conferinţe de 
presă.

În opinia preşedintelui LADOM, 
Paul Strutzescu, alegerile din 29 iu-
lie au fost marcate de un activism şi 
un interes deosebit din partea ale-
gătorilor, care s-au prezentat masiv 
la alegeri în pofida impedimentelor 
create – organizarea alegerilor în-
tr-o zi de miercuri, lipsa de condiţii 
pentru facilitarea dreptului la vot al 

cetăţenilor aflaţi peste hotare, stu-
denţilor şi alegătorilor din stînga 
Nistrului. 

„La acest scrutin au fost înre-
gistrate mai multe nereguli decît la 
scrutinul din 5 aprilie, dar decizia 
finală privind validarea alegeri-
lor aparţine Curţii Constituţionale. 

Cele mai multe nereguli înregistra-
te de observatorii LADOM, dar şi 
anunţate la linia fierbinte de către 
alegători, au fost erorile din listele 
electorale, care conţineau persoane 
decedate, persoane care nu locuiesc 
la adresa respectivă, înscrierea re-
petată a numelui aceluiaşi alegător. 
În multe cazuri, în dreptul numelui 
unor persoane considerate intruse în 
locuinţe străine era deja semnătura 
la momentul verificării de către pro-
prietarii locuinţelor”, susţine Paul  
Strutzescu.  

În raportul LADOM se spune 
că în mai multe secții de votare s-a 
deconectat curentul chiar în timpul 
numărării voturilor, membrii birou-
rilor fiind nevoiți să ia energie elec-
trică de la vecini. Totodată, experții 
afirmă că şi în procesul numărătorii 
au depistat mai multe încălcări decît 
în aprilie.

Potrivit ofiţerului de presă al 
LADOM, Rima Plăcintă, în raportul 
efectuat în baza rapoartelor observa-
torilor LADOM au fost înregistrate 
cazuri cînd alegătorii erau influenţaţi 
chiar de membrii comisiilor electo-
rale pentru cine să voteze, cînd s-a 
încercat votarea cu mai multe bu-

letine de identitate, votarea în lipsa 
actelor de identitate sau cu alte acte 
decît cele necesare – paşaport străin, 
livret militar. „Au fost şi cazuri mai 
mult sau mai puţin amuzante, cum 
ar fi o vază cu 3 trandafiri pe masa 
membrilor comisiei într-o secţie de 
votare (trei trandafiri reprezintă sim-
bolul PDM – n.r.); amprente digitale 
în locul aplicării ştampilei „Votat”; 
din cabinele de vot se auzeau su-
nete care semănau cu cele ale apa-
ratelor de fotografiat, persoanele 
urmînd să demonstreze că au votat 
anume pentru candidatul respectiv. 
De asemenea, în preajma secţiei de 
votare nr.56 din Slobozia Mare, Ca-
hul, reprezentanţi ai PCRM făceau 
agitaţie chiar lîngă secţia de votare, 
după care serveau persoanele cu bă-
uturi alcoolice; în acelaşi timp 5-6 
femei aşteptau de la aceste persoane 
remunerarea promisă de 250 de lei 

pentru votul oferit. La Teleneşti, în 
satul Bogzeşti, în raza de 50 de me-
tri de la secţia de votare, un membru 
al PCRM servea alegătorii cu vin, 
îndemnîndu-i să pună ştampila în 
dreptul concurentului nr.1”, susţine, 
Rima Plăcintă. 

La rîndul lui, expertul LADOM, 
Ion Creangă, a remarcat că observa-
torii LADOM au fost împiedicaţi în 
unele secţii de votare să-şi exercite 
funcţiile. El spune că toate sesizările 
se află la Comisia Electorală Cen-
trală. 

LADOM a prezentat şi rezulta-
tele numărătorii paralele. Astfel, po-
trivit LADOM, Partidul Comunişti-
lor a obţinut 45,18 la sută, în timp ce 
Comisia Electorală Centrală a cal-
culat 44,69 de procente. Şi în cazul 
PLDM, PL, PD şi AMN diferența 
dintre datele numărătorii paralele 
şi cele oficiale este nesemnificativă 
– plus-minus cîteva zecimi de pro-
cente. Diferențele pot fi explicate 
prin faptul că LADOM nu a efectu-
at numărătoarea în secțiile de peste 
hotare. 

LADOM a avut la acest scru-
tin circa 2 mii de  observatori 
naționali.

La secţiile de votare de 
peste hotare nu s-au 
înregistrat nereguli

„Cei 19 observatori din totalul 
de 37 nu au sesizat nereguli la sec-
ţiile de votare constituite în afara 
ţării şi au menţionat accesul liber 
la informaţia cu caracter electoral 
pe parcursul observării alegerilor, 
inclusiv deschiderea secţiilor de vo-
tare, desfăşurarea votării, închiderea 
secţiilor de votare şi totalizarea re-
zultatelor”, se menţionează într-un 
comunicat de presă al observatorilor 
reprezentanţei din Moldova a Fun-
daţiei Eurasia. 

Observatorii au constatat un flux  
sporit de alegători în intervalele de 
timp 7:00-9:00 şi 18:00-21:00, atri-
buind aceste fluxuri perioadei de 
pînă la începerea şi după  încheierea 
zilei de muncă.  Observatorul Repre-
zentanţei din Moldova a Fundației 
Eurasia la Bologna a remarcat că la 
ora locală 20.35 în curtea Consulatu-
lui Republicii Moldova din Bologna 

se aflau cîteva sute de cetățeni mol-
doveni care au venit după serviciu, 
de la sute de km distanţă pentru a-şi 
exercita dreptul de vot. În urma sesi-
zărilor acestora, Comisia Electorală 
Centrală a permis prelungirea votă-
rii la secţia respectivă pînă la orele 
22.00. O situaţie similară a fost în-
registrată şi la Ambasada Republicii 
Moldova la Londra.    

Conform datelor prezentate de 
observatorii Fundaţiei Eurasia, re-
zultă că în topul preferinţelor ale-
gătorilor moldoveni aflaţi peste 
hotare este partidul politic „Parti-
dul Liberal” (PL) care a acumulat 
în total 45,48% la secţiile vizate, 
urmat de partidul politic „Partidul 
Liberal Democrat din Moldova” 
(PLDM) – 32,43%, Partidul Co-
muniştilor din Republica Moldova 
(PCRM) – 7,23%, partidul politic 
Alianţa „Moldova Noastră” (AMN) 
– 5,62%, Partidul Democrat din 
Moldova (PDM) – 5,31%. 

Comparativ cu alegerile din 5 
aprilie a.c., la secţiile de votare mo-
nitorizate a crescut ponderea parti-
delor politice PLDM şi PD; numă-
rul simpatizanţilor partidului politic 
PL a rămas relativ stabil; ponderea 
PCRM a crescut la secţia de vota-
re din Federaţia Rusă, dar a scăzut 
în celelalte secţii de votare vizate; 
ponderea AMN a scăzut la majori-
tatea secţiilor de votare menţionate.    
Prezenţa la urnele de vot, în cadrul 
acestui scrutin, a crescut la majo-
ritatea secţiilor de votare vizate cu 
excepţia celor din România, unde 
rata participării a scăzut cu 13,31% 
comparativ cu alegerile precedente. 

Pentru monitorizarea alegerilor 
parlamentare anticipate din 29 iulie 
2009 Reprezentanţa din Moldova a 
Fundaţiei Eurasia a acreditat 37 ob-
servatori naţionali şi 7 observatori 
internaţionali, dintre care 19 ob-
servatori au supravegheat scrutinul 
electoral la secţiile de votare consti-
tuite în afara ţării. Au fost prezenţi 
observatori naţionali la misiunile 
diplomatice ale Republicii Mol-
dova în Federaţia Rusă, România, 
Republica Italiană, Marea Britanie, 
Republica Elenă, Regatul Belgiei şi 
Statele Unite ale Americii. 

S.C.

LADOM: Alegerile au fost parţial corecte şi libere 

Proiectul are drept scop scoaterea în 
evidenţă a încălcărilor drepturilor şi li-
bertăţilor persoanei, în sensul Convenţi-
ei Europene pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, 
depistate şi fixate în hotărîrile irevocabile 
emise de Curtea de Apel Chişinău şi Cur-
tea Supremă de Justiţie.

A treia etapă a proiectului de moni-
torizare a încălcărilor drepturilor omului 
prevăzute de Convenţie începe la 1 iulie şi 
va dura pînă la 31 decembrie 2009. Pro-
iectul va avea drept obiect de monitorizare 
hotărîrile judecătoreşti pronunţate în anul 
2009. 

Monitori sînt avocaţii licenţiaţi care 
au participat la examinarea cauzelor în 
instanţele judiciare respective şi/sau au 

supus analizei deciziile judiciare irevoca-
bile.

Concluziile se vor efectua în baza deci-
ziilor judiciare irevocabile emise de Curtea 
Supremă de Justiţie, Curtea de Apel Chişinău 
şi în baza cererilor declarate admisibile de 
către Curtea Europeană a Drepturilor Omu-
lui (CEDO).

Scopul final al proiectului rezidă în:
w analiza nivelului de implementare a 

standardelor CEDO în efectuarea justiţiei;
w asigurarea respectării şi apărării drep-

turilor şi libertăţilor fundamentale ale omu-
lui;
w sporirea transparenţei efectuării actu-

lui judiciar; 
w creşterea responsabilităţii justiţiarilor 

faţă de aplicarea legii;

w sporirea nivelului de profesionalism 
al avocaţilor.

CDA propune tuturor avocaţilor să parti-
cipe la implementarea acestui proiect. 

Persoanele dispuse spre colaborare ne pot 
contacta la adresele şi numerele de telefoane 
indicate.

Cu monitorii vor fi încheiate contracte 
de colaborare. Activitatea monitorilor va fi 
remunerată în funcţie de numărul cauzelor 
raportate şi de corespunderea rapoartelor exi-
genţelor proiectului.

Rolul monitorilor participanţi la proiect 
constă în selectarea cazurilor de încălcare 
a drepturilor omului în instanţele judiciare;  
obligaţia de a prezenta în scris un chestionar 
şi copia hotărârii judiciare.

Informaţiile colectate de la monitori vor 

fi supuse unui proces de analiză şi inter-
pretare de către experţi independenţi, co-
mentariile cărora vor fi difuzate în emisi-
uni radio şi TV, publicate în ediţii ale re-
vistei Avocatul poporului şi pe pagina web 
a CDA, folosite pentru a întocmi darea de 
seamă de la sfîrşitul proiectului.

În cadrul acestui proiect vor fi efectu-
ate, de asemenea, 5 seminare cu acelaşi 
generic („MONITORIZAREA EFICIENŢEI 
ŞI CALITĂŢII ACTULUI DE JUSTIŢIE ÎN 
CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE”). 

Acestea vor fi desfăşurate în: Chişi-
nău – august 2009; Chişinău – decembrie 
2009; Cahul – septembrie 2009; Băl-
ţi – octombrie 2009; Orhei – noiembrie 
2009.

În funcţie de numărul doritorilor de 
a participa la seminare, CDA îşi rezervă 
dreptul să schimbe localitatea în care vor 
fi organizate seminarele.

Avocaţii care doresc să participe la pro-
iectul derulat de CDA pot obţine mai multe 
informaţii la adresa: law-center@tmg.md 
şi la telefoanele: 21-37-09, 22-3-99.

Proiectul este finanţat de Comitetul Hel-
sinki din Suedia pentru Drepturile Omului 
(SHC).

Centrul de drept al avoCaţilor din republiCa moldova (Cda) 
Continuă implementarea proieCtului 

„MONITORIZAREA EFICIENŢEI ŞI CALITĂŢII ACTULUI 
DE JUSTIŢIE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE”
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A vrut să-şi omoare soţul ca să 
rămînă cu averea familiei

O pensionară din comuna Bubuieci, mu-
nicipiul Chişinău, şi-a comandat omorul pro-
priului soţ pentru a nu împărţi cu el aparta-
mentul din proprietatea lor comună în proce-
sul de partaj al averii familiare.

Forţele de ordine din cadrul Comisariatu-
lui general de poliţie din municipiul Chişinău 
a iniţiat un şir de acţiuni operative de inves-
tigaţie, menite să reţină comandatarul şi să 
preîntîmpine decesul unei persoane.

Astfel, comandatara, Tatiana Lazareva, în 
vîrstă de 61 de ani, a fost reţinută în momen-
tul în care a transmis „killer”-ului avansul în 
sumă de 1000 de lei. Preţul integral pe care 
urma să-l achite „killer”-ului  era de 3000 de 
dolari SUA. Restul banilor însă femeia urma 
să-i transmită după vînzarea apartamentului.

Audiată de poliţie, femeia şi-a recunosc-
tu vina. Potrivit suspectei, de cîţiva ani ea şi 
soţul se află în process de divorţ, însă anul 
acesta urma să se desfăşoare procesul de ju-
decată în privinţa partajului de avere, ceea 
ce înseamnă împărţirea unui apartament din 
sectorul Botanica al capitalei, în valoare de 
circa 120 000 de euro. Astfel, comandatara 
a considerat rentabil să-şi omoare soţul, pen-
tru a rămîne cu întreaga avere. Ea a găsit un 
executor din lumea interlopă, care urma să 
efectueze omuciderea. Confirmarea cea mai 
importantă pentru Lazareva era neprezenta-
rea în instanţă a soţului său. 

În prezent, Lazareva este cercetată în ca-
drul unei cauze penale iniţiate în baza art.27, 
145 Cod penal al RM. Dacă va fi găsită vino-
vată de „Tentativă de omor”, femeia riscă să 
stea după gratii pînă la 25 de ani.

Camerele de supraveghere 
i-au dat de gol

O tîlhărie ruptă parcă dintr-un scenariu de 
film a avut loc recent şi la Chişinău. Astfel, 
potrivit Ministerului de Interne, infracţiunea a 
avut loc în noaptea de 3 spre 4 august, în incin-
ta unei Societăţi cu Răspundere Limitate (SRL) 
din municipiul Chişinău. În oponia poliţiştilor, 
infractorii, înarmaţi cu arme albe şi de foc, au 
bătut paznicii, au furat mai multe bunuri şi au 
fugit. Întreaga scenă a fost filmată însă de ca-
merele video de supraveghere, aflate în incinta 
încăperii.

Un caz similar a avut loc în apropierea se-
diului SRL „Biluxtrans”, amplasat pe strada 
Sihastrului din capitală. 

Astfel, potrivit MAI, în noaptea de 3 spre 4 
august, în jurul orei 3.30, atacatorii au acţionat 
conform unui plan bine organizat între ei – doi 
intră, iar unul stă de pîndă. Au pătruns în sediul 
SRL-ului cu faţa acoperită cu măşti, înarmaţi cu 
un pistol cu gaz şi cu un cuţit, unde au ameninţat 
cei trei paznici, i-au bătut, la unul din ei i-a ca-
uzat două răni penetrante de cuţit şi le-au cerut 
cheile de la safeu. De acolo suspecţii au sustras 
un pistol cu glonţ de model „Baical”, 200 euro, 
lei româneşti şi moldoveneşti, precum şi alte bu-
nuri şi s-au făcut nevăzuţi. Însă ghinion, la ieşire 
hoţii au dat „nas în nas” cu poliţiştii. Cei care 
au pus la cale această fărădelege s-au dovedit 
a fi Serghei Nicula, alias „Volciara” în vîrstă de 
40 de ani, domiciliat în oraşul Dubăsari, anterior 
judecat, Iurie Guriţenco, de 27 de ani, domicili-
at în satul Lunga, şi Maxim Goldman, în vîrstă 
de 17 ani din oraşul Dubăsari. 

Pe numele suspecţilor a fost iniţiată o cauză 
penală în baza art.188, alin.3 lit. b) Cod penal 
al RM „Tîlhărie săvîrşită de un grup criminal 
organizat”. Pentru infractiunea comisă ei riscă 
pînă la 15 ani de puşcărie.

Au jefuit şi grădiniţa de copii
Angajaţii Brigăzii de poliţie cu destinaţie 

specială Fulger din cadrul MAI au reuşit să 
reţină recent un grup de persoane suspectat de 
comitea unui furt. Membrii acestui grup s-au 
dovedit a fi chişinăuienii: liderul Andrei Tifin, 
alias „Tifu”, în vîrstă de 30 de ani, şi Dumitru 
Taban, alias „Kaban”, de 20 de ani, Vitalie Ba-
lan, alias „Balanuţa”, de 20 de ani, locuitor al 
satului Fundul Galbenei, raionul Hînceşti, toţi 
anterior judecaţi pentru comiterea unor infrac-
ţiuni analogice.

Aşadar, potrivit MAI, la 2 august, în ju-
rul orei 04.00, în adresa BPDS „Fulger” a 
parvenit o informaţie operativă potrivit că-
reia, într-o grădiniţă de copii din municipiul 
Chişinău au pătruns persoane necunoscute de 
unde au sustras bunuri materiale, în sumă de 
peste 5000 de lei. Imediat, la faţa locului s-au 
deplasat forţele de ordine. Pentru identificarea 
suspecţilor ofiţerii de poliţie au organizat un 
plan special de acţiuni investigativ-operative. 
În acelaşi scop au fost create mai multe grupe 
mobile care au activat în regim nonstop şi au 
efectuat verificări de specialitate.

Astfel, în urma cercetărilor de rigoare la 
domiciliul lui Dumitru Taban au fost depistate 
bunurile sustrase din grădiniţă: fotolii, covoa-
re, plapume şi alte bunuri materiale. 

Audiaţi de poliţişti, suspecţii şi-au recu-
noscut fapta. Pe numele lor a fost iniţiată o ca-
uză penală în baza articolului 186 alin. 2 Cod 
penal al Republicii Moldova „Furtul”. Con-
form legislaţiei în vigoare, persoanele culpa-
bile de comiterea unei asemenea infracţiuni se 
pedepsesc cu amendă în mărime de la 6000 la 
20 000 de lei sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 80 la 240 de ore, sau 
cu închisoare de pînă la 5 ani.

Potrivit datelor MAI, de la începutul anului 
current au fost  înregistrate 4375 de furturi.

Ilegal în Europa
Prin Kiev la Roma – acesta era itinerarul 

persoanelor solicitante de viză penru a pleca 
ilegal în spaţiul Schengen. 

Două persoane au ajuns pe mîna forţelor 
de ordine au ajuns pe mîna forţelor de ordi-
ne fiind suspectate de organizarea migraţiei 
ilegale. Potrivit MAI, suspecţii activau cu 
precădere în regiunea de sud a ţării.    Preţul 
unei vize obţinute ilegal, în baza unui pachet 
de acte false la o ambasadă din oraşul Kiev, 
Ucraina, varia între 2000 şi 3000 de euro. 
Forţele de ordine au constatat că unul dintre 
cei doi suspecţi a activat anterior ca fondator 
al unei societăţi cu răspundere limitată din 
capitală, avînd în posesia sa ştampila aces-
tei întreprinderi. Folosindu-se de moment, 
el perfecta actele necesare de încadrare în 
cîmpul muncii la societatea sa a potenţialilor 
clienţi. Celălalt suspect avea rolul de a ridi-
ca banii şi a depune pachetul de acte false la 
ambasada din Ucraina. După un şir de acţiuni 
operative de investigaţie, poliţia i-a reţinut pe 
suspecţi, care s-au dovedit a fi Ivan Chirijiu, 
în vîrstă de 22 ani, şi Nicolae Rusu, de 27 
de ani, ambii originari din raionul Cantemir. 
Chirijiu a fost surprins de oamenii legii în 
momentul în care a ridicat 300 de euro de la 
un solicitant de vize, în schimbul perfectării 
unei cărţi de identitate româneşti, cu semne 
vădite de falsificare, şi organizarea migraţiei 
ilegale în Italia a altui cetăţean, contra a 2000 
de euro.

În privinţa celor doi suspecţi a fost ini-
ţiată o cauză penală în baza art.362/1 alin.2 
litera b) Cod penal al RM. Dacă vor fi găsiţi 
vinovaţi, aceştia riscă o pedeapsă cu amendă 
de la 10 000 pînă la 16 000 de lei sau închi-
soare pe un termen de la 3 la 5 ani.

Cronica poliţistă

Pentru că alegerile de la 29 iulie 
nu au produs o majoritate clară care 
să poată alege noul preşedinte al 
Moldovei, e nevoie 
ca partidele care au 
intrat în parlamen-
tul de la Chişinău 
să negocieze pentru 
a ajunge la o for-
mulă care să le per-
mită să aleagă şeful 
statului, să formeze 
noul cabinet şi să 
stabiliească agenda 
legislativă a parla-
mentului. 

Aceste negocieri nu vor fi uşoa-
re, însă există speranţe, susţine fos-
tul ambasador american la Chişnău 
John Todd Stewart, că partidele im-
plicate în negocieri (inclusiv partidul 
comuniştilor, pentru că au aproape 
45 la sută din voturi) vor avea pute-
rea să lase la o parte animozităţile şi 
vor aborda aceste negocieri într-un 
spirit al reconcilierii.

Obiectivul principal este stabili-
rea în comun a unui program legisla-
tiv care să promoveze corectitudinea 
în viitoarele alegeri, să dezvolte o 
identitate naţională moldovenească, 
să protejeze justiţia de ingerinţele 
politicului şi să pună capăt corupţiei 
care împiedică dezvoltarea econo-
mică.

Ambasadorul John Todd Stewart  
face cîteva recomandări pentru abor-
darea celor mai presante chestiuni la 
ordinea zilei.

Presa audiovizuală
Partidele de opoziţie s-au plîns 

în ambele alegeri că media electro-
nice controlate de guvern au favo-
rizat partidul aflat la putere. Obser-
vatorii internaţionali au dat dreptate 
opoziţiei. Acest parti pris trebuie 
eliminat prin crearea unui serviciu 
de televiziune şi radio cu adevărat 

Recomandări pentru reinstaurarea statului de drept în Moldova
independent, pentru care există mul-
te modele posibile atît în Europa, cît 
şi în America. 

Independenţa nu 
este însă de ajuns în 
acest caz, canalul pu-
blic de televiziune, 
are prea multe remi-
niscenţe ale televizi-
unilor din timpul erei 
sovietice – singurele 
la care lumea se putea 
uita, în absenţa unor 
alternative. 

În Moldova de azi 
există însă astfel de 

alternative, între altele canalele ru-
seşti. De aceea e nevoie de fonduri 
adecvate pentru a ridica standardele 
de producţie la Moldova 1 la un ni-
vel competitiv, aşa încît moldovenii 
să poată privi un canal de televizi-
une care le promovează identitatea 
naţională.

În plus, încurajarea unor canale 
TV moldoveneşti ar putea ajuta la 
îmbunătăţirea calităţii programelor 
de la Moldova 1. Emisia televiziunii 
PRO-TV, despre care observatorii 
OSCE au spus că a fost postul de te-
leviziune cel mai puţin influenţat 
politic în recentele campanii electo-
rale, a fost ameninţată nu o singură 
dată. Un nou regim audiovizual ar 
trebui să acorde nelimitat licenţe de 
emisie pentru PRO-TV şi alte canale 
neguvernamentale şi accesul la frec-
venţele naţionale contra unei taxe 
rezonabile.

Presa scrisă
De la declararea independenţei, 

cotidianele şi periodicele moldove-
neşti au fost distribuite aproape nu-
mai în Chişinău şi, într-un grad mai 
limitat, în alte oraşe. Noul program 
legislativ ar trebui să acorde foarte 
curînd subsidii pentru distribuirea 
întregii prese scrise, fie ea partizană 

sau independentă, în oraşele mici şi 
la sate. 

Împreună cu o presă audiovizu-
ală îmbunătăţită, această cheltuială 
relativ mică ar ajuta mult la a-i pune 
la curent pe locuitorii oraşelor mici 
şi pe cei de la ţară cu ce se întîmplă 
în plan social, politic, economic în 
Moldova şi în lume.

Internetul
Potrivit OSCE, doar aproximativ 

20 la sută din populaţia Moldovei 
este acum on-line. Preţul compute-
relor este o piedică, dar, pe măsură 
ce acesta scade, lipsa conexiunilor la 
internet devine semnificativă. Noul 
program legislativ ar trebui să încu-
rajeze dezvoltarea în întreaga ţară a 
conectivităţii internet, fie ea de tip 
dial-up, wi-fi sau amîndouă, astfel 
încît Moldova rurală să fie integrată 
în viaţa naţională şi internaţională.

Sistemul electoral
Moldovenii votează la alegerile 

parlamentare pentru partide, nu pen-
tru candidaţi individuali, întreaga 
ţară fiind de fapt o singură circum-
scripţie electorală. Ceea ce face ca 
alegătorii să nu aibă reprezentanţi în 
parlament cărora să le adreseze pro-
blemele lor, iar parlamentarii nu sînt 
încurajaţi în nici un fel să serevască 
interesele electoratului dintr-o regi-
une sau alta. 

Acest aranjament generează lip-
sa de comunicare dintre cetăţeni şi 
parlamentul pe care l-au votat. Sis-
temul ar trebui deci reformat prin 
adoptarea unui model care să com-
bine reprezentarea proporţională a 
partidelor cu reprezentarea circum-
scripţiilor electorale distincte. Un 
nou program legislativ ar trebui să 
aibă în vedere punerea în practică a 
acestei reforme.

Tribunalele şi procurorii 
Domnia statului de drept în Mol-

dova a fost sever compromisă în 

ultimii ani de politizarea actului de 
justiţie, iar acesta a fost principalul 
motiv pentru care ţara nu a reuşit să 
atragă suficiente investiţii străine. 

Fostul ambasador american la 
Chişinău John Todd Stewart dă ca 
exemplu cazul procesului intentat 
fostului ministru al Apărării Valeriu 
Pasat, despre care spune că a fost 
motivat politic şi că, din păcate, nu 
e nici pe departe singurul de acest 
gen. 

Un nou program legislativ, conti-
nuă ambasadorul, ar trebui să inclu-
dă protejarea tribunalelor şi a procu-
rorilor împotriva presiunilor politice 
şi să încurajeze numirea procurorilor 
şi judecătorilor pe criterii de compe-
tenţă şi integritate morală.

Măsuri anticorupţie 
La fel ca mulţi alţi observatori, 

Millenium Challenge Corporation 
din Statele Unite a identificat corup-
ţia ca fiind principalul obstacol în 
calea dezvoltării economice a Mol-
dovei şi a finanţat studii care au pro-
dus recomandări utile de combatere 
a practicilor de corupţie. 

Uniunea Euroepană a sprijinit 
acest efort. Un nou program legis-
lativ ar trebui să pună în aplicare 
rapid şi în profunzime aceste reco-
mandări.

Concluzii
Luate împreună, aceste măsuri 

ar îmbunătăţi foarte mult calitatea 
vieţii publice din Moldova, ar aduce 
zonele rurale mai aproape de capita-
lă şi de lume şi ar încuraja investiţii-
le productive şi creşterea economică 
– obiective pe care toate partidele 
din noul parlament spun că le îm-
părtăşesc. 

Punerea în aplicare a acestor 
obiective ar fi o dovadă de sincerita-
te din partea partidelor şi o probă că 
doresc într-adevăr să lucreze împre-
ună pentru mai binele Moldovei.

Peste 45 de 
jurnalişti au murit 

în conflictele 
locale şi regionale 

din lume, de la 
începutul anului 
De la începutul anului curent, 

cel puţin 45 de jurnalişti din dife-
rite state au decedat în conflictele 
din 21 de ţări, se arată în raportul 
Institutului Internaţional pentru 
Securitatea Informaţiei (Inter-
national News Safety Institute, 
INSI), cu sediul la Bruxelles.

În raport se precizează că 
Somali, Mexic, Pakistan, Iraq 
şi Insulele Filipine sînt cele mai 
periculoase state pentru activita-
tea reprezentanţilor mass-media. 
Datele Institutului de la Bruxel-
les arată că pînă la începutul lunii 
august, cei mai mulţi jurnalişti au 
decedat în Asia – 13 persoane, 
urmată de continentul american 
şi Africa – cîte 10 persoane.

Numărul jurnaliştilor care şi-
au pierdut viaţa în Iraq, stat aflat 
în topul tragicului rating, este în 
descreştere în legătură cu îmbu-
nătăţirea situaţiei privind securi-
tatea în regiune, mai precizează 
documentul.

Scopul Institutului Internaţio-
nal pentru Securitatea Informaţi-
ei de la Bruxelles este elaborarea 
programelor privind asigurarea 
securităţii pentru colaboratorii 
mass-media.
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Pentru prima dată 
s-a vorbit despre gripa A 
(H1N1) la începutul anu-
lui curent, primul caz fi-
ind înregistrat în Mexic. 
Ulterior, acest virus s-a 
răspîndit în SUA, Cana-
da, ajungînd în Europa. 
În Republica Moldova 
acest virus a fost depistat 
pe 30 iulie, la o fată de 
24 de ani, care a călăto-
rit prin Europa. Aceasta a 
fost internată la Spitalul 
de boli infecţioase „Toma 
Ciorbă” din capitală, fiind 
ţinută sub supravegherea 
medicilor. După trei zile 
de spitalizate, directorul 
Centrului de Medici-
nă Preventivă(CNMP), 
Oleg Beneş, a declarat 
că femeia se simte bine, 
i-a scăzut febra şi în du-
pă-amiaza zilei de luni, 3 
august, a fost externată. 
Totodată, în opinia aces-
tuia, cele 25 de persoane 
care au intrat în contact 
cu această tînără se află 
sub supraveghere medi-
cală.

S-au îmbolnăvit şi 
doi copii

La doar o zi după ca-
zul înregistrat cu fata, un 
copil de un an şi jumătate 
a fost internat la acelaşi 
spital de în boli infecţi-
oase, după ce a fost de-
pistat că era infectat şi el 
cu acest virus de tip nou. 
„Fetiţa de un an şi jumă-
tate va mai rămîne sub 
supravegherea medicilor 
pentru cîteva zile. Copiii 

fac parte dintre grupele 
cu risc ridicat, organis-
mul lor neavînd un sistem 
imunitar suficient de pu-

ternic, iar virusul gripei 
provoacă uneori compli-
caţii şi chiar decesul. Din 
acest motiv fetiţa va mai 
sta internată în spital ur-
mătoarele zile”, susţine 
Beneş.

Tot luni, 3 august, 
potrivit lui Beneş,  s-au 
adresat medicilor şi au 
cerut să li se facă anali-
zele pentru virusul gripal 
de tip nou doi tineri care 
au revenit recent din stră-
inătate. Spre bucuria lor, 
rezultatele au ieşit negati-
ve”, remarcă Beneş. 

Potrivit directorului 
CNMP, marţi, 4 august, 
au fost înregistrate alte 
două cazuri de infecţie 

cu acest virus gripal. Este 
vorba despre un copil de 
5 ani şi un tînăr de 29 de 
ani, sosiţi recent din Tur-
cia şi Portugalia.

Potrivit sursei citate, 
pînă la 4 august au fost 
raportate 31de cazuri 
în care pacienţii au fost 
suspectaţi că ar avea gri-
pa pandemică. În 28 de 
cazuri rezultatele testelor 
de laborator au fost ne-
gative. În două cazuri a 
fost confirmată prezenţa 
virusului, iar încă pe un 
caz specialiştii nu s-au 

Virusul gripal H1M1 face ravagii
pronunţat deocamdată. 

În opinia lui Oleg Be-
neş, virusul abia a intrat 
în R. Moldova şi acesta 
în mod cert se va răspîn-
di. Ceea ce contează este 
viteza cu care acesta se 
va propaga. „Nu se pune 
problema că nu se va răs-
pîndi, ci care va fi viteza 
de propagare a bolii. Sar-
cina noastră, a medicilor, 
este să reducem viteza 
de răspîndire a noilor ca-
zuri de gripă, precum şi 
să asigurăm depistarea, 
iniţierea cît mai precoce 
a bolii”, a declarat Oleg 
Beneş.

Gripa de tip A (H1N1) 
este o afecţiune respira-
torie acută, cu contagio-
zitate ridicată. Virusul ar 
putea fi evitat prin res-
pectarea a cîtorva reguli 
simple de igienă, cum 
ar fi spălarea frecventă a 
mîinilor cu săpun, folo-
sirea gelurilor hidroalco-
olice, evitarea locurilor 
aglomerate, astuparea 
nasului şi gurii în cazul în 
care în apropiere se află o 
persoană care tuşeşte sau 
strănută. 

Potrivit datelor Orga-
nizaţiei Mondiae a Sănă-
tăţii (OMS), peste 150 de 
ţări au raportat peste 180 
de mii de cazuri de in-
fecţie gripală de tip nou, 
peste 1200 persoane au 
decedat. Pe teritoriul Re-
publicii Moldova au fost 
investigate 31 de cazuri, 
dintre care două au fost 
positive.

S.C.

La Staţia de epurare a apelor din Chişinău au demarat lucrările de deshidratare 
a nămolului, care va îndepărta mirosul neplăcut al reziduurilor. Echipamentul 
constă în instalarea pe platformele de nămol a unor geotuburi, care separă rezidu-
urile de apă, iar nămolul acumulat se va usca mai rapid. Astfel, mirosul neplăcut 
pe care îl elimină reziduurile deshidratate de la Staţia de epurare va dispărea.   

Primul geotub instalat demonstrează  un rezultat promiţător, în decurs de o 
săptămînă au fost deshidrataţi 400 m³ de reziduuri, a comunicat în cadrul şedinţei 
operative de la Primărie Constantin Becciev, directorul SA „Apă-Canal Chişi-
nău”.  Procesul de deshidratare a nămolului în geotuburi are loc foarte repede în 
7-20 de zile.

În mod obişnuit, prin aşezarea nămolului pe platformele de uscare, acesta se 
deshidratează în 1- 1,5 ani. Într-un geotub pot fi depozitate 15 mii m³ de nămol. 
După deshidratare rămîn doar 20% de nămol uscat, care nu produce miros. Staţia 
de epurare din Chişinău curăţă zilnic 1600 m³ de reziduuri.  

Primăria Chişinău, în colaborare cu Compania olandeză „Tencate”, a demarat 
acest proiect ca o soluţie pentru lichidarea mirosului neplăcut, pînă la reconstrui-
rea staţiei în întregime. Proiectul a fost iniţiat în anul 2008, iar în luna octombrie 
trecut între SA „Apă-Canal Chişinău” şi Compania olandeză a fost semnat un 
contract de colaborare. În luna mai a.c., municipalitatea a alocat 4 milioane lei 
pentru procurarea echipamentului necesar. 

Amintim că recent Primăria Chişinău a reluat negocierile cu Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), pentru efectuarea studiului de feza-
bilitate a activităţii SA „Apă-Canal Chişinău”. Efectuarea şi punerea în aplicare a 
studiului respectiv ar simplifica procedura de accesare a fondurilor europene pen-
tru reconstrucţia şi dezvoltarea întreprinderii, inclusiv Staţia de epurare a apelor. 
În acest sens există deja şi o aprobare preliminară din partea BERD, pentru un 
grant de 3 milioane euro.

Vom scăpa de mirosul 
neplăcut din capitală

Deţinutele gravide şi cele cu prunci vor beneficia de serviciile 
unui centru specializat 

Admiterea repetată a inceput 
Începînd de astăzi şi pînă pe 10 august, absolvenţii care nu au fost înmatri-

culaţi la facultăţi pot depune dosarele în cadrul concursului repetat de admitere. 
Rezultatele vor fi anunţate pe 12 august. 

Potrivit Ministerului Educaţiei, concursul repetat va avea loc doar în univer-
sităţile care nu au acoperit planul de admitere. Cele mai multe locuri vacante sînt 
la ştiintele exacte, umanistice, ale naturii şi cele agricole. 

Condiţiile de înmatriculare au rămas aceleaşi. Admiterea se efectuează în bază 
de concurs, conform 
rezultatelor obţinute la 
examenele de absolvi-
re, în ordinea descres-
cătoare a mediei. 

În cadrul primei 
etape a concursului de 
admitere, care s-a des-
făşurat între 16 şi 31 
iulie, numărul de ce-
reri a depăşit cu circa 
35 la sută numărul lo-
curilor oferite. Astfel, 
pentru cele 20 de mii 
de locuri propuse de 
universităţi au depus 
cereri de participare 
27 de mii de candidaţi. 

Cele mai solicitate specialităţi au fost cele economice, dreptul, limbile moder-
ne, relaţiile internaţionale, politologia, medicina, tehnologiile informaţionale, te-
lecomunicaţiile, arhitectura, designul interior, tehnologia produselor alimentare. 

În Moldova sînt deschise 30 de universităţi, dintre care 17 de stat şi 13 pri-
vate.

Medicii recomandă copiilor să evite 
consumul produselor fast food 

Medicii recomandă copiilor să evite consumul produselor fast food şi solicită 
autorităţilor locale să interzică comercializarea acestora în preajma instituţiilor 
de învăţămînt.

Galina Rusu, specialist principal în boli infecţioase la copii din cadrul Minis-
terului Sănătăţii, a comunicat că consumul acestor produse nu este indicat pentru 
copii. „Acestea nu sînt echilibrate din punct de vedere nutriţional şi în consecinţă 
sînt nesănătoase. Dacă sînt consumate des, ele prezintă risc şi chiar pentru o per-
soană matură, dar mai ales pentru copii”, a precizat sursa citată. 

„Chioşcurile cu astfel de produse nu trebuie să existe în preajma şcolilor la 
îndemîna copiilor. Condiţiile de pregătire a acestor produse în cadrul acestor ghe-
rete sînt antisanitare. Carnea şi alimentele folosite la prepararea hot-dog-urilor şi 
tartinelor se pot altera uşor, fapt care poate provoca diferite infecţii intestinale”, 
a spus Rusu.

Potrivit sursei citate, zilnic la medic se adresează 3-4 copii cu infecţii intes-
tinale, în mare parte acestea parvin în urma consumului de alimente care nu co-
respund normelor sanitare. Tratmentul medicamentos administrat persoanelor cu 
infecţii intestinale este destul de costisitor şi durează, în acest răstimp minorii 
trebuie să urmeze şi un regim alimentar.

„Chiar dacă apeluri din partea medicilor au parvenit în mai multe rînduri către 
autorităţile locale, nici un fel de măsuri în acest sens nu au fost întreprinse. În pre-
zent în apropierea imediată a mai multor instituţii de învăţămînt activează gherete 
care comercializează produse fast food”, a precizat medicul.

Comercializarea produselor fast food în apropierea instituţiilor de învăţămînt 
a fost interzisă în mai multe ţări, printre care România şi Bulgaria.

Curtea Constituţională a primit joi de la Comisia 
Electorală Centrală spre aprobare rezultatele definiti-
ve ale alegerilor parlamentare anticipate, care au avut 
loc la 29 iulie, a comunicat şeful serviciului de presă 
al CC Dumitru Ţîra.

„Curtea Constituţională are la dispoziţie zece zile 
pentru aprobarea rezultatelor alegerilor şi distribuirea 
mandatelor”, a menţionat Ţîra.

Potrivit spuselor lui, data şedinţei Parlamentului 
este stabilită de Preşedintele ţării Vladimir Voronin. 
Şedinţa urmează să aibă loc nu mai tîrziu de 29 au-
gust, adică în termen de o lună din ziua alegerilor.

Potrivit datelor preliminare ale CEC, Partidul 
Comuniştilor a obţinut 48 de mandate de deputat din 
101, liberal-democraţii – 18, liberalii – 15, Partidul 

Curtea Constituţională a primit de la CEC rezultatele alegerilor 
parlamentare anticipate

La Penitenciarul nr.16 de la Pruncul şi-a început 
activitatea un centru specializat „Casa mamei şi a co-
pilului”, unde deţinutele gravide şi deţinutele mame 
vor petrece mai mult timp cu copiii, într-un mediu 
mai apropiat celui de libertate, vor beneficia de asis-
tenţă socială şi medicală corespunzătoare. 

„Casa mamei 
şi a copilului” este 
dotată cu un cabi-
net medical, de-
pozit, camera de 
joacă pentru copii, 
cinci dormitoare 
a cîte două locuri. 
Fiecare odaie este 
echipată cu bucă-

tărie, duş şi grup sanitar. În faţa casei este amenajată 
şi o curte pentru plimbări. 

„Femeile aflate în detenţie constituie o catego-
rie vulnerabilă de persoane, iar mamele cu copii în 

mod deosebit sînt afectate de rigorile detenţiei. As-
tăzi acestor femei li se asigură posibilitatea de a simţi 
bucuria libertăţii, indiferent de statutul social şi de 
gravitatea detenţiei”, spus la inaugurare ministrul 
Justiţiei Vitalie Pîrlog. 

Reprezentantul UNICEF în Moldova, Alexandra 
Yuster, a spus că inaugurarea acestei case este un pas 
important în respectarea drepturilor copiilor care se 
află împreună cu mamele lor în închisoare. 

„Sănătatea copiilor nu trebuie să fie compromi-
să de faptul că mama este deţinută. S-au creat con-
diţii pentru ca pruncii să nu fie despărţiţi de mama 
lor. Drepturile copiilor este baza unică a UNICEF şi 
întotdeauna sîntem dispuşi să oferim ajutor”, a spus 
reprezentantul UNICEF. 

Proiectul este susţinut financiar de către organi-
zaţiile Caritas Elveţia, Caritas Luxemburg, Fundaţia 
Leopold Bachman, UNICEF Moldova, de Ambasada 
Republicii Federale Germania din Chişinău şi Minis-
terul Justiţiei al R. Moldova.  

Democrat – 13 şi Alianţa „Moldova Noastră” – 7.
Alegerile parlamentare anticipate au fost desfă-

şurate din motivul că, în conformitate cu rezultatele 
scrutinului din 5 aprilie, Partidului Comuniştilor nu 
i-a ajuns un vot pentru alegerea Preşedintelui, iar par-
tidele de opoziţie au refuzat să susţină candidatul din 
partea comuniştilor.

În conformitate cu legislaţia RM, Curtea Constitu-
ţională, în calitate de instanţă supremă de justiţie, ur-
mează să examineze procesul-verbal de bilanţ al CEC 
şi să adopte decizia privind aprobarea sau neaprobarea 
lui. În caz de decizie pozitivă a CC, alegerile se con-
sideră validate şi deputaţilor în Parlament li se elibe-
rează mandate. După aceasta Preşedintele în exerciţiu 
stabileşte data primei şedinţe a Parlamentului.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Am 46 de ani şi doresc  să înfiez un copil. 
Vreau să-mi comunicaţi de ce acte este nevoie 
în acest caz şi unde să le înaintez. Mă mai inte-
resează dacă legea îmi permite să înfiez la vîrsta 
menţionată. 

Victoria Spinei,
                                               Orhei

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

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:

(august 2009,  nr. 29(288)

&

Procedura  adopţiei este  
reglementată de  Capitolul 
18   din Codul familiei. Po-
trivit  articolului 118 alin. (1) 
din acest cod, evidenţa  cetă-
ţenilor  Republicii Moldova 
care doresc sa  adopte copii  
se efectuează de către autori-
tăţile tutelare, la care sînteţi 
în drept să vă adresaţi pentru 
perfectarea actelor necesare. 

Conform articolul 119 
alin. (1), încuviinţarea  adop-
ţiei  copilului  se face  de  că-
tre  instanţa judecătorească la 
cererea persoanelor (persoa-
nei) care solicită adopţia.

Articolul 121 alin (1) lit. 
h)  din acelaşi cod prevede că  
adoptatori  pot fi persoane de 
ambele sexe care au atins  vîr-
sta de 25 de ani, cu excepţia 
persoanelor care au atins vîrsta 
de 50 de ani (această regulă nu 
se aplică în cazul  în care  adop-
tatorii  sînt căsătoriţi între ei si 
unul din ei  nu  a atins  vîrsta 
de 50 de ani, precum şi atunci 
cînd părintele adoptiv este soţul  
părintelui copilului adoptat sau 
cînd copilul a trăit în  familia 
eventualilor  părinţi adoptivi 
înainte ca aceştia să împlineas-
că  vîrsta de 50 de ani).

? Ce trebuie să întreprind ca să asist la un pro-
ces de  judecată la care nu sînt parte dar sînt curi-
oasă să cunosc cum are loc procesul.

 Marina Fusu,
 Chişinău                                

Puteţi asista la şedinţele 
de judecată, deoarece potri-
vit articolului 18 din Codul 
de procedură penală şi art. 23 
din Codul de procedură civilă 
în toate instanţele şedinţele 
de judecată sînt publice. Pen-
tru unele cazuri vi se poate 
refuza participarea, cazurile 
respective fiind prevăzute de 
normele articolelor menţiona-
te, ele fiind argumentate prin  
încheiere  motivată, pe par-

cursul întregului proces sau al 
unei  părţi  din  proces, în in-
teresul respectării moralităţii, 
ordinii publice  sau  securită-
ţii  naţionale,  cînd  interesele  
minorilor  sau protecţia  vieţii  
private  a  părţilor  în  proces  
o  cer, sau în măsura conside-
rată  strict  necesară  de  către  
instanţă  cînd,  datorită  unor 
împrejurări  speciale,  publi-
citatea  ar  putea să prejudici-
eze interesele justiţiei.  

Guvernul Republicii Mol-
dova prin Hotărîrea nr. 955 din 
21 august 2004 a aprobat Re-
gulamentul-tip de funcţionare 
a pieţelor. Conform prevederi-
lor regulamentului menţionat, 
administraţia (proprietarul) 
pieţei este obligată să asigure:

a) efectuarea, prin inter-

mediul maşinilor de casă şi 
control cu memorie fiscală, a 
încasărilor în numerar ce ţin 
de taxa de piaţă, de abona-
mente, de plata pentru diverse 
servicii prestate;

b) instalarea (afişarea) la 
intrarea în piaţă, precum şi pe 
teritoriul ei, a indicatoarelor 
care vor informa despre am-
plasarea zonelor de comerţ şi 
a caselor de încasare a plăţilor 
pentru locurile de desfacere şi 
a altor plăţi pentru serviciile 
prestate;

c) accesul liber al producă-
torilor agricoli în pieţele agro-
alimentare pentru a-şi comer-
cializa producţia agricolă;

d) admiterea activităţii 
comerciale pentru persoanele 
juridice şi fizice pe teritoriul 
pieţei în baza licenţelor res-
pective şi a patentelor de în-
treprinzător (cu excepţia pro-
ducţiei agricole);

e) crearea condiţiilor de 
igienă în piaţă (lavoare, WC-
uri publice etc.);

f) încasarea plăţii pentru 
locurile de desfacere (pentru 
locurile de comercializare a 
produselor animaliere şi ve-
getale încasarea plăţii se efec-
tuează numai la prezentarea 
bonului de expertiză sanitar-
veterinară a produselor expuse 
spre comercializare); 

g) încasarea taxei de piaţă 
şi transferarea sumei încasate 
în bugetul local, conform pre-
vederilor deciziei autorităţii 

Cerinţe legale referitoare la  
modul de funcţionare a pieţelor

administraţiei publice locale;
h) reglementarea circula-

ţiei transportului şi limitarea 
accesului acestuia pe teritoriul 
pieţei;

i) includerea în contrac-
tele încheiate cu persoanele 
fizice şi juridice care activea-
ză în piaţă a clauzelor privind 

respectarea de către acestea a 
cerinţelor documentelor nor-
mative pentru produsele co-
mercializate;

j) crearea condiţiilor adec-
vate pentru activitatea orga-
nelor abilitate cu funcţii de 
control;

k) securitatea antiincendi-
ară şi paza pieţei;

l) accesul cetăţenilor stră-
ini şi al apatrizilor la desfă-
şurarea activităţii comerciale 
în piaţă doar în cazul în care 
aceştia se află legal pe terito-
riul ţării (au fost înregistraţi 
la organele competente, deţin 
permis de muncă şi permis de 
şedere);

m) comercializarea pro-
duselor agroalimentare doar 
de către agenţii economici şi 
persoanele fizice care dispun 
de documentele prevăzute de 
legislaţia în vigoare;

n) interzi cerea comercia-
lizării produselor interzise şi 
a celor ce nu corespund nor-
melor igienice şi sanitar-vete-
rinare;

o) alimentarea cu energie 
electrică a locurilor de desfa-
cere a unor tipuri de producţie 
(produse uşor alterabile, flori 
etc.).

Regulamentul mai pre-
vede că pe teritoriul pieţei se 
interzice:

– comercializarea:
a) produselor alimentare 

în lipsa condiţiilor salubre de 
păstrare a acestora conform 

cerinţelor actelor normative în 
vigoare şi a documentelor ce 
confirmă provenienţa şi cali-
tatea lor;

b) plantelor medicinale, 
produselor conservate, produ-
selor de cofetărie cu cremă şi a 
celor culinare, băuturilor răco-
ritoare şi alcoolice preparate 

în condiţii casnice, a ciuperci-
lor de pădure şi de cîmp;

c) produselor speciale 
pentru alimentaţia copiilor (la 
tarabă);

d) articolelor din tutun;
e) băuturilor alcoolice la 

tarabă şi la pahar;
f) produselor perisabile 

(inclusiv a celor uşor altera-
bile), produselor congelate în 
stare decongelată sau recon-
gelată, ouălor de găină, gîscă, 
raţă, peştelui proaspăt, în lipsa 
condiţiilor respective de vîn-
zare (vitrine frigorifice); 

g) produselor de uz fitosa-
nitar şi a fertilizanţilor, a sub-
stanţelor toxice şi a celor uşor 
inflamabile;

h) producţiei pornografi-
ce;

i) substanţelor explozibi-
le, radioactive şi a surselor de 
radiaţii ionizate, narcoticelor, 
armelor, dispozitivelor ase-
mănătoare după construcţie cu 
armele (dispozitive industriale 
de batere a cuielor şi nituire), a 
muniţiilor şi dispozitivelor de 
detonare;

j) produselor pirotehnice;
k) anumitor tipuri de măr-

furi „Second-hand” (încălţă-
minte, lenjerie de corp, măr-
furi pentru copii pînă la 3 ani, 
jocuri şi jucării); 

l) mărfurilor de către per-
soanele care nu au atins vîrsta 
de 15 ani;

m) altor mărfuri şi produ-
se, conform prevederilor le-

gislaţiei în vigoare.
– desfăşurarea jocurilor de 

noroc (inclusiv pe teritoriul 
adiacent). 

Comercializarea produse-
lor alimentare şi de consum 
uman, autohtone şi de import 
se admite numai în baza docu-
mentelor care confirmă prove-
nienţa şi calitatea lor. Produse-
le alimentare şi nealimentare 
supuse certificării obligatorii 
în conformitate cu legislaţia în 
vigoare vor fi admise spre co-
mercializare numai în cazul în 
care sînt însoţite de certificatul 
de conformitate sau declaraţia 
de conformitate, după caz.

Administraţia (proprieta-
rul) pieţei trebuie să asigure 
salubrizarea teritoriului pie-
ţei în fiecare zi, prelucrarea 
meselor şi a inventarului co-
mercial, evacuarea gunoiului. 
Administraţia (proprietarul) 
pieţei trebuie să instaleze co-
şuri pentru gunoi la distanţa de 
10 m de la fiecare loc de des-
facere, precum şi lîngă fiecare 
unitate de comerţ staţionar; 
să  rezerveze un teren special 
pentru acumularea şi evacua-
rea gunoiului (la o distanţă nu 
mai mică de 20 m de la locuri-
le de desfacere); să asigure ra-
cordarea la reţelele de apeduct 
şi de canalizare, precum şi 
evacuarea zilnică a gunoiului 
din containere, cu prelucrarea 
ulterioară a acestora.

Administraţia (proprieta-
rul) pieţei trebuie să încheie  
contracte cu serviciile speci-
alizate şi autorizate să pres-
teze servicii de dezinsecţie, 
dezinfecţie şi deratizare, de 
evacuare a gunoiului şi de cu-
răţare mecanică a teritoriului. 
Teritoriul pieţei se curăţă pînă 
la începerea zilei de muncă şi 
după încheierea ei, cu stropi-
rea prealabilă obligatorie, în 
vremea caldă a anului, a în-
tregului teritoriu. O dată pe 
săptămînă se organizează ziua 
de igienizare, în care se efec-
tuează salubrizarea complexă 
a pieţei (dereticarea, dezinfec-
ţia, dezinsecţia şi deratizarea 
teritoriului, a halelor princi-
pale şi auxiliare, a locurilor 
de desfacere etc.). Personalul 
antrenat în comercializarea 
produselor alimentare (cu ex-
cepţia fructelor şi a legumelor 
în stare proaspătă) şi a mărfu-
rilor industriale pentru copiii 
de vîrsta pînă la 3 ani trebuie: 
să fie supus, la angajare, exa-
menului medical şi, periodic, 
în conformitate cu actele nor-
mative în vigoare, instruirii 
igienice şi sanitar-veterinare; 
să deţină carnetele medicale 
respective şi să le prezinte, la 
cerere, administraţiei pieţei şi 
organelor de control.    

Procuratura Generală
Pedeapsă pentru un şofer 

drogat
Recent, Judecătoria sect. Botanica l-a condamnat pe Ale-

xandr Carp la muncă neremunerată în folosul comunităţii 
– 160 ore, cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de 
transport pe un termen de 3 ani şi 4 luni. 

Concomitent, în privinţa acestuia a mai fost aplicată mă-
sura de constrîngere – tratament medical antidrog forţat.

Potrivit procurorilor, la 16 iunie 2009, fiind în stare de 
ebrietate narcotică (provocată de substanţa haşiş), inculpatul 

a urcat la volanul automobilului şi a condus o perioadă de timp 
pînă cînd pe traseul Aeroport - bd. Dacia a fost oprit de poliţie.

2 zile, 2 tineri, 4 crime
Cauza penală privind învinuirea a doi tineri de răpirea mij-

locului de transport, şantaj, furt şi circulaţia ilegală a substanţe-
lor narcotice a fost remisă în judecată.

Procurorii îi învinuiesc pe 2 tineri de 18 ani, precum că în 
mai 2009, aflîndu-se în sectorul Ciocana, după ce au consumat 
băuturi alcoolice, au deposedat o persoană de automobilul de 
model W-Passat B 5, preţul căruia constituie peste 106 mii lei. 

În aceeaşi zi, cu scopul de a estorca şi primi bani de la şofe-

rul automobilului răpit, tinerii l-au lovit de mai multe ori cu 
pumnii şi după ce au primit de la el 150 lei, l-au ameninţat 
cu moartea şi au mai cerut 20 mii lei în schimbul automobi-
lului.

A doua zi, aflîndu-se în automobilul răpit, băieţii au sus-
tras din salonul automobilului un telefon mobil la preţul de 
2500 lei, zece lei şi un audioplayer MP 3 la preţul de 560 lei.

La finele aventurilor, la unul din băieţi a fost depistată şi 
ridicată din buzunarul drept al blugilor o cutie de chibrituri în 
care se afla o substanţă narcotică – marijuana.

Astfel, timp de 2 zile tinerii au reuşit să comită 4 infrac-
ţiuni pentru care riscă ani grei de puşcărie.
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Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art. 108  CPC 
al RM, anunţă citarea publică a apelanţilor Racu Octavian, 
Racu Valerian, Dicusar-Racu Agnesa, Racu Vitalie, Racu Ser-
giu şi intimatul Direcţia Locativă Comunală mun. Chişinău 
pentru data de 3 septembrie 2009, ora 10.00 (Curtea de Apel 
Chişinău, str. Teilor nr. 4, sala nr. 9) la şedinţa de judicată 
unde va avea loc examinarea cauzei civile nr. 2a-1511/09, la 
acţiunea Racu Octavian, Racu Valerian, Dicusar-Racu Ag-
nesa, Racu Vitalie, Racu Sergiu către SA  „Livservcom” şi 
Direcţia Locativă Comunală mun. Chişinău, privind revendi-
carea imobilului din posesia ilegală şi evacuarea forţată.

Judecător                                                           N. Budăi
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Tamima-Com”, pentru data de 15 octombrie 2009, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL 
„Premier – SV”, privind încasarea sumei de 6 575 lei.

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

Judecător                                                 Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Realcit”, pentru data de 10 sep-
tembrie 2009, ora 11.50, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SRL „Premier – SV”.

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

Judecător                                                     Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea  
cet. Bulbaş Veaceslav, pentru data de 3 seprembrie 2009, ora 
10.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 2-2488/09, intentată de ICS 
„Easy Credit” SRL, privind încasarea datoriei.

Judecător                                             Constantin Urîtu

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Bolboceanu Iurie, pentru data de 18 august 2009, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 603) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată pe marginea acţiunii 
depuse de Serviciul Naţional Locuinţă către Bolboceanu Iurie 
privind  rezilierea contractului de investire în construcţia par-
cării subterane.

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

  Judecător                                                Olga Cojocaru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Balţan Marcel, pentru data de 18 august 2009, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 8) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă intentată de Ursu Ana, privind încasarea 
datoroei.

Judecător                                            Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108  CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Moisei Iurie, pentru 
data de 16 septembrie 2009, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de parte interesată pe cauza 
civilă intentată de Moisei Ion, Moisei Oleg către IF de Stat, 
Moisei Iurie,  privind constatarea acceptării succesiunii.

Judecător                                           Nina Arabadji
www

Judecătoria Cahul, în conformiatate cu cerinţele art. 108 
şi art. 103 a CPC al RM, solicită prezentarea cet. Anastasiu 
Nicolae, născut la 05.09.1967, cu domiciliul în s. Manta, Ca-
hul, pentru data de 28 august 2009, ora 16.00, la şedinţa   de 
judecată  (or. Cahul, str. Victoriei nr.8, bir. 211) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-552/09, privind încasarea pensiei 
pentru întreţinerea copilului Anastasiu Sergiu, la cererea cet. 
Anastasiu Ala.

Pîrîtului i se propune să prezinte  referinţa şi probele de 
care dispune referitor la pricină. În caz de neprezentare a unor 
astfel de probe şi de neprezentare a pîrîtului în instanţă, prici-
na va fi examinată în lipsa lui.

Judecător                                                  Vitalie Movilă

Citaţii în judecată

ÎN  ATENŢIA  CITITORILOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

judecată” din toate raioanele republicii. Pentru aceasta 
nu este nevoie să vă deplasaţi la Chişinău. E de ajuns 
să expediaţi prin fax (nr. 577690) copia dispoziţiei de 
plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procurat 
în toate chioşcurile.

Date bancare: c/d 222472202641 
BC Banca Socială. BIC: BSOCMD 2x722, 

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DREPTUL”

ANUNŢ
La data de 25 august 2009, orele 10.00 în sediul Oficiului 

de executare  Călăraşi  (Judecătoria Călăraşi, str. Alexandru 
cel Bun nr. 153, bir. 8) se va desfăşura licitaţia la care va fi 
scos în vînzare bunul imobil, construcţie comercială cu supra-
faţa  de 199,8 m.p., numărul cadastral 2501207.156.01 costul, 
bunului scos în vînzare 1 700 000 lei şi terenul cu destinaţie 
pentru construcţii cu suprafaţa 0,0551 ha cu numărul cadas-
tral 2501207156, cu costul de 38 304 lei situate pe adresa  or. 
Călăraşi, str. M. Eminescu nr. 3. 

Doritorii de a participa la licitaţie vor depune pe contul 
depozitar nr. 461300000302401, 2% din suma iniţială spre 
vînzare.

Relaţii la numărul de telefon: 20809; 22901.
Executor                                                           Iu. Bulgac  

Potrivit unor date, în fi-
ecare zi 110 copii în vîrstă 
pînă la 5 ani sînt afectaţi în 
urma unor accidente produse 
în condiţii casnice. În fiecare 
zi, cel puţin 6 copii în vîrstă 
de pînă la 5 ani sînt internaţi 
în urma accidentelor casnice 
şi în majoritatea cazurilor, 
familiile acestor copii nu au 
ştiut că locuinţa lor ascunde 
pericole pentru micuţi.

În scopul prevenirii acci-
dentelor produse în condiţii 
casnice a fost lansată recent 
o campanie naţională de co-
municare ce presupune o 
amplă mobilizare a cadrelor 
medicale –  medicilor de fa-
milie, asistentelor medicale, 
pediatrilor. Lansarea acesteia 
a fost posibilă graţie partene-
riatului dintre  Ministerul Să-
nătaţii şi Agenţia Elveţiană 
pentru Dezvoltare şi Coope-
rare, operatorul de telefonie 
mobilă Moldcell şi agenţia de 
implementare Fundaţia „Cen-
trul pentru Politici şi Servicii 
de Sănătate” (CPSS). 

Campania cu genericul 
„O casă fără pericole pentru 
copilul tău” va dura pînă în 
martie 2010 şi are scopul de 
a informa familiile în care 
cresc copii de 0-5 ani, dar şi 
viitorii părinţi şi populaţia 
generală, despre posibilitatile 
de apariţie a accidentelor în 
condiţii casnice, importan-
ţa supravegherii copilului şi 
măsurile de prevenire a acci-
dentării copiilor. Informarea 
se va desfăşura pe trei arii 
tematice: intoxicaţii şi otră-

viri, arsuri şi opărituri, înec 
şi sufocare cu un corp străin, 
acestea fiind accidentele cele 
mai frecvente ale căror victi-
me ajung copiii. Informaţia 
va ajunge în fiecare familie-
ţintă prin intermediul perso-
nalului medical – medicilor 
de familie, pediatrilor, asis-
tentelor medicale, în timpul 
unor vizite în familii  şi a 
şedinţelor cu părinţii la gră-
diniţă dar şi prin intermediul 
spotului tv, radio şi al pa-
nourilor plasate în zone de 
maximă vizibilitate din Chi-
şinău etc.

Această campanie debu-
tează cu o campanie de co-
lectare de fonduri pentru aju-
torarea copiilor victime ale 
accidentelor grave produse 
în condiţii casnice. Această 
acţiune de caritate este deru-
lată de operatorul de telefo-
nie mobilă Moldcell, parte-
ner al Ministerului Sănătăţii 
în această campanie. Între 
3 şi 31 august toţi abonaţii 
Moldcell pot dona suma de 
10 lei apelînd sau expediind 
un SMS fără conţinut în mod 
gratuit la numărul scurt 9490. 
Banii adunaţi vor fi transmişi 
implementatorului proiectu-
lui (CPSS) spre a fi utilizaţi 
la acoperirea cheltuielilor de 
operaţie şi/sau tratament al 
copiilor accidentaţi în con-
diţii casnice. Selecţia micu-
ţilor ce vor fi ajutaţi se va 
efectua în baza unor criterii 
echidistante şi transparente, 
desfăşurarea campaniei va fi 
monitorizată de parteneri, iar 

rezultatele acesteia vor fi fă-
cute publice.

Potrivit datelor Centrului 
Naţional de Management în 
Sănătate, în 2008, 46 957 
de copii au suferit acciden-

te, dintre care 40 614 au 
avut loc în condiţii casnice. 
Asta înseamnă că, zilnic, în 
Republica Moldova ajung 
victime ale diverselor acci-
dente care se produc acasă. 
Potrivit aceleaiaşi surse, în 
2008,  2185 de copii în vîr-
stă de 0-5 ani s-au intoxicat 
şi au suferit diverse traume, 
necesitînd asistenţă medica-
lă de urgenţă. 

Statisticile însă nu se 
opresc aici. În 2008, 194 de 

copii (inclusiv  66 în vîrstă 
de 0-5 ani) au murit în urma 
accidentelor, iar 64 dintre ei 
(inclusiv 38 în vîrsta de 0-5 
ani) au decedat în condiţii 
casnice. Astfel, analiza date-

lor arată că peste 50 % dintre 
accidentele mortale la copii 
de 0-5 ani s-au produs în con-
diţii casnice.

Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii arată, într-un raport 
din 2008 (European Report 
on Child Injury Prevention), 
că Republica Moldova are o 
rată ridicată a mortalităţii şi 
morbidităţii cauzate de acci-
dente casnice la copii (0-19 
ani) între ţările din regiunea 
europeană a OMS. Astfel, 

Republica Moldova este pe 
locul 4 în regiunea europea-
nă OMS la mortalitate prin 
înec, pe locul 5 la mortalitate 
prin intoxicaţii şi otrăviri şi 
pe locul 5 la mortalitate prin 

accidente prin foc (arsuri şi 
opăriri) şi electrocutare. 

În prima etapă a Campa-
niei, mesajele vor avea scopul 
să atragă atenţia că locuinţa 
şi curtea casei ascund sute de 
pericole nebănuite, care pun 
în pericol sănătatea şi chiar 
viaţa copiilor. Prin ochii unui 
copil, casa arată cu totul altfel 
decît cum o vede un adult, 
deoarece copilul nu cunoaşte 
ce este periculos pentru el şi 
ce nu, însă este atras de toa-

te lucrurile din jurul lui.  El 
vrea să le atingă, să le mi-
roasă şi să le guste. Lucruri 
periculoase, lăsate neglijent 
la îndemîna copilului, îi pot 
cauza traumatisme grave 
sau chiar moartea. În condi-
ţii casnice, un copil se poate 
otrăvi, intoxica, îneca,  arde, 
opări sau sufoca cu un corp 
străin. Bucătăria şi baia sînt 
încăperile cu cel mai mare 
risc de accidentare pentru co-
pil. Copiii sînt mai curioşi şi 
mai rapizi decît cred adulţii. 
Cîteva secunde sînt de ajuns 
pentru ca să se întîmple o tra-
gedie. Sloganul Campaniei – 
„Ai grijă de mine. Eu vreau 
să trăiesc!” exprimă această 
vulnerabilitate a copiilor în 
faţa pericolelor care îi încon-
joară.

În etapa a doua a Campa-
niei, mesajele vor conţine in-
dicaţii concrete pentru părinţi 
cum să prevină accidentarea 
copilului prin îndepărtarea 
pericolelor. De asemenea, 
materialele de comunicare 
adresate părinţilor vor conţi-
ne instrucţiuni de prim-ajutor 
în cazul în care accidentul s-a 
produs.  

Campania „O casă fără 
pericole pentru copilul tău!” 
se desfăşoară în cadrul Pro-
iectului moldo-elveţian „Re-
gionalizarea Serviciilor Pedi-
atrice de Urgenţă şi Terapie 
Intensivă în Republica Mol-
dova ” (REPEMOL), imple-
menţat cu suportul Agenţiei 
Elvetiene pentru Dezvoltare 
şi Cooperare. 

„O casă fără pericole pentru copilul tău”

În aceste momente de grea încercare colectivul Uni-
unii Juriştilor din Republica Moldova şi al Facultăţii de 
Drept USM  este alături cu compasiune  de familia şi 
rudele lui ROŞCA Tudor, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, ex-comandant al Academiei de Poliţie „Şte-
fan cel Mare” în legătură cu trecerea sa în nefiinţă.

Dumnezeu sa-i odihnească sufletul şi să-l primească 
alături de aleşii săi!
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Gheorghe Stratan, judecător CA Chişinău – 
65 de ani

Mult stimate domnule Gheorghe Stratan,
Fiecare om are o zi specială în an, o zi în care totul pare 

mai frumos şi mai uşor ca oricînd. Pentru dumneavoastră 
ziua de 7 august este de o semnificaţie aparte, deoarece 
marcaţi un  frumos jubileu. Cu acest prilej permiteţi-ne să 
vă adresăm acest sincer şi cald mesaj de felicitare.

Vă dorim să aveţi parte de multă sănătate, împliniri 
dintre cele mai frumoase, noi planuri îndrăzneţe, a căror 
realizare să vă facă să trăiţi în permanenţă sentimentul 
fericirii  şi al mulţumirii de sine.  

La mulţia ani!  
* * *

Igor Brai, judecător Anenii Noi – 
35 de ani

Mult stimate domnule Igor Brai,
Popasul aniversar la care aţi ajuns evidenţiază  tot 

mai mult deosebitele calităţi care conferă personalităţii 
dumneavoastră alura unei persoane demne de admiraţie, 
care prin asiduitate, cinste, perseverenţă, profesionalism 
a atins culmi înalte.

...şi pentru că o zi din acest gustar este specială pen-
tru dumneavoastră vă adresăm şi noi sublime cuvinte de 
felicitare.

Vă dorim multă sănătate, bucurii de la cei dragi, de-
plină revelaţie sufletească, noi împliniri şi succese pe mă-
sura aşteptărilor.  

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere Maria 
Chiperi, judecător Anenii Noi; Svetlana Filincova, ju-
decător CSJ; Ion Bulhac, judecător Ciocana; Iurie Şu-
mcov, judecător CSJ; Iurie Potînga, judecător Rîşcani 
mun. Chişinău; Anatolie Rusu, vicepreşedintele judecă-
toriei Edineţ; Vitalie Stratan, judecător Botanica; Liuba 
Daguţa, procuror, şef interimar  al Secţiei conducere a 
urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV din 
cadrul Direcţiei conducere  a urmăririi penale a Procura-
turii Generale; Tudor Sauca, şef al Secţiei finanţe şi con-
tabilitate din cadrul Direcţiei administrativ-economice  a 
Procuraturii Generale.

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să vă 
adresăm  sincere şi calde urări de sănătate. Apreciem stră-
duinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabilitatea cu care 
vă îndepliniţi obligaţiile.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar de împli-
niri 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

După numeroase studii, 
cercetători din mai multe 
ţări au ajuns la concluzia că 
expunerea la solar provoacă 

melanomul, cea mai întîlnită 
formă de cancer de piele. Ani 
la rînd, oamenii de ştiinţă au 
vorbit despre solare şi despre 
tuburile de bronzare artifici-
ală ca despre elemente cu un 
grad mare de risc în declanşa-
rea cancerului de piele.

Un nou studiu făcut de 
Agenţia Internaţională de 
Cercetare a Cancerului din 

Lyon, care face recomandări 
Organizaţiei Mondiale a Să-
nătăţii, relevă că numărul per-
soanelor care suferă de cancer 

şi au folosit solarele înainte 
de a împlini vîrsta de 30 de 
ani este de trei ori mai mare 
decît al celorlalţi bolnavi.

Potrivit unei noi clasifi-
cări, razele ultraviolete din 
solare intră în aceeaşi clasă 
cu virusul hepatitei B, tutun, 
arsenic, dar şi multe alte sub-
stanţe şi virusuri care pot pro-
voca o formă de cancer.

„Trebuie să le reamintim 
oamenilor cu fiecare oca-
zie riscurile la care se expun 
atunci cînd merg la solar“, a 

declarat pentru 
FoxNews Vin-
cent Cogliano, 
unul dintre 
cercetătorii din 
cadrul agenţi-
ei.

Specialiştii 
de la Queens-
land Institute 
of Medical 
Research, Aus-
tralia, citaţi de 
Reuters, aver-
tizează de ase-
menea că per-
soanele care au 
sub 35 de ani şi 
merg regulat la 
solar prezintă 
un risc cu 98 

la sută mai ridicat de îmbol-
năvire cu o formă de cancer 
al pielii. Dermatologii spun 
că tinerii care stau mult la so-
lar îşi consumă foarte repede 
„capitalul solar“ (capacitatea 
organismului de a se proteja 
de soare), ceea ce sporeşte 
riscurile îmbolnăvirii. După 
doar o oră petrecută la solar 
se consumă din capitalul so-

lar echivalentul a şapte zile de 
mers pe stradă sau o zi întrea-
gă de plajă.

Medicul Louisa Gordon, 
de la Queensland Institute of 
Medical Research, spune că 
australienii au cea mai ridi-
cată rată a cancerului de piele 
din lume, o persoană din două 
dezvoltînd o formă de cancer. 
„Aproape 80 la sută din cazu-
rile de melanom diagnostica-
te în Australia sînt cauzate de 
folosirea solarului“, precizea-
ză dr. Gordon.

Melanomul este cea mai 
frecventă formă de cancer al 
pielii, care în urmă cu zece 
ani era întîlnită în proporţii 
mari la persoanele cu vîrsta 
de peste 75 de ani. Recent, 
cercetătorii britanici au des-
coperit că melanomul se in-
stalează într-o proporţie co-
vîrşitoare la persoanele sub 30 
de ani, care utilizează în mod 
frecvent solarele. Experţii de 
la Cancer Research UK spun 
că, anual, numărul englezilor 
care se îmbolnăvesc de can-
cer de piele depăşeşte 10 000 
de persoane şi că melanomul 
este socotit una dintre cele 
patru forme de cancer cel mai 
des întîlnite, atît  la femei, cît 
şi la bărbaţi.

După jocurile video şi muzica emo, vinovate de comporta-
mentul deviant al tinerilor sînt acum site-urile de socializare. 
Arhiepiscopul Bisericii Catolice din Anglia a declarat că Face-
book sau MySpace îi pot determina pe tineri să se sinucidă.

Twitter este un loc unde oamenii postează tot felul de co-
mentarii. Unii vorbesc despre viaţa lor de zi cu zi, alţii despre 
lucruri găsite pe web, alţii îşi promovează bunurile sau chiar pe 
ei. Comunicarea este esenţa.

Nu aceasta este şi părearea arhiepiscopului Bisericii Ca-

tolice din Anglia, Vincent Nichols. Potrivit timesonline.co.uk, 
arhiepiscopul crede că adolescenţii care socializează pe net 
sînt în pericol.

Ei caută pe Twitter prietenii efemere în care se pune mai mult 
accentul pe cantitate decît pe calitate, crede prelatul. Nichols a 
explicat că trauma provocată de pierderea acestor „relaţii fragi-
le” este un factor determinant în sinuciderile din rîndul tinerilor. 
Arhiepsicopul a amintit că în Marea Britanie cîteva zeci de tineri 
şi-au luat viaţa din cauza site-urilor de socializare.

Site-urile de socializare, acuzate de comportamentul deviant al tinerilor

Istoria pizzei începe la Roma, însă se pare că cei mai 
mari consumatori sînt în Brazilia şi în Statele Unite ale 
Americii.

Concurs de ţipat, în Thailanda 
Concurs de spart urechile spectatorilor, într-un oraş din 

Thailanda. 11 femei şi bărbaţi s-au întrecut în ţipete. Con-
cursul a fost cît se poate de serios. Cei 11 finalişti au fost 
selectaţi din peste 1500 de competitori. 

Fiecare s-a gîndit la ceva în timp ce ţipa. „Îmi închi-
pui că în faţa mea e cineva, sora sau fratele meu cîntînd 
sau dansînd şi că ţip la ei”, a spus unul dintre participanţi.  
Ţipătul cîştigătorului a măsurat 116,8 decibeli. Bărbatul, 
om de afaceri în Rusia, a fost premiat cu 900 de dolari.  
Recordul mondial îl deţine un britanic, al cărui ţipăt a atins 
culmile suportabilului, 129 de decibeli.

O inscripţie misterioasă din epoca lui Iisus 
Hristos, descoperită la Ierusalim

O inscripţie misterioasă, gravată pe o cupă de piatră, care 
datează din primul secol al Creştinătăţii, a fost descoperită 
recent la Ierusalim, în urma unor săpături arheologice.

„Am descoperit o inscripţie de 10 rînduri, scrise în ebraica 
veche sau în aramaică, reprezentînd, se pare, un ritual de puri-
ficare”, a declarat arheologul britanic Shimon Gibson.

„Literele scrise cursiv sînt lizibile, dar textul este foarte 
dificil de descifrat”, a mai spus arheologul, cercetător la Uni-
versitatea Carolina de Nord.

Cupa a fost descoperită în apropierea unui sit arheologic 

al unui spaţiu destinat unei băi ritualice, în apropierea Palatu-
lui Irod cel Mare şi al Templului din Ierusalim, distrus în anul 
70 î.Hr. de romani.

„Este posibil ca acest tip de cupă să îi fi servit lui Iisus 
Hristos pentru spălarea ritualică a mîinilor înaintea Cinei cea 
de Taină”, a mai spus arheologul.

A fost descoperită pielea artificială
Pielea sintetică va fi folosită pentru grefe, în cadrul ope-

raţiilor estetice şi pentru testarea produselor cosmetice. Rolul 
pielii nu este doar unul estetic, ea contribuind şi la protejarea 
corpului de infecţii şi în faţa deshidratării. Astfel, persoanele 
care suferă de arsuri şi de boli de piele se confruntă cu mult 
mai multe probleme decît s-ar putea crede.

O vreme îndelungată, medicii au 
încercat să folosească piele sintetică 
pentru grefele de piele şi operaţiile 
estetice, însă producerea pielii sin-
tetice reprezenta un proces costisitor 
şi foarte lent. Acum însă o echipă de 
cercetători germani de la Institutul 
Fraunhofer-Gesellschaft a descope-

rit o metodă pentru producerea în masă a pielii artificiale, cu 
tot cu vase de sînge. În viitor, pielea artificială va putea fi fo-
losită pentru grefe, pentru operaţii estetice şi pentru testarea 
produselor cosmetice.

Sistemul de producere a pielii artificiale va fi comer-
cializat începînd cu 2010 şi va fi complet automatizat: un 
computer va controla amestecul de substanţe în care se va 
dezvolta pielea.

Copernicum,  un nou element în tabelul lui 
Mendeleev

Oamenii de ştiinţă au denumit recent un nou element, 
adăugat în tabelul lui Mendeleev – „Copernicum”.

Noul element are drept simbol „Cp” şi a fost numit după 
Nicolaus Copernic, primul om care a susţinut că planetele se 
învîrtesc în jurul Soarelui.

Copernicum a fost descoperit în urmă cu 13 ani într-un 
laborator nuclear din Germania, dar a fost recunoscut ca fiind 
un element în iunie 2009. Pînă să primească o denumire, Cp 
a fost cunoscut drept „elementul 112″.

Descoperirea şi denumirea unui nou element reprezintă 
un pas important pentru chimişti.

Peste şase luni Uniunea Internaţională pentru Chimie 
Pură şi Aplicată va accepta în mod oficial denumirea propusă 
de profesorul Sigurd.

Pizza de 40 de kg în Brazilia
V-ar face plăcere să gustaţi 

dintr-o pizza de 40 de kilogra-
me? Sigur că da.

Bucătarii au pregătit cea mai 
mare pizza din Brazilia, cu un 
diametru de 2,2 metri şi 40 de 
kilograme.

Marea gustare a fost făcută în timpul festivalului Sam-
pa Pizza din Sao Paulo.

Părea tentantă, oare bucătarii s-au abţinut?
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