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La împlinirea a 60 de ani 
de la adoptarea Convenţiilor 
de la Geneva referitoare la 
protecţia civililor în timpul 
conflictelor armate, aceste 
acte de drept internaţional 
umanitar suferă de pe urma 
lipsei mijloacelor de aplicare 
şi a sancţiunilor pentru încăl-
cări.

Cele trei Convenţii exis-
tente, legate de imunitate a 
personalului medical pe cîm-
pul de luptă şi de tratamentul 
aplicat prizonierilor de război, 
au fost revizuite şi dezvoltate 
în 1949. Tot atunci a fost adă-
ugată o a patra Convenţie, ca 
urmare a ororilor celui de-al 
Doilea Război Mondial: atro-
cităţile din lagărele de con-
centrare, înfometarea intenţi-
onată şi bombardamentele la 
întîmplare. Aceasta stipulea-
ză obligaţia părţilor angrena-
te într-un conflict armat de a 
proteja civilii.

Deşi aceste acte de drept 
internaţional umanitar s-au 
bucurat de un sprijin larg încă 
de la început şi sînt ratificate 
în prezent de toate cele 194 
de state semnatare, ele sînt 
din ce în ce mai puţin respec-
tate.

Potrivit reprezentanţilor 
Comitetului Internaţional al 
Crucii Roşii(ICRC) – garan-
tul acestor Convenţii –, în 

Primul Război Mondial ra-
portul dintre soldaţii şi civilii 
ucişi era de 10/1, în timp ce 

astăzi este de 10 civili omo-
rîţi pentru fiecare militar.

Conflictul ruso-georgian 
din Osetia de anul trecut este 
un bun studiu de caz. Sute 
de civili au fost ucişi, iar alţi 
zeci de mii au fost obligaţi să 
îşi părăsească casele sau şi-au 
văzut toate mijloacele de trai 
distruse.

„Deşi interzic distrugerea 
vieţii, proprietăţii şi infras-

tructurii vitale pentru civili, 
Convenţiile de la Geneva nu 
au ajutat victimele conflictu-

lui ruso-georgian, chiar dacă 
Rusia şi Georgia erau state 
semnatare”, recunoaşte şefa 
ICRC din oraşul georgian 
Gori.

Totuşi aceste acte interna-
ţionale sînt departe de a fi de-
modate şi depăşite. „Conven-
ţiile nu pot preveni războa-
iele – nici nu şi-au propus-o 
vreodată –, însă ele pot ajuta 
civilii nevinovaţi, pot proteja 

soldaţii de suferinţe inutile, 
pot limita consecinţele fizi-
ce ale războiului şi chiar pot 

creşte şansele unei încetări 
a focului şi a obţinerii unei 
păci.

Ele au ca fundament 
prevenirea suferinţelor în 
război, ceea ce le conferă 
legitimitate în cazul oricărei 
persoane afectate de con-
flict, oriunde şi oricînd. (…) 
Atunci cînd gloanţele ies de 
pe ţeavă, regulile încep să fie 
încălcate. Măsura în care o 

Guvernul a 
aprobat noul 
Regulament 

privind evidenţa 
contravenţiilor în 

domeniul 
circulaţiei rutiere

Guvernul a aprobat recent 
noul Regulament privind 
evidenţa contravenţiilor în 
domeniul circulaţiei rutiere 
şi asigurarea accesului titu-
larului permisului de con-
ducere la informaţia despre 
punctele de penalizare „Ori-
ce şofer va avea posibilitatea 
să obţină toată informaţia 
necesară despre contravenţi-
ile regulilor circulaţiei rutie-
re şi punctele de  penaliza-
re. Toată informaţia despre 
contravenţii va fi furnizată 
în baza specială de date în 
timp real”, a explicat vice-
ministrul Afacerilor Interne 
Valentin Zubic.

„Intrarea în vigoare a 
noului Cod cu privire la con-
travenţiile administrative 
al RM a permis de a redu-
ce numărul de accidente cu 
20%. S-a diminuat şi numă-
rul unor  contravenţii cum 
sînt trecerea la lumina roşie  
a semaforului, neutilizarea 
centurii de siguranţă de că-
tre şofer şi pasageri etc.”, a 
menţionat Zubic.

De la asasinarea Annei Politovskaia, tot mai mulţi zi-
arişti şi apărători ai drepturilor omului plătesc cu propria 
viaţă pentru democraţie.

O altă activistă pentru drepturile omului a fost ucisă în 
Cecenia. Şefa organizaţiei „Save the Generations” (Salvaţi 
generaţiile – n.r.), Sarema Sadulaieva, a fost răpită dumi-
nică, 10 august, împreună cu soţul său, din biroul lor din 
capitala Groznîi de către cinci bărbaţi înarmaţi. Cadavrele 
celor doi au fost găsite ulterior într-o suburbie a oraşului, 
potrivit familiei acestora.

ONG-ul pentru care a lucrat Sarema Sadulaieva s-a 
ocuptat de copiii şi tinerii aflaţi într-o situaţie disperată în 
Cecenia.

În urmă cu o lună, o altă militantă pentru drepturile 
omului din Cecenia, Natalia Estemirova, a fost răpită şi 
găsită ulterior moartă în statul vecin Inguşetia. Estemirova 

conducea filiala cecenă a organizaţiei pentru drepturile omu-
lui, „Memorial”. După uciderea Nataliei Estemirova, la mij-
locul lunii iulie, organizaţia şi-a sistat temporar activitatea 
în Cecenia.

Numărul militanţilor ruşi pentru drepturile omului asa-
sinaţi creşte an de an. Printre victime se numără Stanislav 
Markelov, avocatul Annei Politcovskaia, şi jurnalista Anas-
tasia Barburova, iar la începutul lunii iulie, trupul neînsufleţit 
al militantului pentru drepturile omului Andrei Kulaghin a 
fost găsit într-o carieră de nisip.

Colegii Nataliei Estemirova susţin că soldaţii preşedinte-
lui cecen Ramsan Kadîrov se fac responsabili de asasinarea 
acesteia. În prezent, organizaţia „Memorial” se pregăteşte 
pentru un proces, intentat de către liderul cecen Kadîrov. Şe-
ful statului îi acuză pe membrii organizaţiei că ar fi responsa-
bili de uciderea Nataliei Estemirova.

armată respectă Convenţiile 
de la Geneva ţine de profesi-
onalismul, antrenamentul şi 
etica sa”, scrie profesorul de 
drept Steven R. Ratner în am-
plul articol „Reconsiderări: 
Convenţiile de la Geneva”, 
apărut în ediţia nr. 3 a FP Ro-
mânia (aprilie/ mai 2008).

Lipsurile Convenţiilor
Una dintre greutăţile în 

demersul de protejare a civi-
lilor este legată de noile con-
flicte între mai multe grupuri 
armate, grupări şi miliţii care 
nu intră în categoria armate-
lor naţionale şi nu respectă 
dreptul internaţional.

În plus, nu există o le-
gislaţie internaţională pentru 
astfel de conflicte, în care sînt 
implicaţi actori non-statali.

Problema principală este 
însă inexistenţa unor me-
canisme şi autorităţi de im-
plementare a Convenţiilor, 
care să asigure respectarea 
lor – chiar prin sancţionarea 
celor care le încalcă. „Noi 
nu avem puterea să facem 
asta şi cred că ar trebui să 
ne adresăm unor organisme 
precum Tribunalul Penal In-
ternaţional şi ONU”, susţine 
Philip Spoerri, şeful departa-
mentului de drept internaţio-
nal al ICRC.

Modul de atribuire a 
statutului şi de  liberare 
a legitimaţiilor de 
veteran de război
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Omul, cu adevărat măreţ, îi face pe toţi oamenii să se simtă importanţi.
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Începe ziua cu DREPTUL!

Cine mai respectă Convenţiile de la Geneva

Încă o activistă pentru drepturile omului 
ucisă în Cecenia
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Flashu
UE trebuie să susţină financiar 
Republica Moldova 
Bundestagul german salută decizia liderilor partidelor 

PLDM, PL, PDM şi AMN din R. Moldova de a crea coaliţia 
de guvernare Alianţa pentru Integrare Europeană, se precizează 
într-un comunicat.

În comunicatul semnat de deputatul Manfred Grund, din 
partea CDU/CSU (Uniunea Creştin – Democrată – Uniunea 
Creştin-Socială), Michael Link (FDP – Partidul Liberal), Markus 
Meckel (SPD – Partidul Social Democrat) şi Rainder Steen-
block (Alianţa ‘90 Partidul Verzilor) se menţionează: „Acum 
este momentul de a conveni cît mai urgent asupra unui program 
de guvernămînt şi a unei echipe de guvernare. Confruntată cu 
probleme serioase pe plan economic şi politic, în condiţiile unei 
situaţii bugetare dezastruoase, Republica Moldova are nevoie cît 
mai rapid de un guvern capabil de acţiune”.

Deputaţii din Parlamentul federal atrag atenţia asupra fap-
tului că „în această situaţie este nevoie de un simţ profund al 
răspunderii din partea tuturor grupurilor politice din ţară”.

De asemenea, aleşii germani precizează că „fără susţinere din 
partea Uniunii Europene şi a instituţiilor financiare internaţionale, 
nu va fi posibilă stabilizarea financiară, economică şi politică a 
ţării”, menţionînd că guvernul federal german trebuie să susţină 
acest demers.

Moldovenii vor trebui să demonstreze că 
sînt asiguraţi cu bani, cazare şi bilet de 
întoarcere la  traversarea frontierei cu 
Ucraina
Serviciul de stat grăniceri al Ucrainei a emis un ordin potrivit 

căruia, începînd cu 24 august curent, grănicerii ucraineni vor 
efectua controale selective privind deţinerea mijloacelor 
financiare suficiente pentru aflarea pe teritoriul Ucrainei de către 
cetăţenii străini şi apatrizi. Decizia se referă la cetăţenii din ţările 
Africii, Asiei şi din unele ţări din CSI (Tadjikistan, Uzbekustan, 
Turkmenistan şi Moldova), excepţie făcînd locuitorii din 
zonele transfrontaliere. Pentru perioada aflării în Ucraina şi 
întoarcerea în ţara de reşedinţă sau de tranzit spre o ţară terţă, 
la intrarea în Ucraina, persoanele din ţările menţionate, printre 
care şi moldovenii, vor trebui să demonstreze că deţin o sumă 
echivalentă cu mărimea a 20 de minimuri de existenţă stabilit de 
Ucraina, pentru o perioadă de o lună sau mai puţin. Controlul 
selectiv va fi efectuat la punctele de trecere a frontierei ucrainene 
în cadrul unei convorbiri, purtate cu cetăţenii străini de cel puţin 
2 grăniceri.

Deţinerea mijloacelor financiare va fi verificată vizual prin 
examinarea numerarului în valută ucraineană sau străină la 
cursul Băncii naţionale a Ucrainei la zi. De asemenea, vor fi 
examinate documente în baza cărora mijloacele indicate  vor 
putea fi obţinute la bancă, vor fi verificate cardurile sistemelor 
internaţionale de plăţi şi extrasele din contul bancar (sau extrasul 
de la bancomat).

În cazul în care persoana nu îşi va putea dovedi existenţa 
mijloacelor de întreţinere, grănicerii nu îi vor permite să treacă 
frontiera ucraineană.

Totodată, grănicerii ucraineni vor verifica şi documentele ce 
confirmă rezervarea locuinţei sau achitarea cazării în Ucraina, 
acordul privind deservirea turistică, precum şi biletul de călătorie 
pentru întoarcerea în ţara de reşedinţă.

Integrare europeană în controlul de 
frontieră
Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova  a găzduit recent 

pe reprezentanţii Centrului Internaţional  de dezvoltare a pro-
ceselor de migrare (ICMPD).

Astfel, în cadrul proiectului de optimizare a controlu-
lui la frontiera cu Uniunea Europeană iniţiat  de organizaţia 
internaţională nominalizată, întrunirea desfăşurată a fost întîia 
şi a avut un caracter de prezentare. Oaspeţii au luat cunoştinţă 
de activitatea subdiviziunilor Aparatului Central al Serviciu-
lui Grăniceri,  rezultatele obţinute, perspectivele şi sarcinile în 
dezvoltarea cooperării şi aplicării experienţei internaţionale în 
serviciul la frontieră. Proiectul presupune asistenţă în combate-
rea actelor falsificate şi altor încălcări la frontieră.

La finele vizitei, părţile  au convenit asupra necesităţii şi 
importanţei unor astfel de întrevederi, precum şi asupra extin-
derii cooperării în problemele de serviciu.

În Moldova în premieră se va desfăşura 
ziua cîmpului   
Aceasta va fi organizată la 20 august de Ministerul Agri-

culturii şi Industriei Alimentare în satul Paşcani, raionul Criu-
leni, pe teritoriul Institutului Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie. 
Manifestarea va fi prilejuită de finalizarea recoltei cerealelor. 
În cadrul Zilei Cîmpului va fi organizată expoziţia-tîrg la care 
vor fi prezentate cele mai noi elaborări în domeniul agricultu-
rii. Conducerea MAIA va relata de asemenea despre totaluri-
le recoltei, particularităţile pregătirii solului pentru încorpora-
rea seminţelor în condiţiile anului curent, precum şi măsurile 
complexe de sporire a fertilităţii solului şi protecţiei plantelor.  

Dacă şeful statului nu va 
fi ales din prima sau a doua 
încercare, am putea avea 
alegeri parlamentare antici-
pate în februarie 2010.

Curtea Constituţională 
(CC) va examina raportul 
Comisiei Electorale Centrale 
(CEC) cu privire la rezul-
tatele alegerilor parlamentare 
anticipate din 29 iulie într-o 
şedinţă plenară vineri, 14 au-
gust. În caz de recunoaştere 
a alegerilor şi validare a 
mandatelor de deputat, 
preşedintele R. Moldova va 
trebui să convoace Parlamen-
tul de legislatura a XVIII în 
prima şedinţă pînă la 29 au-
gust, a comunicat expertul in-
dependent Ion Creangă. 

Ion Creangă precizează că 
şedinţa de constituire trebuie 
să aibă loc în cel mult 30 
de zile de la data alegerilor, 
prin urmare, nu mai tîrziu 
de 29 august. Prima şedinţă 
a legislativului nou ales este 
prezidată de către cel mai în 
vîrstă deputat. Începe cu ono-
rarea drapelului şi intonarea 
imnului de stat, după care 
preşedintele şedinţei oferă 
cuvînt preşedintelui Curţii 
Constituţionale, care prezintă 
raportul privind rezultatele 
alegerilor şi validarea man-
datelor de deputat. 

Imediat după constituirea 
Parlamentului, dacă deputaţii 
sînt de acord, se constituie 
fracţiunile parlamentare. 
În cazul în care nu există 

consens, se declară închisă 
şedinţa de constituire şi se 
acordă cel mult 10 zile pentru 
formarea fracţiunilor. 

Fracţiunile parlamen-
tare se pot constitui din cel 
puţin 5 deputaţi aleşi pe liste 
de partid sau din deputaţi 
independenţi. Odată cu forma-
rea fracţiunilor parlamentare, 
de regulă una sau o coaliţie de 
fracţiuni declară  constituirea 
majorităţii parlamentare, iar 

celelalte fracţiuni se pot de-
clara în opoziţie. 

După constituirea 
fracţiunilor parlamentare, se 
alege conducerea Parlamen-

tului şi se formează or-
ganele de lucru. Biroul 
şi comisiile permanente 
se formează ţinîndu-
se cont de reprezen-
tarea proporţională a 
fracţiunilor în Parla-
ment. 

Pentru a alege 
preşedintele Parlamen-
tului, se formează o 
comisie specială. Fiecare 
fracţiune poate înainta 
o singură candidatură. 
Spicher este numită 
persoana care a întru-
nit majoritatea voturilor 
deputaţilor aleşi, dar nu 
mai puţin de 51. 

După alegerea con-
ducerii Parlamentului şi 
formarea organelor de lu-
cru, se va purcede la alege-
rea preşedintelui republicii. 
Parlamentul stabileşte data 
alegerilor şefului statu-
lui şi formează o comisie 
specială pentru organizarea 
alegerilor şi recepţionarea 
candidaturilor. Comisia se 
formează ţinîndu-se cont de 
reprezentarea proporţională 
a fracţiunilor în Parlament. 

De regulă, pentru organiza-
rea alegerilor este nevoie de 
aproximativ 30 de zile. Ast-
fel, şeful statului va putea fi 
ales în a doua jumătate a lunii 
octombrie. 

La funcţia de preşedinte 
al R. Moldova poate candida 
orice persoană care are mai 
mult de 40 de ani, a trăit cel 
puţin 10 ani în R. Moldova, 
deţine cetăţenia R. Moldova 
şi cunoaşte limba de stat. 
Candidatura trebuie să fie 
susţinută de cel puţin 15 
deputaţi. Un deputat poate 
semna doar pentru un can-
didat. La procesul de votare, 
fracţiunile trebuie să înainteze 
cel puţin două candidaturi. 
Este necesar şi acordul în scris 
al candidatului. Preşedintele 
ţării este ales prin vot secret, 
cu majoritatea calificată de cel 
puţin 61 de voturi. În cazul în 
care niciun candidat nu va 
putea fi ales, se vor organiza 
alegeri repetate, la care vor 
putea fi înaintate aceleaşi sau 
alte candidaturi. 

Legislativul nu poate fi 
dizolvat decît o dată pe an. În 
acest caz, dacă şeful statului 
nu va fi ales din prima sau 
a doua încercare, am putea 
avea alegeri parlamentare an-
ticipate în februarie 2010, a 
mai spus Ion Creangă. 

În caz de recunoaştere a alegerilor, prima şedinţă a 
Parlamentului trebuie să fie convocată pînă la 29 august

Reprezentanţii celor patru partide nu au 
spus ce ministere vor fi lichidate sau coma-
sate, precum nu au menţionat nici dacă vor fi 
constituite ministere noi.

Coaliţia de guvernămînt „Alianţa pen-
tru Integrare Europeană”, constituită de că-
tre Partidul Liberal Democrat din Moldova 
(PLDM), Partidul Liberal (PL), Partidul De-
mocrat (PD) şi Alianţa „Moldova Noastră” 
(AMN), pledează pentru reducerea numărului 
de ministere în noul Guvern, care, în prezent, 
constituie 16.

Declaraţii în acest sens reprezentanţii ce-
lor patru partide au făcut în cadrul unei şe-
dinţe comune. Totodată, ei nu au spus ce mi-
nistere vor fi lichidate sau comasate, precum 
nu au menţionat nici dacă vor fi constituite 
ministere noi. 

Unica cifră concretă în acest sens a fost 
oferită de prim-vicepreşedintele AMN, Vea-
ceslav Untilă, care a menţionat că numărul 
ministerelor ar trebui să fie maximum 12. 

Mihai Godea, prim-vicepreşedintele 
PLDM, a declarat că ar putea fi redus şi nu-
mărul comisiilor parlamentare, care în pre-
zent este de 10. 

„Discutăm despre cîte comisii vom avea 
în Parlament, care va fi titulatura acestora şi 
competenţele exacte”, a declarat el. 

Mihai Godea nu a exclus că funcţia de 
prim-vicepreşedinte al Parlamentului, „insti-
tuită în mod ilegal”, va dispărea. 

El a fost susţinut şi de Ana Guţu, deputat 
PL, care a declarat că reducerea numărului 
comisiilor parlamentare este necesară, „pen-
tru că nu toate au o activitate eficientă”. 

Pentru reducerea numărului de ministere 
şi comisii parlamentare, s-a pronunţat şi re-
prezentantul PD, ex-ministrul Economiei şi 
Comerţului Valeriu Lazăr. 

Alianţa pentru Integrare 
Europeană pledează 

pentru reducerea 
numărului de ministere

Restabilirea statului de drept – una din priorităţile 
Alianţei pentru Integrare Europeană

Liderii celor patru partide, membre 
ale noii coaliţii „Alianţa pentru Integra-
re Europeană”, au avut luni, 10 august, 
o nouă întrevedere.

Este un proces firesc, 
constructiv, într-o atmo-
sferă de bună înţelegere 
şi care va duce la ceea ce 
şi-au asumat partidele, a 
declarat preşedintele Par-
tidului Liberal Democrat 
(PLDM), Vlad Filat, după 
încheierea acesteia.

El a adăugat că urmează ca experţii 
din partea partidelor să discute asupra 
planului de acţiuni ce urmează a fi în-
treprinse imediat după constituirea par-
lamentului.

Referindu-se la procesul de dialog 
cu Partidul Comuniştilor, Filat a decla-
rat că discuţiile vor începe după consti-
tuirea parlamentului. „Care va fi conţi-
nutul lor urmează să fie stabilit în func-
ţie de situaţia care va fi la momentul 
respectiv”, a adăugat liderul PLDM.

Mihai Ghimpu, liderul Partidului 
Liberal (PL), a declarat că cei patru 
au purtat discuţii vizavi de problemele 
existente, referitoare la organigrama şi 
la structura parlamentului şi guvernu-
lui, dar nu s-a ajuns la discuţiile despre 
funcţii.

Liderii Partidului Liberal Demo-
crat (PLDM), Partidului Liberal (PL), 

Partidului Democrat (PDM) şi Alianţei 
„Moldova Noastră” (AMN) au semnat 
sîmbătă constituirea Coaliţiei de gu-

vernare „Alianţa pentru 
Integrare Europeană”. 
Aceasta va deţine 53 
din 101 mandate de de-
putat.

Coaliţia nou-formată 
îşi propune să realizeze 
cinci obiective majore. 
Primul este restabilirea 

statului de drept, prin garantarea res-
pectării drepturilor şi libertăţilor omu-
lui, asigurarea libertăţii mass-media, 
investigarea obiectivă a protestelor din 
aprilie etc. De asemenea, Coaliţia îşi 
propune să asigure depăşirea crizei so-
cial-economice şi asigurarea creşterii 
economice; descentralizarea puterii şi 
asigurarea autonomiei locale; reinte-
grarea teritorială a Republicii Moldova 
şi integrarea europeană a ţării, promo-
varea unei politici externe echilibrate, 
consecvente şi responsabile. În privinţa 
politicii externe, noua coaliţie îşi pro-
pune negocierea şi semnarea Acordului 
de asociere cu UE, promovarea parte-
neriatelor strategice cu Rusia şi SUA, 
restabilirea şi consolidarea relaţiilor de 
bună vecinătate cu România şi Ucrai-
na, eliminarea regimului de vize pentru 
cetăţenii români şi semnarea Acordului 
de mic trafic la frontieră.

Participanţii la eliberarea Moldovei de sub 
ocupaţia fascistă vor primi ajutor material unic

Către aniversarea a 65-a de la eliberarea Moldovei de sub ocupaţia fas-
cistă, care va fi marcată festiv în republică la 24 august 2009, participanţii 
la acele evenimente vor primi din partea statului ajutor material unic,  s-a 
comunicat la Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului.

Mijloacele sînt alocate din fondurile republicane şi raionale de asistenţă 
socială a populaţiei. Peste 400 de veterani vor primi cîte 500 de lei.

Ministerul planifică să finalizeze distribuirea ajutorului pînă la 21 august.
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Deşi în ultimul timp au fost în-
treprinse mai multe acţiuni menite 
să diminueze intensitatea fenome-
nului criminogen în repulbică, situ-
aţia în acest sens încă continuă să 
fie îngrijorătoare. 

Potrivit lui Dumitru Rusu, şef 
adjunct al Direcţiei generale  ordi-
ne publică (DGPOP) din cadrul Mi-
nisterului Afacerilor Interne (MAI) 
al  Republicii Moldova cazurile de 
omucideri au sporit în anul curent 
de la 92 pînă la 101. Dintre acestea, 
10 cazuri de omucideri şi 15 cazuri 
de provocări de leziuni corporale 
grave au fost înfăptuite în cadrul 
relaţiilor de familie: soţ-soţie, con-
cubini, rude etc.

 „Nu mai puţin gravă se prezin-
tă situaţia ce ţine de actele tîlhăreşti 
care, de asemenea, au sporit în acest 
an de la 7 la 11 cazuri şi sînt comise 
cu o deosebită cruzime. În unele ca-
zuri sînt utilizate metodele  care au 
fost  practicate prin anii 1990-2000, 
aplicîndu-se cagulele şi armele de 
foc”, a mai menţionat D. Rusu.

 Totodată, alarmant este şi nu-
mărul de cazuri de braconaj care 
nu este în descreştere încă, în po-
fida  acţiunilor întreprinse  pentru 
a-l diminua. 

Ţinînd cont de situaţia în cauză, 
MAI conştientizează că aceste vicii 
sociale pot fi prevenite  în comun 
cu societatea civilă. În acest sens,  
DGPOP din cadrul MAI a organizat 
recent o masă rotundă cu genericul  
„Conlucrarea organelor de poliţie 
cu societatea civilă întru menţine-

rea ordinii publice, contracararea 
braconajului ilicit şi măsuri de asi-
gurare a pazei recoltei – 2009”.

La eveniment au participat re-
prezentanţi ai DGPOP, Asociaţiei 
„Moldsilva”, Societăţii republicane 

de vînători şi pescari, agenţiilor de 
pază, formaţiunilor gărzilor popu-
lare etc.

Crearea şi eficientizarea  acti-
vităţii gărzilor populare  în toate 
raioanele ţării a devenit o prioritate 
pentru MAI. Oamenii în uniformă 
şi-au reorganizat misiunile pledînd 
pentru necesitatea sporirii siguran-
ţei cetăţeanului, pentru consolida-
rea încrederii şi respectului popula-
ţiei faţă de poliţie şi obţinerii spri-
jinului acesteia în efortul comun de 
prevenire a fenomenului infracţio-
nal. Accentul de bază este pus pe 
organizarea masivă a activităţii de 
profilaxie poliţienească propriu-zi-
să şi activitatea de profilaxie a cri-
minalităţii tuturor forţelor societăţii 
civile, instituţiilor statale şi forma-
ţiunilor obşteşti. În urma măsurilor 
întreprinse pe parcursul ultimelor 
7 luni ale anului curent, membrii 
structurii vizate au reţinut în fla-
grant delict 66 de infractori, iar alţi 
37 au fost daţi în urmărire. Datori-
tă contribuţiei voluntarilor acestor 
formaţiuni au fost descoperite 375 
de infracţiuni şi documentate 6626 
de persoane pentru diferite încăl-
cări ale legislaţiei în vigoare.

Orice cetăţean poate apela non-
stop la ajutorul membrilor gărzilor 
populare.

În prezent,  acestea sînt în că-
utare de noi forme şi metode  de 
activitate direcţionate spre  menţi-
nerea ordinii de drept în Republica 
Moldova.

Braconajul 
se 

pedepseşte 
conform legii

În con-
formitate cu 
Legea regnu-
lui animal şi 
Legea fondu-
lui piscicol, 
pescuitului şi 
pisciculturii, 
precum şi în-
tru executarea 
Programului 
Naţional  de 
asigurare a 
s e c u r i t ă ţ i i 
ecologice şi 
Hotărîrii de 
Guvern pri-
vind Planul 
de acţiuni  

complexe  în ve-
derea eficientizării  
utilizării resurselor 
naturale, inclusiv a 
resusrselor acvati-
ce, resurselor mi-
nerale şi fondului 
forestier, angajaţii 
DGPOP au între-
prins şi vor între-
prinde un şir de ac-
ţiuni  orientate să 
prevină delictele 
ce afectează dome-
niile de referinţă 
şi aceasta tocmai 
în situaţia în care 
începînd cu 15 au-
gust începe sezo-
nul de vînătoare. 

Prin urmare, 
MAI în comun 
cu Agenţia pen-
tru Silvicultură 
„Moldsilva”, Societatea vînătorilor 
şi pescarilor din Moldova şi alte or-
gane abilitate au elaborat şi pus în 
aplicare un plan de colaborare întru 
combaterea braconajului, protecţia 
resurselor piscicole, precum şi altor 
încălcări ale legislaţiei. În primele 
7 luni ale anului  au fost organiza-
te 895 de întruniri cu colectivele 
de vînători  şi membrii agenţiilor 

silvice. De asemenea, au fost efec-
tuate  2783 razii de contracarare a 
braconajului  şi tăierii ilicite a fîşi-
ilor verzi, în care au fost implicaţi  
4651 angajaţi ai poliţiei, 1622 per-
soane  din alte servicii.

În concepţia  reprezentanţilor 
„Moldsilva”, Petru Rotari şi pre-
şedintele societăţii republicane  a 
vînătorilor şi pescarilor  Oleg Cio-
coi, numărul cazurilor de braconaj  
continuă să rămînă stabil în  pofida 
raziilor întreprinse. Şi aceasta se 
datorează în mare parte faptului că 
cetăţenii care comit aceste infrac-
ţiuni posedă arme neînregistrate 
şi nu deţin actele necesare pentru 
vînătoare. În aceste cazuri rolul so-
cietăţii civile devine unul destul de 
important, deoarece sesizarea cazu-
rilor de deţinere ilicită de arme ar 
înlesni cu mult munca poliţiei. 

Tot în această ordine de idei, o 
altă lacună ar fi sancţionarea braco-
nierului comform legii, însă potrivit 
specialiştilor prezenţi la întrunire 
legea nu stipulează clar ce înseam-
nă braconaj şi ce pedepse se impun 
la modul concret, ceea ce duce la 

diverse interpretări a ei şi evaziuni 
de pedeapsă. Iar 80% din cazurile 
de braconaj depistate se termina cu 
întoarcerea armei infractorului.

În acest sens, D. Rusu a mai 
specificat că se vor face propuneri 
ca pe viitor măsurile de penalizare 
a braconierilor să devină mai seve-
re, şi anume  să se adopte  o deci-
zie prin care braconierului să i se 

interzсă mai mulţi ani la rînd să mai 
pună mîna pe armă, exprimîndu-şi 
totodată  speranţa privind inten-
sificarea supravegherii circulaţiei 
armelor de foc de către Societatea 
republicană de vînători şi pescari.

  Menţionăm că vînatul este per-
mis în anumite termene şi în anumi-
te condiţii. Astfel, prin Hotărîre de 
Guvern vînatul se permite în zilele 
de sîmbătă-duminică şi în zilele de 
sărbătoare. Iar perioadele în care se 
permite vînatul diferă de la specie 
la specie. Astfel, din 15 august pînă 
pe 11 octombrie se permite vînatul 
porumbeilor, pînă pe 27 decembrie 
este permis vînatul păsărilor de bal-
tă, prepeliţele pot fi vînate pînă pe 
data de 27 septembrie. Perioada de 
vînătoare a fazanilor  este cuprinsă 
între 3 octombrie şi 31  decembrie. 
Vînatul mistreţilor începe de la 1  
noiembrie pînă la 30 decembrie. 
Este interzis vînatul cerbilor pătaţi, 
a elanilor şi al căpriorilor.

Pentru a merge la vînătoare do-
ritorii trebuie să posede livretul de 
vînător, permisul pentru vînătoa-
re şi permisul de deţinere a armei. 

Perfectarea permisului de vînător 
costă 351 de lei. Aşadar, în caz de 
încălcare a legislaţiei, vînătorii ris-
că să fie prinşi chiar la locul faptei 
pentru că reprezentanţii forţelor de 
ordine vor întreprinde razii în teren, 
iar amenda impusă va fi de  la 4 mii 
de lei în sus. 

Iina BUREA

Să luptăm împreună pentru ordine publică

Recepţia ofici-
ală cu ocazia Zilei 
Republicii, 27 au-
gust, va fi mai mo-
destă decît în anii 
trecuţi. Cheltuielile 
vor fi acoperite din 
mijloacele bugetare 
pentru întreţinerea 
Aparatului Guver-
nului.

„Aparatul Gu-
vernului şi aşa a redus cheltuielile cu 
22%, va trebui să le mai reducă încă pu-
ţin”, a declarat premierul Zinaida Gre-
cianâi.

În alţi ani, bani pentru organizarea 

Recepţiile de Ziua Republicii vor fi mai  restrînse
recepţiei se alocau 
din Fondul de rezer-
vă al Guvernului. 
În 2009, banii din 
acest fond au fost 
cheltuiţi de mult.

Şi recepţiile or-
ganizate de misiu-
nile diplomatice ale 
Moldovei în stră-
inătate vor fi mai 
modeste, pentru că 

vor fi organizate tot fără finanţare supli-
mentară de la Guvern. „Recepţiile trebu-
ie să aibă loc, dar din contul mijloacelor 
bugetare alocate acestor misiuni”, a spus 
primul ministru.

Investiţii străine directe de 2,6 mlrd USD, 
în ultimii opt ani 

Volumul investiţiilor străine directe în R. Moldova în perioada anilor 2001-2008 a constituit 
2,6 mlrd USD, dintre care circa 1,5 mlrd USD au fost atrase pe parcursul ultimilor trei ani, po-
trivit datelor oferite de către Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC).

MEC informează, totodată, că cel mai mare volum de investiţii străine începînd din anul 
1994 au fost atrase în 2008 în sumă totală de 848,7 mlrd USD.

Cele mai atractive sfere de activitate pentru investitorii străini au fost comerţul cu ridicata şi 
cu amănuntul, căruia îi revin 23,2% din volumul total al investiţiilor străine, activităţile finan-
ciare – 19,9%, industria prelucrătoare – 19,1%, tranzacţii imobiliare – 14,7% şi energia electrică, 
gazul şi alimentarea cu apă – 12%. 

Potrivit sursei citate, fluxul net al investiţiilor străine directe pe parcursul anului 2008 a 
constituit 712,6 mlrd USD, fiind în creştere de 1,4 ori faţă de anul precedent. În anul 2001 acest 
indicator constituia 103,4 mlrd USD. 

Din suma totală a investiţiilor străine atrase în R. Moldova, aproape 91% revin ţărilor oc-
cidentale, iar peste 9% constituie investiţiile din ţările CSI.

Primele zece ţări cu cele mai mari volume de investiţii străine în R. Moldova sînt Olanda cu 
3,2 mlrd lei, urmată de Cipru – 2,2 mlrd lei lei, Italia – 2,1 mlrd lei, Rusia – 1,3 mlrd lei, Germa-
nia – 1 mlrd lei, Spania – 992,8 mln lei, Marea Britanie – 926,1 mln lei, România – 802,2 mln 
lei, SUA – 773 mln lei şi Franţa cu 638,5 mln lei.
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Teama că vor rămîne fără un loc 
la grădiniţă îi face pe părinţi să de-
pună cerere anticipat, chiar şi cu un 
an pînă ca cei mici să împlinească 
vîrsta la care o pot frecventa. Ce-

rerea, reflectată în liste imense, se 
creează artificial, a declarat Flori-
ca Rusu, şefa Serviciului educaţie 
preşcolară la Direcţia generală edu-
caţie, tineret şi sport (DGETS) din 
municipiul Chişinău. 

„În Chişinău, pentru toţi copiii 
de vîrstă preşcolară se găseşte un loc 
la grădiniţă”, a menţionat responsa-
bilul de la direcţie. 

La 1 septembrie vor fi deschise 

Pentru toţi copiii de vîrstă preşcolară din 
Chişinău se găseşte un loc la grădiniţă

147 de grădiniţe, dintre care mo-
mentan 30 sînt în vacanţă. Alte 2 
grădiniţe sînt în reparaţii capitale, 
una dintre care, de pe str. Maria Dră-
gan, ar putea să fie deschisă pînă la 

Anul Nou. 
Nemulţumirile apar atunci cînd 

părinţii solicită un loc într-o anu-
mită grădiniţă, dar li se oferă în altă 
parte. „Nu întotdeauna putem oferi 
solicitantului grădiniţa pe care şi-o 
doreşte. Bunăoară, în sectorul Bota-
nica, avem mai multe grădiniţe care 
sînt şi mai spaţioase, iar în sectorul 
Buiucani – mai puţine. Le propunem 
părinţilor locuri la Botanica, însă ei 

refuză şi aşteaptă să se elibereze un 
loc în grădiniţa solicitată”, a exem-
plificat Florica Rusu. 

Potrivit şefei DGETS, Tatiana 
Nagnibeda-Tverdohleb, jumătate 
din grădiniţe au nevoie de repara-
ţii capitale. Din lipsă de mijloace, 
se fac doar reparaţii cosmetice, se 
schimbă acoperişurile şi reţelele in-
ginereşti defectate. 

Cu toate greutăţile, în acest an 
vor fi redeschise 33 de grupe de cre-
şă, pentru copii de la un an şi jumăta-
te. „Astfel de grupe au existat acum 
cîţiva ani. Sînt necesare schimbări 
în actele normative ca să oferim şi 
mamelor care doresc să muncească 
un loc în grădiniţă pentru copii mai 
mici de 3 ani”, spune Tatiana Nagni-
beda-Tverdohleb. 

Din buget pentru întreţinerea 
unui copil în grădiniţă se alocă circa 
5 mii lei anual, inclusiv pentru hra-
na copiilor – 9,50 lei pe zi. Părinţii 
achită încă 4,5 lei în aceste scopuri, 
plata lunară fiind de 80-130 lei. Co-
mitetele de părinţi subvenţionează 
grădiniţele cu încă 2-3 lei pentru ali-
mentaţia fiecărui copil. 

În grădiniţele suprasolicitate 
grupele sînt formate din 35-40 copii, 
cele mai puţin solicitate – 20-25 co-
pii. Salariul mediu al unui educator 
este de 1000-2000 lei, în funcţie de 
stagiul de muncă şi numărul de copii 
în grupe.  

În fiecare an în Republica Mol-
dova aproximativ 1500-2000 per-
soane sînt eliberate din penitenci-
are. Mulţi nu sînt pregătiţi pentru 
viaţa din societatea modernă. Ei au 
multe probleme nesoluţionate: nu 
au un loc de trai, nu au un serviciu, 
nu au acte, nu au o profesie. Şi mai 
greu le este acestor persoane să-şi 
găsească un loc de muncă, deoa-
rece marea majoritate a populaţiei 
are o  atitudine ostilă şi discrimina-
torie faţă de foştii deţinuţi. Pentru 
a ajuta persoanele care anterior au 
fost deţinute, în 2005 Societatea 
Internaţională a Drepturilor Omu-
lui – Secţia din Republica Moldova 
(SIDO–SRM) – a creat  Centrul de 
reintegrare socială a deţinuţilor şi 
foştilor deţinuţi. 

Scopul Centrului este promova-
rea reintegrării deţinuţilor şi foşti-
lor deţinuţi în societate prin oferi-
rea serviciilor de asistenţă socială şi 
psihologică. Doar în primele 6 luni 
ale anului curent peste 160 de foşti 
deţinuţi s-au adresat la centru pen-
tru asistenţă. Din 2005, peste 1200  
de persoane au beneficiat de asis-
tenţă. Majoritatea celor ce apelează 
la centru sînt de gen masculin. 

Liubov Nemcinova, preşedin-
tele SIDO–SRM, spune că Centrul 
de reintegrare socială a deţinuţilor 
şi foştilor deţinuţi oferă asistenţă în 
găsirea unui loc de muncă, oferirea 
informaţiei,  învăţarea metodelor şi 
tehnicilor de căutare a unui loc de 
muncă, calificare, recalificare; asis-
tenţă în restabilirea, consolidarea 
relaţiilor cu familia, copiii, rudele; 
asistenţă în perfectarea, restabilirea 
actelor; consultanţă cu scopul ob-
ţinerii indemnizaţiilor, înlesnirilor; 
scrierea cererilor, scrisorilor, peti-
ţiilor şi adresărilor către instituţiile 
abilitate; dezvoltarea de abilităţi în 
rezolvarea de probleme vitale fără 
crimă şi violenţă; consiliere indi-
viduală şi sprijinul necesar. Toate 
serviciile acordate sînt gratuite. 

„Foştii deţinuţi depun eforturi 
mari pentru a se angaja în cîmpul 
muncii şi a duce un mod de trai 
decent. Respingerea societăţii îi 
forţează înapoi în cercul vicios al 
criminalităţii. Aceasta duce la o 
rată înaltă a recidivei, aproximativ 
60% din ei iarăşi comit infracţiuni. 
Noi dorim să-i ajutăm să depăşeas-
că aceste momente dificile şi să fie 

din nou acceptaţi de societate, doar 
aşa numărul celor ce comit repetat 
infracţiuni se va micşora”, susţin 
colaboratorii Centrului. 

La începutul anului curent,  SI-
DO–SRM a lansat un nou proiect 
ce are drept scop  susţinerea foştilor 
deţinuţi  în integrarea lor în socie-
tate:  „O nouă abordare a reduce-
rii sărăciei în Moldova – eforturile 
comune ale ONG-urilor şi adminis-
traţiilor locale”. În cadrul acestui 
proiect, care este finanţat de Comi-
sia Europeană, se planifică oferirea 
asistenţei sociale şi psihologice: fe-
meilor deţinute şi foste deţinute; in-
struirea profesională pentru femeile 
foste deţinute (cursuri de frizerie); 
organizarea întîlnirilor între copii 
şi mamele acestora în penitenciar;  
instruirea formatorilor şi vizite de 
studiu ale experţilor din Moldova 
în Germania; programul de formare 
a capacităţilor în Moldova (20 de 
seminare pentru ONG-uri şi autori-
tăţile locale vor fi petrecute în 10 
oraşe); 10 mese rotunde între ONG-
uri şi autorităţile locale; campania 
publică de informare a societăţii. În 
cadrul acestui proiect aproape 300 
de femei foste deţinute vor benefi-
cia de asistenţă, iar 48 dintre aces-
tea, de cursuri gratuite de frizeriţe. 
Partenerii proiectului sînt Gustav 
Stresemann Institut e.V. – Euro-
pean Academy  şi Pro NGO! e.V. 
din Germania. Proiectul se imple-
mentează în Moldova în perioada 
ianuarie 2009 - decembrie 2010. 

* ** 
SIDO-SRM este o organiza-

ţie obştească nonguvernamentală, 
nonprofit, care a fost fondată în 
1998, înregistrată la Ministerul Jus-
tiţiei al RM la 12 februarie 1999. 
Organizaţia este secţia naţională a 
Societăţii Internaţionale a Dreptu-
rilor Omului. Societatea Interna-
ţională a Drepturilor Omului –SI-
DO-SRM – numără în prezent 115 
membri. Organizaţia  apără drep-
turile omului prin mijloacele lega-
le şi prin desfăşurarea activităţilor 
de avansare a cunoştinţelor privind 
drepturile omului, de monitorizare 
a mijloacelor de asigurare a drep-
turilor omului, de educaţie civică, 
de consultare legală, precum şi prin 
desfăşurarea acţiunilor umanitare 
pentru categoriile social-vulnerabi-
le de populaţie.

Tot mai mulţi foşti deţinuţi au 
nevoie de asistenţă juridică

Colaboratorii 
vamali se vor 

ghida de un nou 
cod de conduită 

Colaboratorii vamali se vor 
ghida de un nou cod de conduită. 
Acesta a fost publicat în ultimul nu-
măr al „Monitorului Oficial” şi are 
drept scop să prevină situaţiile care 
ar putea afecta reputaţia organelor 
vamale. 

Codul de conduită urmăreşte 
asigurarea prestării unor servicii 
de calitate. Totodată, încurajează 
publicul să contribuie activ la rea-
lizarea acestui obiectiv pus în faţa 
organelor vamale. 

Codul de conduită prevede că 
vameşii trebuie să trateze imparţial, 
corect şi echitabil toate persoanele 
care traversează frontiera. Este in-
terzisă discriminarea pe criterii de 
naţionalitate, origine, rasă etnie, 
sex, religie sau vîrstă. 

Colaboratorii vamali niciodată 
nu vor folosi în interes personal, sau 
în interesul altei persoane, infor-
maţiile pe care le deţin în virtutea 
exercitării atribuţiilor de serviciu. 
Vor desfăşura activitate de comba-
tere a fraudei şi traficului ilicit de 
mărfuri şi bunuri. Vor respinge ori-
ce tentativă sau faptă de corupţie, 
comunicînd situaţia conducătorului 
ierarhic superior. 

De asemenea, vameşii vor 
avea o ţinută vestimentară îngriji-
tă, curată. Nu vor consuma alcool 
în timpul exercitării atribuţiilor de 
serviciu şi nu vor fuma în locurile 
în care acest lucru este interzis. 

Pentru orice încălcare a preve-
derilor prezentului cod se pot apli-
ca sancţiuni disciplinare, conform 
Legii serviciului în organele vama-
le nr. 1150-XIV din 20 iunie 2000.  

Companiile farmaceutice specu-
lează frica oamenilor, comercializînd 
un vaccin împotriva gripei porcine 
ce ar putea avea efecte secundare ex-
trem de puternice, avertizează cerce-
tătorii germani.

Preşedintele comitetului pentru 
sănătate din parlamentul german şi 
Consiliul Europei, Wolfgang Wo-
drag, spune că vaccinul contra gripei 
porcine ar putea avea mai multe ris-
curi ascunse, printre care şi apariţia 
cancerului, anunţă publicaţia germa-
nă „Bild”.

Cunoscutul specialist german 
atrage atenţia că vaccinul bazat pe 
celule canceroase extrase din anima-
le ar putea provoca reacţii alergice şi 
chiar apariţia cancerului.

Acesta a mai declarat că mari-
le companii farmaceutice încearcă 
să profite de frica oamenilor pentru 
a-şi mări încasările, făcînd o aluzie la 

compania Novartis, care îşi va testa 
vaccinul anti-AH1N1 în Germania.

„Este o 
afacere foar-
te profitabilă 
pentru indus-
tria farma-
ceutică”, a 
mai declarat 
Wodrag, care 
consideră că 
vaccinul contra virusului AH1N1 va 
fi administrat cu „un ac extrem de 
fierbinte”, făcînd referire la eventua-
lele pericole pentru sănătatea pacien-
ţilor ascunse de producători.

Părerile lui Wodrag sînt împăr-
tăşite şi de alţi cercetători germani, 
preşedintele Institutului Paul Ehrli-
ch, Johannes Lower, avertizînd, de 
asemenea că efectele secundare ale 
vaccinului ar putea fi mai rele chiar 
decît gripa în sine.

Vaccinul contra gripei porcine ar putea 
duce la apariţia cancerului

Peste 7 mii de elevi din Chişinău vor primi un 
ajutor material la început de an şcolar. Este vorba de 
un program social al Primăriei Chişinău, prin care, 
de mai mulţi ani, copiiI din familiile social-vulne-
rabile beneficiază de un ajutor financiar acordat de 
municipalitate pentru pregătirea către noul an de 
studii.

În acest an 7,710 elevi vor primi cîte 600 lei, pen-
tru aceasta au fost alocate 4 mln 300 mii lei. Părin-
ţii se pot adresa cu buletinul de identitate la filialele 
Băncii de economii, a informat în cadrul şedinţei 
operative de la Primărie  Mihai Sorochin, şeful Di-
recţiei executive a Fondului municipal de susţinere 
socială a populaţiei.

Primarul general Dorin Chirtoacă a menţionat că 
aceasta este o modalitate de acordare a  compensa-
ţiilor nominative care dă rezultate bune în ceea ce 

priveşte soluţionarea problemelor sociale în muni-
cipiu. „În acelaşi mod urmează a fi reformate toa-
te serviciile sociale din Chişinău, făcînd diferenţă 
dintre cetăţenii care au venituri mari şi cei care au 
nevoie de sprijin din  partea administraţiei”, a spus 
primarul capitalei. 

Dorin Chirtoacă a solicitat ca la formarea bugetu-
lui municipal pentru anul 2010, în problema alimen-
taţiei copiilor în şcoli să fie elaborat un mecanism 
care, la fel, ar prevedea acordarea  unor ajutoare 
distribuite individual. „În felul acesta s-ar realiza şi 
o gestionare mai bună a banilor pentru alimentarea 
copiilor în şcoli”, a menţionat primarul Dorin Chir-
toacă.

De menţionat că în acest an, datorită reformei, la 
acordarea compensaţiilor pentru căldură s-a econo-
misit în bugetul municipal peste 300 mln lei.

Peste 7 mii de elevi din Chişinău vor primi un ajutor material la început de an şcolar
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Armata Naţională a desfăşurat 
un exerciţiu logistic de anvergură, 
desfăşurat pe poligonul de instrucţie 
al Brigăzii  „Moldova” din muni-
cipiul Bălţi. „Reformarea Armatei 
Naţionale prevede dezvoltarea unui 
sistem logistic flexibil şi funcţional, 
în măsură să răspundă nevoilor de 
asigurare a unităţilor cu toate ca-
tegoriile de tehnică şi materiale, la 
timpul şi în locul ordonat, cît  mai 
eficient şi cu cheltuieli minime”, 
a remarcat ministrul Apără-
rii, Vitalie Vrabie, în  cadrul 
exerciţiului de antrenament şi 
stat-major „Logistica 2009”, 
desfăşurat în poligonul de in-
strucţie al Brigăzii „Moldova” 
din oraşul Bălţi.  

„Perfecţionarea temeinică 
a efectivului pentru operaţiuni 
de acordare a suportului sinis-
traţilor în zonele calamitate 
reprezintă o necesitate reală”,  
a declarat ministrul Apără-
rii. „Datorită logisticienilor 
militari, populaţia afectată de inun-
daţii în anul trecut a fost adăposti-
tă operativ în corturi de campanie, 
alimentată cu hrană caldă şi asigu-
rată cu apă potabilă. Specialiştii în 
domeniul logistic trebuie să posede 
cunoştinţe şi deprinderi vaste pri-
vind  aprovizionarea, depozitarea, 
conservarea, evidenţa, distribuţia şi 
deplasarea spaţială a bunurilor în si-
tuaţii excepţionale”, a subliniat Vi-
talie Vrabie. 

Şeful Comandamentului Logis-
tic al Armatei Naţionale, colonel 
Andrei Şarban, a relatat că exerciţiul 
„Logistica – 2009” este desfăşurat în 
premieră în Armata Naţională şi se 
înscrie în contextul operaţionalizării 
structurilor de logistică militară.

 Scopul exerciţiului „Logistica 
– 2009” este antrenarea şi ridicarea 
interoperabilităţii efectivului din 10 

unităţi de logistică într-o situaţie de 
criză, provocată de calamităţi natu-
rale. 

Сonform scenariului, pentru 
asigurarea temporară cu trai a sinis-
traţilor din zonele afectate au fost 
instalate corturi de campanie. În 
afară de aceasta, pentru circa 650 de 
persoane sinistrate au fost organiza-
te un punct medical de campanie şi 
alimentarea cu hrană caldă. Pe masa 
sinistraţilor a fost pusă inclusiv pîine 

caldă,  coaptă în condiţii de cîmp de 
către militarii Armatei Naţionale. 

Totodată, în cadrul exerciţiului 
„Logistica 2009”, pentru asigurarea 
condiţiilor de spălare a hainelor şi 
echipamentului a fost desfăşurată o 
spălătorie mecanizată. 

Sinistraţii aflaţi la faţa locului 
au beneficiat de o staţie mobilă de 
îmbăiere pentru dezinfectare şi duş, 
iar bunurile lor materiale au fost 
transportate din zonele afectate în 
taberele temporare.  Exerciţiul de 
antrenament şi stat-major „Logistica 
– 2009”, a avut loc în perioada 3 - 5 
august.  Pe parcursul antrenamentu-
lui au fost desfăşurate 10 locuri de 
instruire în care au fost implicaţi cir-
ca 110 militari şi 35 unităţi de tehni-
că din dotarea Armatei Naţionale. 

S.C.

Exerciţii logistice de anvergură 
la Bălţi

Republica Moldova a ajuns în 7 luni să adune un de-
ficit al bugetului de stat de peste 1,827 mlrd lei, în timp 
ce autorităţile prevedeau pentru întreg anul 2009 un de-
ficit de doar 533 mln lei, adică de 3,4 ori mai puţin. 

Astfel, odată cu aprofundarea crizei, şi veniturile şi 
cheltuielile bugetare sînt în scădere. Veniturile acumula-
te la bugetul de stat în primele 7 luni au atins cifra de 7,2 
mlrd lei, ceea ce este cu 1,3 mlrd lei mai puţin decît era 
prevăzut. Potrivit datelor Ministerului Finanţelor, chel-
tuielile au fost mai mici cu peste 21 la sută (2,4 mlrd 
lei). În total, au fost cheltuiţi de la bugetul de stat în jur 
de 9 mlrd lei. 

În total, executarea bugetului public naţional în 7 
luni a rezultat cu un deficit în sumă de 2,51 mlrd lei, 
inclusiv bugetul de stat – 1,827 mlrd lei; bugetele unită-
ţilor administrativ-teritoriale – 28,7 mln lei; bugetul asi-
gurărilor sociale de stat – 478,3 mln lei; fondurile asigu-
rării obligatorii de asistenţă medicală – 183,5 mln lei. 

Pentru sfîrşitul anului, ministrul Finanţelor Mariana 
Durleşteanu a prognozat recent un deficit al bugetului 
public naţional de peste 4 mlrd lei. Deocamdată nu se 
cunoaşte din ce surse va fi acoperit acesta. La adopta-
rea bugetului, autorităţile planificau să acopere diferenţa 
dintre cheltuielile şi veniturile bugetului prin banii acu-
mulaţi în urma privatizărilor şi a investiţiilor venite de 
peste hotare. 

De la 1 ianuarie 2010 în Moldo-
va va intra în vigoare tariful vamal 
integrat. Hotărîrea respectivă a fost 
aprobată recent de Guvern.

După cum a comunicat în cadrul 
şedinţei directorul general al Servi-
ciului Vamal Viorel Melnic, inova-
ţia semnifică trecerea republicii la 
standardele europene de tarificare. 
Baza de date a mărfurilor exportate 

Prognozele analiştilor economici sînt încă mai pesi-
miste. Ei se aşteaptă la un deficit de 5-6 mlrd lei. Econo-
mistul Veaceslav Ioniţă, a declarat că unica sursă pentru 
a acoperi  acest deficit ar fi împrumuturile externe, de la 

instituţii precum Banca Mondială şi FMI. În caz con-
trar, dacă noul Guvern nu va obţine astfel de finanţări, 
Moldova ar putea intra chiar şi într-un colaps economic, 
ceea ce ar duce, în primul rînd, la blocarea achitării sa-
lariilor şi pensiilor.

Deficitul bugetar este de peste 3 ori mai 
mare decît au prevăzut autorităţile pentru 

întreg anul 2009

şi importate în ţară a fost elaborată 
de specialiştii Serviciului. Agenţii 
economici vor putea lua cunoştin-
ţă de noile reguli pe site-ul oficial 
www.customs.md de pe Internet.

Potrivit spuselor lui Melnic, 
„unificarea tarifului va permite 
de a facilita considerabil activi-
tatea economică a întreprinderi-
lor”.

De la 1 ianuarie 2010 în Moldova va 
intra în vigoare tariful vamal integrat

În comisia bipartizană Hel-
sinki a Congresului american au 
avut loc audieri legate de alegeri-
le anticipate din Moldova şi per-
spectivele relaţiilor americano-
moldovene. Printre participanţii 
la discuţie s-a numărat şi Louis 
O’Neill, fostul şef al misiunii 
OSCE la Chisinău, care a pledat 
pentru reconciliere, cooperare şi 
reforme.

O’Neill a avertizat totodată 
împotriva prelungirii negocierilor 
politice: „Nu aş vrea  să văd con-
vorbiri fără sfîrşit despre formarea 
coaliţiei de guvern. Şi ar fi foarte 
rău pentru Moldova dacă politicie-
nii acum s-ar pregăti numai pentru 
încă noi alegeri anticipate. Mol-
dova are nevoie de un guvern, de 
reconciliere acum, de colaborare şi 
de reformă”. 

Louis O’Neill a sugerat că în 
acest moment Statele Unite ar pu-
tea sprijini Moldova. El a pledat 
totodată pentru susţinerea finan-
ciară a Moldovei, prin Programul 
„Provocările Mileniului”, pentru 
că reformele „au nevoie de bani”. 
Consolidarea socieţătii civile şi a 
partidelor este o prioritate, în opi-
nia lui O’Neill.

Dar cea mai importantă reformă 
este cea a sistemului judiciar, pen-

„Un pas înainte, nu doi înapoi”
tru că: „..fără într-adevăr un sis-
tem de echilibrare a puterilor... 
nimic nu poate  să fie”. 

O’Neill a atras atenţia, în ca-
drul audierilor din Comisia Hel-
sinki a Congresului american, 
şi asupra problemelor pe care le 
pune acum o constituţie plină de 
lacune: nu este clar cînd ar tre-
bui să aibă loc noi alegeri, dacă 
vor avea loc sau cînd trebuie să 
renunţe la putere Vladimir Voro-
nin. Dar, în pofida acestor pro-
bleme, O’Neill este de părere că 
politicienii nu trebuie să apeleze 
mereu la Curtea Constituţională.

„Poporul a votat... şi e timpul 
acum pentru reforme în Moldo-
va; pentru un pas înainte, nu doi 
înapoi”, a mai declarat Louis 
O’Neill după audierile din Comi-
sia Helsinki a Congresului ame-
rican.

Încă două cazuri confirmate de 
infecţie gripală A(H1N1)

La data de 12 august curent testele de laborator au con-
firmat în republică alte două cazuri de infecţie cu virusul 
gripal A(H1N1) s-a comunicat la Ministerul Sănătăţii. Cele 
două persoane infectate – o femeie în vîrstă de 28 de ani şi 
copilul ei de 3 ani au sosit pe data de 6 august din Portugalia.  
În prezent ambele bolnave au fost internate în Spitalul Cli-
nic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”, unde beneficiază de 
asistenţă medicală necesară şi tratament cu preparate anti-
virale. Toate persoanele care au fost în contact cu pacientele 
sînt sub supraveghere medicală.

În perioada 21 mai-13 august în Republica Moldova 
au fost investigate 45 cazuri suspecte la infecţia gripală 
A(H1N1), pentru 41 de cazuri testele sînt negative. Pînă 
în prezent în Republica Moldova au fost diagnosticate cu 
virusul gripal A(H1N1) 4 persoane, sosite recent de peste 
hotarele ţării.

Potrivit datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, viru-
sul gripal A)H1N1) a fost depistat în peste 150 de ţări. S-au 
înregistrat 175 785 cazuri de contaminare, inclusiv 1116 
letale.

Produsele agricole s-au ieftinit în 
jumătate de an cu 46%

În perioada ianuarie-iunie 2009 preţurile medii de vînzare a produselor 
agricole de către întreprinderile ag-
ricole s-au micşorat faţă de perioada 
corespunzătoare a anului 2008 cu 46%, 
se arată în datele BNS.

La produsele vegetale preţurile s-au 
micşorat cu 58,5%. Mai esenţial au 
scăzut preţurile la grîu (exclusiv seminţe 
de soi) – cu 66,4%, porumb (exclusiv 
seminţe de soi) – cu 62,0%, floarea-
soarelui (exclusiv seminţe de soi) – cu 

57,2%, legume – cu 45,9% şi fructe şi pomuşoare – cu 42,3%.
La produsele animaliere preţurile s-au micşorat cu 12,1%, din care: la 

ouă alimentare – cu 28,7%, lapte şi păsări (în masă vie) – cu cîte 13,1%. 
Totodată, s-au majorat considerabil preţurile de vînzare a vitelor în masă 
vie: la bovine – cu 18,4%, ovine şi caprine – cu 11,5% şi porcine – cu 
9,8%.

Faţă de ianuarie-iunie 2008, preţurile medii de vînzare a produselor 
agricole s-au redus cu 41,5% la produsele vegetale şi cu 87,9% la produse-
le animaliere.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

La moment sînt expertizată pentru stabilirea 
unui grad de invaliditate. Aş vrea să ştiu care sînt 
termenele prevăzute de lege pentru care se stabi-
leşte invaliditatea. 

Valentina Grigoriţă,
                                                      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. 30(289)

&

Instrucţiunea  privind mo-
dul de stabilire a invalidităţii 
aprobată prin Hotărîrea Guver-
nului nr. 688 din 20.06.2006 
prevede următoarele. Data sta-
bilirii invalidităţii se consideră 
ziua în care cererea, fişa de tri-
mitere (F-088/e) şi alte docu-
mente ale pacientului au fost 
depuse la consiliul primar de 
expertiză medicală a vitalităţii. 
Persoanelor care se adresează 
prima dată, invaliditatea li se 
determină pe un termen de un 
an. În cazuri severe, invalidita-
tea se stabileşte pe doi ani, iar 
cînd dereglările funcţionale sînt 
ireversibile – fără termen de 
reexaminare. Reexpertizarea 
periodică a invalizilor se face 
în scopul verificării eficienţei 
tratamentului şi a măsurilor de 
reabilitare, precum şi pentru a 
identifica schimbările în sem-
nele invalidităţii şi a gradului 
de reducere a capacităţilor vi-
tale. Invaliditatea se stabileşte 
fără a se indica termenul de 
reexpertizare, conform Listei 
defectelor şi bolilor ce servesc 

drept bază pentru determina-
rea invalidităţii fără indica-
rea termenului reexpertizării, 
aprobată de către Ministerul 
Sănătăţii. Reexpertizarea per-
soanelor încadrate în grade de 
invaliditate cu termen nelimitat 
se efectuează la cererea aces-
tora şi ca măsură de control de 
către Consiliul republican de 
expertiză medicală a vitalităţii.  
Reexpertizarea persoanelor în-
cadrate în grade de invaliditate 
înainte de termenul prevăzut 
se efectuează la cererea aces-
tora sau la iniţiativa consiliilor 
de expertiză medicală a vitali-
tăţii, atunci cînd există motive 
întemeiate, dar nu mai tîrziu 
de 2 luni pînă la expirarea 
termenului de invaliditate. În 
cazul depistării unor încălcări 
ale  Instrucţiunii, Consiliul 
superior unit are dreptul de a 
suspenda, în modul stabilit, 
decizia consiliilor de experti-
ză medicală a vitalităţii şi de 
a efectua reexpertizarea paci-
entului, antrenînd specialiştii 
necesari.

? Rog să mi se explice care sînt modalităţile de 
influenţă pentru executarea  normelor Codului de 
procedură civilă dacă acestea nu sînt  luate în con-
siderare în timpul procesului de către instanţele de 
judecată şi procuratură. 

Vasile Movilă,
Criuleni

 

Prin Horărîrea Guvernu-
lui nr. 1281 din 19 noiembrie 
2004 a fost aprobat  Regula-
mentul cu privire la modul 
de atribuire a statutului şi de 
eliberare a legitimaţiilor de 
veteran de război.  Regula-
mentul este elaborat în sco-
pul executării art. 5 al Legii 
nr.190-XV din 8 mai 2003 cu 
privire la veterani. 

Conform prevederilor Re-
gulamentului, statutul de ve-
teran de război se atribuie:

1) participanţilor la răz-
boi: 

a) militarilor care şi-au 
satisfăcut serviciul în subuni-
tăţile, unităţile militare, state-
le-majore şi instituţiile milita-
re, care în timpul celui de-al 
doilea război mondial sau al 
altor acţiuni de luptă pentru 
apărarea fostei URSS se aflau 
în componenţa armatei active, 
precum şi persoanelor care au 
activat în detaşamentele de 
partizani;

b) militarilor care au par-
ticipat la cel de-al doilea răz-
boi mondial în cadrul armatei 
române şi sînt cetăţeni ai Re-
publicii Moldova;

c) angajaţilor civili ai 
Forţelor Armate, ai organelor 
afacerilor interne şi ai organe-
lor securităţii de stat ale fos-
tei URSS, care în timpul celui 
de-al doilea război mondial 
au ocupat funcţii conform 
statelor în subunităţile, unită-
ţile militare, statele-majore şi 
instituţiile militare din com-
ponenţa armatei active;

d) persoanelor care în tim-
pul celui de-al doilea război 
mondial s-au aflat în compo-
nenţa subunităţilor, unităţilor 
militare, statelor-majore şi 
instituţiilor militare ale arma-
tei active şi flotei ca fii (disci-
poli) ai regimentului sau elevi 
marinari;

e) persoanelor care în tim-
pul celui de-al doilea război 
mondial au participat la ac-
ţiuni militare împotriva Ger-
maniei fasciste desfăşurate pe 
teritoriile altor state, aflîndu-
se în componenţa detaşamen-
telor de partizani, în organi-
zaţiile de ilegalişti şi în alte 
formaţiuni antifasciste;

f) persoanelor participante 
la acţiunile de luptă din Afga-
nistan, precum şi la acţiunile 
de luptă de pe teritoriile altor 
state, din rîndul militarilor şi 
angajaţilor civili ai Armatei 
Sovietice, ai Flotei Maritime 
Militare, ai organelor securi-
tăţii de stat, colaboratorilor 

Modul de atribuire a statutului şi de eliberare 
a legitimaţiilor de veteran de război

organelor afacerilor interne 
ale fostei URSS; lucrătorilor 
din aceste categorii, care au 
fost trimişi de organele pute-
rii de stat ale fostei URSS în 
alte state şi care au participat 
la acţiuni de luptă pe terito-
riul acestora (conform anexei 
la Legea nr.190-XV din 8 mai 
2003 cu pri-
vire la vete-
rani);

g) milita-
rilor aflaţi în 
serviciul ac-
tiv, rezervişti-
lor chemaţi la 
concentrare, 
voluntarilor 
şi colaborato-
rilor organe-
lor afacerilor 
interne şi ai 
s i s t e m u l u i 
p e n i t e n c i -
ar, incluşi în 
efectivul uni-
tăţilor mili-
tare şi  struc-
turilor spe-
ciale aflate 
pe poziţii de 
luptă, precum 
şi militarilor, colaboratorilor 
organelor afacerilor interne 
şi ai sistemului penitenciar şi 
persoanelor civile delegate în 
aceste unităţi în vederea înde-
plinirii unor misiuni speciale 
în scopul asigurării eficien-
ţei acţiunilor de luptă pentru 
apărarea  integrităţii teritoria-
le şi independenţei Republicii 
Moldova;

2) persoanelor asimila-
te  participanţilor la război:

a) militarilor, inclusiv ce-
lor trecuţi în rezervă (în re-
tragere), şi angajaţilor civili 
decoraţi cu medalia „Pentru 
victorie asupra Germaniei în 
Marele Război pentru Apă-
rarea Patriei din 1941-1945” 
sau cu medalia „Pentru victo-
rie asupra Japoniei”, care şi-
au îndeplinit serviciul militar 
în perioada 22 iunie 1941-3 
septembrie 1945 în unităţile 
militare, instituţiile militare, 
instituţiile de învăţămînt   mi-
litar ce nu făceau parte din 
armata activă; 

b) persoanelor decorate cu 
medalia „Pentru apărarea Le-
ningradului” şi celor decorate 
cu insigna „Locuitor al ora-
şului Leningrad în blocadă”, 
care în perioada blocadei, 8 
septembrie 1941-27 ianuarie 
1944, au lucrat la întreprinde-
rile, instituţiile şi organizaţii-
le din oraşul Leningrad;

c) persoanelor decorate 
cu ordine sau medalii pentru 
munca plină de abnegaţie în 
anii celui de-al doilea război 
mondial, care în perioada 22 
iunie 1941- 9 mai 1945 au 
lucrat în spatele frontului cel 
puţin 6 luni, cu excepţia peri-
oadelor de lucru pe teritoriile 

temporar ocupate ale fostei 
URSS;

d) persoanelor antrenate 
de organele puterii locale la 
strîngerea muniţiilor şi a teh-
nicii militare, la deminarea 
teritoriului şi a obiectelor în 
anii celui de-al doilea război 
mondial şi în perioada de 
după acţiunile de luptă pentru 
apărarea integrităţii teritoria-
le şi independenţei Republicii 
Moldova;

e) foştilor deţinuţi minori 
ai lagărelor de concentra-
re, ghetourilor şi altor locuri 
de detenţie forţată, create de 
Germania fascistă şi aliaţii ei 
în perioada celui de-al doilea 
război mondial. 

Statutul de veteran de răz-
boi se conferă persoanelor ce 
beneficiază de acest drept, în 
baza legitimaţiilor de veteran 
de război.  Statutul de veteran 
de război se atribuie din data 
eliberării legitimaţiei de vete-
ran de război. Legitimaţiile de 
veteran de război se păstrează 
şi se eliberează beneficiarilor 
de către Departamentul Ad-
ministrativ-Militar şi structu-
rile teritoriale din subordine. 
Legitimaţiile de veteran de 
război se eliberează nemijlo-
cit beneficiarilor de către res-
ponsabilul pentru eliberarea, 
evidenţa şi păstrarea acestor 
legitimaţii.  Eliberarea legiti-

maţiilor de veteran de război 
se efectuează în baza cererii 
personale a beneficiarului, 
la prezentarea buletinului de 
identitate şi a documentelor 
ce confirmă dreptul la legi-
timaţie de veteran de război 
(extrasul din dosarul personal, 
înscrierea în livretul militar 

confirmată cu ştampila unităţii 
militare în componenţa căreia 
beneficiarul a participat la ac-
ţiunile de luptă sau certificatul 
din instituţia de arhivă).  Evi-
denţa legitimaţiilor de veteran 
de război se ţine în registre 
speciale, numerotate, sigilate 
şi confirmate cu ştampila şi 
semnătura şefului Departa-
mentului Administrativ-Mili-
tar sau a şefului structurii te-
ritoriale din subordine. Înscri-
erile în registrele de evidenţă 
se efectuează de către specia-
liştii responsabili de perfecta-
rea şi eliberarea legitimaţiilor, 
indicîndu-se (fără prescurtări) 
numele, prenumele, patroni-
micul, adresa de la domiciliu, 
seria şi numărul buletinului 
de identitate,  documentele 
de confirmare a dreptului la 
legitimaţie de veteran de răz-
boi, numărul legitimaţiei, data 
eliberării, numele persoanei 
care a eliberat documentul şi 
semnătura beneficiarului.

Responsabilitatea pentru 
eliberarea, evidenţa şi păstra-
rea legitimaţiilor de veteran 
de război se pune în sarcina 
Departamentului Administra-
tiv-Militar. Controlul asupra 
corectitudinii eliberării, evi-
denţei şi păstrării legitimaţi-
ilor de veteran de război se 
efectuează de către Ministe-
rul Apărării. 

Conform legislaţiei în 
vigoare, invocarea încălcă-
rii normelor de procedură 

se face prin utilizarea căilor 
de atac al actelor judecăto-
reşti. 

Morbiditatea prin tul-
burări mintale şi de com-
portament este în creşte-
re în Republica Moldova, 
conform studiului „Starea 

sănătăţii mintale a populaţiei”, prezentat recent la Chişinău şi 
care analizează situaţia din ultimii cinci ani.

În Republica Moldova sînt înregistraţi oficial 95 803 de 
bolnavi cu tulburări mintale şi de comportament, acest număr 
fiind mai mare cu circa 11 mii faţă de 2004, cînd erau peste 
85 de mii de bolnavi.

Circa 59% din numărul total al persoanelor cu probleme 
de sănătate mintală sînt bărbaţi. Rămîne înaltă rata îmbolnă-

virii cu afecţiuni mintale printre copii – 19,8 la sută din 
numărul total al bolnavilor.

Cel mai frecvent, populaţia suferă de tulburării min-
tale şi de comportament cu caracter nepsihotic (47%); de 
retard mintal (31,5 la sută); de schizofrenie şi tulburări de-
lirante (circa 12%).

Conform studiului citat, oamenii de la ţară sînt afectaţi 
de maladii psihice de 1,5 ori mai mult decît populaţia din 
oraşe. În ultimii cinci ani, 246 de bolnavi au făcut tentative 
de suicid, media anuală fiind de 49 cazuri. 109 tentative 
de suicid au avut un sfîrşit letal. În aceeaşi perioadă au 
decedat 725 de bolnavi în spitalele de psihiatrie (media 
anuală – 145 cazuri).

În RM sînt înregistraţi oficial 95 803 de 
bolnavi cu tulburări mintale şi de 

comportament
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Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Sinic 
Oleg, pentru data de 2 septembrie 2009, ora 12.00 la şedin-
ţa de judecată (Curtea de Apel Chişinău, str. Teilor nr. 4) în 
calitate de intimat pe cauza civilă nr. 2 a-1872/09, la acţiunea 
cet. Bazanov Elena către Sinic Oleg, privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător                                                      V. Pruteanu
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui SRL „CTF-CON”, pentru data de 14 septembrie 2009, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SA „IM şi 
Compania Consulting Grup”.

Judecător                                                        n. Plugari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenţa 
obligatorie a reprezentantului SRL „Criodab Agro”, cu sediul 
în Chişinău, str. Petricani nr. 33, pentru data de 2 octombrie 
2009, ora 15.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată 
de SA „IM şi Compania Consulting Grup” privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător                                                     Z. talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Riolas-P.V.”, pentru data de 6 octombrie 2009, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL „T.B.M.-
Dacia” privind încasarea sumei de 3806 lei 30 bani.

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

Judecător                                                   Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Media Alianţa-Moldova”, pentru data de 30 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 inten-
tată de IS „Aeroportul Internaţional” Chişinău, privind încasa-
rea sumei de 44 026,42 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 „Căile-Noi” Chişinău, pentru data 
de 7 octombrie 2009, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă intentată de SRL „Servicii Claas”.

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

Judecător                                                        S. namaşco
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SA „Dovas” Chişinău, pentru data de 21 
octombrie 2009, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SRL „Euroconcepts Company”.

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

Judecător                                                        S. namaşco

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea  

cet. Scutari Veaceslav Gheorghe, pentru data de 28 octombrie 
2009, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
66) în calitate de coreclamat pe cauza civilă intentată de SRL 
„Textura” către Turbin Igor şi Scutari Veaceslav, privind recu-
perarea prejudiciului.

Judecător                                                          A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 
Mihailov Eugen Grigore, cu ultimul domiciliu cunoscut Chi-
şinău, str. Ismail nr. 84, apt. 74, pentru data de 10 septembrie 
2009, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
67) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de cet. Mihailov 
Lilia, privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                                   V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 
Livandovschi Igor şi Livandovschi Vasilisa, pentru data de 3 
septembrie 2009, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă, privind în-
casarea sumei.

Judecător                                                       Ştefan niţă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Tîrbu Iurie, pentru data de 20 august 2009, ora 16.30, la 
şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 17) în calitate de 
pîrît unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
cet. Ţîgîrlaş Ana către Tîrbu Iurie, Comapnia „Taxi-1449”, 
privind încasarea prejudiciului moral şi material.

Judecător                                              Viorica Mihaila 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108  CPC al RM,  solicită prezentarea cet. Oftici Vitalie, 
pentru data de 16 septembrie 2009, ora 15.30, la şedinţa de 
judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît pe ca-
uza civilă intentată de C.I.A. „Asito” S.A., privind încasarea 
sumei.

Judecător                                                   S. teleucă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rusu Uliana, pentru 
data de 8 septembrie 2009, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă la acţiunea lui Rusu Ion privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                         Ala Malîi
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Toma Nicolai 
Trofim,  pentru data de 26 august 2009, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir.1) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                           Alexandru negru
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Caldari Ana-
tolii Stepan,  a.n. 1966, pentru data de 21 septembrie 2009, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, 
bir. 3) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Bandalac 
Nina privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                                 Chirtoagă n.G.
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Covaş Cori-
na Vasile,  a.n. 28.03.1987, cu domiciliul în Ialoveni, str. Păcii 
nr. 1, apt. 34, pentru data de 29 octombrie 2009, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (Ialoveni, str. Prieteniei nr. 4, bir.9) în cali-
tate de pîrît pe cauza civilă intentată de SC „Ameritrex-Prest” 
SRL privind încasarea datoriei.

Judecător                                                         C. Creţu

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”

O diplomă şi un atestat contra 350 de euro

www
Judecătoria Cahul, în conformiatate cu cerinţele art. 108 

şi art. 103 a CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mocanu Ion 
Dumitru, născut la 15.04.1970, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în s.Vadul lui Isac, Cahul, pentru data de 15 septembrie 2009, 
ora 8.30, la şedinţa de  judecată  (Cahul, str. Victoriei nr.8, bir. 
211) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-1061/09, privind 
decăderea din drepturile părinteşti asupra copilului Nicolenco 
Sergiu, la cererea cet. Borş Inga.

Pîrîtului i se propune să prezinte  probele de care dispune 
referitoare la pricină. În caz de neprezentare a unor astfel de 
probe şi de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va fi 
examinată în lipsa pîrîtului şi probelor de care dispune.

Judecător                                                   Vitalie Movilă
www

Judecătoria Cimişlia solicită prezentarea cet. Sofronici 
Ion, a.n.23.09.1975, pentru data de 19 august 2009 ora 10.00 
la şedinţa de judecată (Cimişlia, str. C. Stamati nr.1) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă intentată de Sofronici Tamara privind 
desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei alimentare.

Judecător                                                    Serghei Papuha
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 
Şaidurova Maria, pentru data de 1 septembrie 2009, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă intentată de reclamantul Şaidurov Ser-
ghei, privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                   Ştefan niţă
www

Judecătoria Buiucani  mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vicol Nadejda, 
pentru data de 24 septembrie 2009, ora 15.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă nr. 2-2237/2009, de către Ceaban Constantin către 
Vicol Nadejda şi Biroul Notarial Malîşenco Natalia privind re-
cunoaşterea nulităţii certificatului.

Judecător                           Calina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vrabie Ion, 
pentru data de 13 octombrie 2009, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 603) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată pe marginea acţiunii depuse de Aga 
Liubovi, privind recunoaşterea dreptului pierdut la spaţiul 
locativ.

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

Judecător                   Cojocaru Olga

Cronica poliţistă

Ofiţerii Secţiei „Sud” din cadrul Direcţiei de profilaxie şi 
combatere a delictelor cibernetice, informatice şi transnaţionale 

a MAI au interceptat în 
flagrant o profesoară a 
Şcolii Profesionale din 
oraşul Cimişlia în mo-
mentul în care încasa 
mita de 350 de euro.

 Această sumă i-a 
plătit-o un locuitor al 
oraşului Hînceşti pen-
tru eliberarea diplomei 
de model stabilit în 
anul 1997 privind ab-

solvirea instituţiei respective la specialitatea de tencuitor şi a 
unui atestat de absolvire a şcolii medii generale. 

În acest caz, a fost iniţiată urmărire penală în baza art. 324, 
alin. (2) Cod penal al RM. Dacă pedagogul va fi găsit vinovat 
de corupere pasivă, atunci riscă pînă la 7 ani  închisoare.

Poliţia italiană a reţinut-o pe sora 
Tatianei Cioban, moldoveanca dispă-
rută la 30 mai anul curent, împreună 
cu fiica Elena, de14 ani. Ala Cioban, o 
tînără de 24 de ani, lucrează de 6 luni în 
casa unor italieni din Santa Fiora, unde 
îngrijeşte de o bătrînă de 83 de ani. Fe-
meia este suspectată de complicitate la 
dublul asasinat.

Potrivit anchetătorilor, citaţi de „La 
Nazione” în pagina electronică, Tatiana 
şi Elena au fost ucise, iar corpurile lor 
– ascunse. Paolo Esposito, în vîrstă de 
44 de ani, concubinul Tatianei Cioban, 
este în arest preventiv, suspectat că ar fi 
comis cele două omoruri. 

Ala Cioban are o singură zi liberă 

Poliţia italiană a reţinut  o moldoveancă suspectată de 
complicitate la omorul surorii şi nepoatei

pe săptămînă, în care, potrivit declaraţi-
ilor martorilor, părăsea localitatea Santa 
Fiora. La 30 mai a fost văzută la Gradoli 
din Viterbo, locul în care se suspectează 
că ar fi fost comis dublul asasinat. 

Concubinul şi sora femeii dispărute 
au confirmat în timpul interogatoriului 
că au avut o relaţie amoroasă, dar că s-ar 
fi întîmplat acum 4 ani. Cei doi însă au 
fost văzuţi împreună de mai multe ori în 
ultima perioadă, inclusiv la Gradoli din 
Viterbo, în ziua în care a dispărut Tatia-
na şi fiica ei. Pînă acum cadavrele nu au 
fost găsite. 

Pe mîna poliţiei au ajuns cele două 
telefoane mobile cu care suspecţii ar fi 
comunicat în această perioadă.
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Tudor ChiRCU, 
judecător CA Cahul – 65 de ani

Mult stimate domnule Tudor Chircu,
Pentru abnegaţia în muncă, pentru responsabi-

litatea, competenţa şi comportamentul exemplar  – 
calităţi de care daţi dovadă în îndeplinirea atribu-
ţiilor şi misiunilor ce v-au fost încredinţate sîntem 
convinşi că rămîneţi pentru discipolii dumneavoas-
tră un model de personalitate ce contribuie la pro-
movarea valorilor justiţiei în societate.

Pentru tot ceea ce facreţi şi pentru tot ceea ce 
reprezentaţi vă adresăm cu prilejul frumoasei dum-
neavoastre aniversări aceste sincere şi calde cuvinte 
de felicitare.

Vă dorim ca sănătatea, prosperitatea, bunăsta-
rea, armonia sufletească să vă întregească fiecare 
clipă din viaţă. Noi realizări şi succese remarca-
bile.

La mulţia ani!  
* * *

Gheorghe URsAn, 
judecător Teleneşti – 60 de ani

Sincere felicitări cu ocazia jubileului de 60 de 
ani  adresăm domnului Gheorghe Ursan, judecător  
în cadrul judecătoriei Teleneşti.

Mult stimate domnule Gheorghe Ursan, în aceas-
tă zi remarcabilă pentru dumneavoastră vă adresăm 
cele mai sincetre şi mai frumoase urări de bine, 
prosperitate şi sănătate.

Vă dorim să aveţi parte de noi împliniri, noi pla-
nuri îndrăzneţe, a căror realizare să vă facă să trăiţi 
în permanenţă sentimentul fericirii şi al mulţumirii 
de sine.

 La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 
Aurica Us, judecător JE Circumscripţie; Renata 
Popescu, judecător Cantemir; Ludmila holeviţca-
ia, judecător Comrat; svetlana Melnic, judecător 
Bălţi; Mihail Macar, judecător  CSJ; Garri Bivol, 
judecător Centru; ion Raropu, judecător Călăraşi; 
Mihail Tomiţa, procuror al raionului Cahul; Edu-
ard Florea, procuror al raionului Floreşti; iurie 
Garaba, procuror, şef al Secţiei investigaţii financi-
ar-economice din cadrul  Direcţiei investigaţii gene-
rale a Procuraturii Generale

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.

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi Revista naţională de drept

În ultimii ani, opinia pu-
blică a fost asaltată de sute 
de zvonuri alarmiste despre 
radiaţiile ucigaşe emise de te-
lefonul mobil, care pot creşte 
riscul apariţiei cancerului la 
creier, afectează copiii ne-
născuţi din burta mamelor 
sau chiar pot fi folosite pen-
tru a prăji ouă.

Ultimele studii ale cer-
cetătorilor arată însă că nu 
există în clipa de faţă niciun 
efect negativ al radiaţiilor 
emise de telefoanele mobile 
asupra sănătăţii oamenilor, 
iar singurele reacţii adverse 
descoperite totuşi de spe-
cialişti vin din cu totul alte 
cauze, total surprinzătoare, 
potrivit ABC News.

„Deşi au fost raportate 
efecte negative asupra sănătă-
ţii umane asociate cu expune-
rea la radiaţiile radio de frec-
venţă joasă, aceste efecte nu 
au fost pînă acum confirmate 
şi numărul lor nu a crescut”, 
arată un studiu al Adminis-
traţei Alimentelor şi Medica-
mentelor din Statele Unite, 
publicat în luna mai.

Aşadar, cei care cred că ra-
diaţiile din telefon le vor prăji 
creierul pot sta liniştiţi, con-
centrîndu-se mai bine asupra 
altor probleme reale cauzate 
de mobil, de data aceasta, ve-
rificate de specialişti.

neatenţia, cel mai grav 
efect secundar

Dacă radiaţiile emise de 
telefoane nu pot afecta creie-
rul, conversaţiile purtate sînt 
însă deosebit de periculoase 
pentru activitatea lui.

Cercetătorii de la Univer-
sitatea Carnegie Mellon din 
Statele Unite au descoperit că 
simpla ascultare a unui inter-
locutor îţi reduce activitatea 
cerebrală cu 37%, cauzînd 
astfel o „deteriorare semnifi-
cativă” a capacităţii de a con-
duce maşina.

Şi nu doar cei aflaţi la 
volan sînt puşi în pericol de 
folosirea telefonului mobil. 
Un studiu realizat de medicii 
pediatri americani arată că 
gradul de atenţie a pietonilor 
ce traversează strada scade cu 
20% în timpul folosirii telefo-
nului mobil.

În cazul copiilor, care din 
pricina vîrstei sînt prin defini-
ţie mai neatenţi, riscul de a fi 
loviţi de o maşină în timp ce 
traversează, vorbind la tele-
fon, creşte cu 43%.

telefoanele doctorilor sînt 
pline de microbi

Cercetătorii de la Univer-
sitatea din Samsun, Turcia, au 

descoperit că telefoanele mo-
bile ale doctorilor şi persona-
lului din spitale sînt pline de 
microbi periculoşi pentru să-
nătate.

Cercetătorii au descoperit 
că 94,5% din telefoanele tes-
tate în cadrul studiului erau 
contaminate cu diverse bac-
terii extrem de rezistente la 
antibioticele normale.

Din păcate, studiul arată 
că numai 10% din posesorii 
telefoanelor mobile obişnuiau 
să le dezinfecteze la intervale 
regulate de timp.

Degete rănite de mesajele 
scrise

Cînd vine vorba de ne-
plăcerile cauzate de telefo-
nul mobil, mulţi utilizatori se 
plîng că au făcut bătături sau 
băşici la degete, din cauza 
tastării excesive.

Deşi cele mai multe din-
tre ele sînt răni minore, iar 
apariţia lor repetată este pusă 
pe seama stresului, docto-
rii avertizează că fenomenul 

poate duce la probleme medi-
cale serioase.

„Consult din ce în ce 
mai mulţi pacienţi care au 
semnalat dureri frecvente în 
zona tendoanelor de la dege-
te”, spune doctorul Richard 
Brown, chirurg ortoped la 
spitalul Scripps Memorial din 
California.

„De obicei, le recomand 

terapie de recuperare sau le 
prescriu medicamente, însă 
unii dintre ei ajung chiar la 
operaţie”, a mai precizat doc-
torul.

Alergia la telefonul mobil
Persoanele alergice la 

diverse metale, cum ar fi ni-
chelul, pot experimenta alte 
efecte neplăcute ale folosirii 
telefoanelor mobile: dermati-
tele de contact.

În ultimii ani, dermatolo-
gii au sesizat un număr din ce 
în ce mai mare de dermatite 
de contact, apărute la paci-
enţi alergici la componentele 
metalice din telefoanele lor 
mobile.

„Unii oameni sînt extrem 
de sensibili la nichel. Bănu-
iesc că reacţiile lor sînt mult 
mai comune decît credem, 
însă nu sînt recunoscute la 
scară largă”, spune doctorul 
Lionel Bercovitch, profesor 
de dermatologie la Şcoala 
Medicală Brown din Statele 
Unite.

Printre simptomele aler-
giei la nichel se numără în-
roşirea uşoară a degetelor sau 
chiar mîncărime şi apariţia 
băşicilor.

Muzica din căşti 
afectează auzul

Nu în ultimul rînd, telefoa-
nele mobile sînt vinovate pen-
tru expunerea urechilor noas-
tre la zgomote dăunătoare, pe 
măsură ce noile aparate încor-
porează din ce în ce mai mul-
tă tehnologie, fiecare telefon 
mobil reprezentînd în ziua de 
azi şi un dispozitiv de stocare 
şi ascultare a muzicii, deseori 
cu volumul la maxim.

Potrivit statisticilor reali-
zate de Centrul pentru Preve-
nirea şi Controlul Bolilor din 
Statele Unite, 12,5% dintre 
copiii cu vîrste cuprinse în-
tre 6 şi 19 ani şi 17% dintre 
adulţii cu vîrste între 20 şi 69 
de ani suferă de afecţiuni per-
manente ale auzului, provo-
cate de expunerea excesivă la 
zgomot, totalizînd aproape 30 
de milioane de persoane.

Specialiştii avertizează că 
sunetele cu o intensitate mai 
mare de 85 de decibeli pot 
afecta auzul, în condiţiile în 
care cele mai multe căşti de 
telefon sau MP3 ajung la un 
maxim de 100 de decibeli.

Vibraţiile fantomă
Deşi acest efect nu este 

nici pe departe la fel de grav 
ca neatenţia la volan, „vibra-
ţiile fantomă” reprezintă un 
efect secundar foarte ener-
vant al folosirii intensive a 
telefonului mobil.

Mulţi utilizatori de tele-
foane mobile au raportat vi-
braţii ciudate ale aparatelor, 
chiar şi atunci cînd acestea 
sînt închise.

„Dacă foloseşti foarte 
mult telefonul mobil, aces-
ta devine o parte din tine”, 
spune doctorul William Bart, 
şeful catedrei de neuropsiho-
logie a Universităţii de Medi-
cină din New York.

„Este că şi cum ai purta 
nişte ciorapi strîmţi toata ziua. 
Chiar şi după ce i-ai dat jos, 
poţi să îi simţi în continuare 
în picioare”, explică doctorul, 
citat de ABC News.

Un fotbalist a omorît un suporter care 
l-a criticat

Un fotbalist din Columbia a îm-
puşcat mortal duminică un fan care 
l-a criticat, la mai multe zile după 
ce echipa jucătorului a pierdut finala 
campionatului, a anunţat poliţia.

Mijlocaşul lui Atletico Junior, Ja-
vier Florez, a fugit de la locul crimei, 
dar la scurt timp s-a predat autorităţi-

lor. Martorii au spus poliţiei că fotbalistul l-a împuşcat pe 
Israel Castillo, un electrician în vîrstă de 27 de ani, după ce 

bărbatul i-a spus că a jucat foarte slab în respectiva partidă. 
Atletico Junior a pierdut finala campionatului Apertura în 

faţa formaţiei Once Caldas. 
Cazul este asemănător cu cel al fostului fotbalist Andres 

Escobar, care a fost împuşcat mortal de un suporter după Cam-
pionatul Mondial din 1994, care a avut loc în Statele Unite.

Doi fraţi din Rio de Janeiro trăiesc suspendaţi 
de peretele unei clădiri

Amîndoi iubesc arta şi ascensiunile, motiv pentru care 
s-au gîndit să îmbine cele două pasiuni. Este vorba de doi 

fraţi din Rio de Janeiro care îşi duc viaţa la...înălţime.
Ei locuiesc, lucrează, iau masa şi dorm pe piese de mo-

bilier suspendate la 10 metri deasupra solului pe un perete 
vopsit în culori vii. Acest mod inedit de locuire a făcut din 

cei doi fraţi principala atracţie a 
tuturor trecătorilor.

Tinerii sînt dotaţi cu echi-
pament de ascensiune şi pot 
escalada oricînd veranda unei 
galerii de artă. Ei nu refuză să 
intre în vorbă cu privitorii care 

opresc pentru a-i filma sau fotografia.
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Pericolele nebănuite ale telefonului mobil

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.


