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Comisia europeană 
va acorda un grant 
Moldovei în valoare 
de 45 mln  lei pentru 

realizarea 
programului de 

susţinere a reformei 
în sectorul de 
aprovizionare 

cu apă 
Aceasta este prevăzut în-

tr-un acord dintre Guvernul 
Moldovei şi Comisia Comu-
nităţilor Europene semnat la 
13 august curent, au relatat 
surse din serviciul de presă 
al Guvernului moldovenesc.

Din valoarea totală a 
grantului, 37 mln euro vor fi 
acordate în calitate de suport 
direct bugetului, 6 mln euro 
vor fi acordate pentru imple-
mentarea activităţilor-pilot 
din raionul Nisporeni, iar 3 
mln  euro vor fi acordate în 
formă de asistenţă tehnică. 
Suma de 37 mln  euro ur-
mează a fi debursată în bu-
getul de stat în trei tranşe, 
după cum urmează: 15 mln 
euro, 11 mln euro şi 11 mln 
euro, tranşele II şi III fiind 
condiţionate de implemen-
tarea activităţilor prevăzu-
te în matricea de politici a 
Programului. Perioada de 
implementare a reformei în 
sectorul de aprovizionare cu 
apă este de 60 de luni din 
data semnării acordului.

Examinînd, în şedinţa sa 
plenară din 14 august, Rapor-
tul Comisiei Electorale Cen-
trale cu privire 
la rezultatele 
alegerilor par-
lamentare din 
29 iulie 2009 
şi procesul-
verbal privind 
totalizarea re-
zultatelor aces-
tora, Curtea 
Constituţională 
a confirmat le-
galitatea alege-
rii Parlamentu-
lui Republicii 
Moldova de 
legislatura a 
XIII-a şi a va-
lidat mandatele 
tuturor celor 
101 deputaţi 
nou-aleşi. 

To toda tă , 
Curtea Con-
stituţională a 
respins sesiza-
rea Partidului 
Popular Creş-
tin Democrat 
pentru dispu-
nerea renumărării voturilor 
exprimate în anticipatele re-
cent consumate, relevînd că 
încălcările dispoziţiilor Co-

dului electoral menţionate în 
sesizare nu au avut amploarea 
care să conducă la invalidarea 

alegerilor, nu au influenţat vo-
inţa alegătorilor şi nu demon-
strează că alegerile au com-
portat un caracter fraudulos. 

Au fost considerate nefon-
date şi argumentele expuse în 
sesizările Partidului Alianţa 

„Moldova Noastră” şi Partidu-
lui Liberal, în care era conside-
rată ca fiind greşită metoda de 
calcul aplicată de către Comisia 

Electorală Centrală la distri-
buirea mandatelor de deputat. 
Curtea Constituţională a speci-

ficat că aplicarea altor metode 
decît cea legală ar fi condus la 
încălcarea dispoziţiilor Codului 
electoral, iar interpretarea, mo-

l Curtea Constituţională

dificarea sau abrogarea acesto-
ra ţine de competenţa exclusivă 
a Parlamentului. 

În aceeaşi şedinţă, au fost 
confirmate şi listele candida-
ţilor supleanţi la funcţia de 
deputat în Parlament. 

Chestiuni legate de 
perspectivele procesului 
de reglementare a conflic-
tului transnistrean au ser-
vit drept subiect al discuţi-
ei care a avut loc în timpul 
unei întrevederi a Minis-
trului Reintegrării Vasilii 
Şova cu Reprezentantul 
Special al Uniunii Europe-
ne în Republica Moldova 
Kalman Mizsei.

curent la Chişinău. Scopul principal al consultărilor res-
pective este de a ajunge la o înţelegere privind reluarea 
cît mai grabnică a negocierilor pe marginea procesului de 
reglementare a conflictului în cadrul formatului „5+2”, 
precum şi continuarea promovării măsurilor de întărire a 
încrederii.

În acest context, diplomatul european a remarcat 
importanţa deosebită atribuită de Uniunea Europeană 
problemei transnistrene şi a reconfirmat disponibilitatea 
acesteia de a sprijini eforturile depuse în vederea solu-
ţionării ei.

Potrivit Serviciuluil de presă al Ministerului Reinte-
grării, interlocutorii au ţinut să reitereze că o reglementare 
finală şi viabilă a conflictului transnistrean trebuie să fie 
efectuată prin adoptarea unui statut special pentru Trans-
nistria, cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale 
a Republicii Moldova.

Referindu-se în particular la înţelegerile convenite în 
cadrul consultărilor în formatul „5+2” care au avut loc re-
cent la Viena, interlocutorii şi-au reiterat disponibilitatea 
de a participa la întîlnirea cu mediatorii şi observatorii, 
preconizată să se desfăşoare la sfîrşitul lunii septembrie 
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Curtea Constituţională a confirmat 

UE şi-a reconfirmat disponibilitatea de a sprijini eforturile 
în vederea soluţionării  problemei transnistrene
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Flashu
Preşedintele Republicii Moldova, 
Vladimir Voronin, a semnat decretul 
privind convocarea Parlamentului 
nou-ales
 Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a 

semnat decretul privind convocarea Parlamentului nou-ales. În 
baza art. 63 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al 
articolului 1  alin. (5) din Regulamentul Parlamentului, Preşe-
dintele Republicii Moldova a semnat decretul, potrivit căruia 
Parlamentul, ales la 29 iulie 2009, se convoacă în ziua  de 28 
august 2009.

Moldovenii pot cere vize spaniole şi 
la Kiev 
Moldovenii pot merge şi la ambasada Spaniei din Kiev, 

Ucraina, pentru a cere vize de lung sejur în Spania. Pînă acum 
acestea puteau fi eliberate doar la misiunea diplomatică de la 
Bucureşti, iar procesul a devenit mai complicat, odată cu intro-
ducerea regimului românesc de vize pentru moldoveni. 

Potrivit Ministerului de Externe, solicitantul trebuie să pre-
zinte întreg setul de documente traduse în limba spaniolă şi 
apostilate la Ministerul Justiţiei de la Chişinău. 

MAE crede că această măsură va uşura procesul de obţinere 
a vizelor în scop de muncă, studii sau de întregire a familiei.

Venezuela cere ieşirea Moldovei 
din GUAM
La Caracas, capitala Venezuelei, s-a desfăşurat în aceste 

zile Săptămîna Osetiei de Sud. Hugo Chavez şi administraţia 
sa venerează crearea Osetiei, chiar dacă nu este încă recunos-
cută pe glob. Totodată, administraţia de la Caracas critică rela-
ţiile Georgiei şi Ucrainei cu NATO şi solicită ieşirea Moldovei, 
Georgiei, Azerbaidjanului şi Ucrainei din GUAM, adică desfi-
inţarea acestei organizaţii.

În cadrul festivităţilor dedicate Osetiei de Sud, care au loc 
în Venezuela,  reprezentanţii unei organizaţii venezuelene au 
felicitat autorităţile pentru „suportul acordat politicii ruse des-
făşurate în Caucaz”. A fost citat Chavez, care  a declarat că 
acel conflict din anul trecut din Osetia a fost inspirat de George 
Bush şi de suportul acordat Georgiei. La manifestări au luat 
parte şi „politologi şi diplomaţi ruşi”.

Reprezentanţii organizaţiilor politice din Venezuela au ce-
rut judecarea lui Saakaşvili şi au criticat relaţia Georgiei cu 
NATO. De asemenea, a fost solicitată desfiinţarea GUAM.

Şahul, obligatoriu pentru elevi de la 
1 septembrie
Şahul va fi inclus, cu începere din toamna acestui an, în 

programa şcolară, pentru clasele primare, în toate unităţile de 
învăţămînt din R. Moldova.

După cum informează responsabili din cadrul Ministeru-
lui Educaţiei şi Tineretului (MET), şahul va fi predat în cadrul 
orelor de educaţie fizică. „Elevii claselor primare vor participa 
la orele de şah care vor fi ţinute de profesorii de educaţie fizi-
că sau de alţii care cunosc măiestria şahului”, a declarat  şefa 
Direcţiei preşcolare şi învăţămînt general din cadrul Ministe-
rului, Vasilisa Iluţă.

În acest sens, vor fi rezervate 9 ore teoretice şi 17 practice. 
MET urmează să procure în colaborare cu Federaţia Moldo-
venească de Şah (FMS), cu diferiţi sponsori, inventar şahistic 
(table de joc, piese).

Potrivit lui Tudor Scripcenco, secretarul general al federa-
ţiei din Republica Moldova, au fost tipărite 9000 de cărţi pen-
tru familiarizarea elevilor cu principalele noţiuni de şah. Tudor 
Scripcenco a mai spus că şahul este deja introdus în programe-
le şcolare din peste 50 de ţări ale lumii. Această idee a mai fost 
aplicată în practică, în 1982, în cîteva şcoli din Chişinău.

217 persoane au murit în accidente 
rutiere produse în R. Moldova în 
primele 7 luni
Numărul accidentelor este în creştere cu 5 la sută faţă de 

perioada similară a anului trecut. 
În primele 7 luni ale anului în curs, în R. Moldova au avut 

loc 1573 de accidente rutiere, în care au decedat 217 persoane. 
Alte 1 991 au fost traumatizate. Numărul accidentelor este în 
creştere cu 5% faţă de perioada similară a anului trecut. Datele 
au fost prezentate recent. 

De la intrarea în vigoare a Codului contravenţional, la 31 
mai, s-a redus numărul accidentelor rutiere produse din vina 
conducătorilor auto, dar nu şi numărul accidentelor din vina 
pietonilor, a menţionat Gheorghe Botnariuc, seful Secţiei con-
trol asupra circulaţiei rutiere, din cadrul MAI. 

În ultimele două luni (iunie-iulie) au fost documentate 21 
620 de contravenţii, au fost aplicate 21 066 de amenzi, dintre 
care 13 000 au fost achitate. Cele mai multe amenzi sînt pentru 
necuplarea centurii de siguranţă, pentru lipsa poliţei de asigu-
rare, neefectuarea reviziei tehnice etc.

Centrul „Parteneriat pen-
tru Dezvoltare” (CPD) face 
apel către „Alianţa pentru 
Integrarea Europeană” (AIE) 
să respecte şi să promoveze 
egalitatea de gen în noul pro-
gram de guvernare. Centrul a 
înaintat Preşedinţiei, Guver-
nului şi Parlamentului un şir 
de recomandări în acest sens, 
în special constituirea funcţiei 
de consilier, în cadrul fiecărui 
aparat, cu mandat larg, pentru 
problemele egalităţii de gen, 
vîrstă, etnii. 

„În contextul schimbărilor 
politice şi social-economice 
actuale din R. Moldova, con-
siderăm necesară şi oportună 
operarea unor îmbunătăţiri în 
actul guvernamental pentru 
promovarea şi respectarea 
egalităţii de gen”, se arată în 
apelul organizaţiei. 

Potrivit CPD, acestea vor 
duce la schimbări majore în 
viaţa economică, politică şi 
socială a femeilor şi bărbaţi-
lor din Moldova. Mai mult, 
astfel va fi asigurată respec-
tarea angajamentelor interna-
ţionale şi regionale ale ţării, 
precum şi recomandările date 

ONG cere viitoarei guvernări să promoveze egalitatea de gen 
R. Moldova de către Comite-
tul pentru Eliminarea tuturor 
formelor de Discriminare îm-
potriva Femeilor. 

Centrul „Parteneriat pen-
tru Dezvoltare” recomandă 
Parlamentului constituirea 
Grupului Femeilor Parlamen-
tare (după modelul Women’s 
Parliamentary Caucus), 
pentru a accentua perspecti-
va femeilor în discutarea şi 
adoptarea proiectelor de lege 
şi altor iniţiative, precum şi 
pentru intensificarea activi-
tăţilor de pledoarie pentru 
problematica de gen. Potrivit 
CPD, ar fi necesară şi crearea 
unei subcomisii, specializate 
în problematica de gen, în ac-
tivitatea Comisiei parlamen-
tare pentru drepturile omului. 

O altă prioritate expusă în 
apel este urgentarea adoptă-
rii modificărilor la Legea cu 
privire la prevenirea şi com-
baterea violenţei domestice, 
adoptarea proiectului de Lege 
privind modificările la Codul 
muncii, prin prisma dimensi-
unii de gen etc. 

Viitorii deputaţi vor trebui 
să adopte unele măsuri pentru 

sporirea participării femeilor 
la actul decizional, inclusiv 
prin adoptarea legislaţiei/ 
modificărilor la Codul elec-
toral şi la Legea cu privire la 
asigurarea egalităţii de şasne 
între femei şi bărbaţi. 

Preşedinţiei i se recoman-
dă crearea unei comisii pentru 
egalitate pe lîngă preşedintele 
R. Moldova, cu mandat pen-
tru problemele egalităţii de 
gen, vîrstă, etnie, persoane 
cu dizabilităţi etc. În acelaşi 
timp, şefului statului i se cere 
asigurarea realizării unei ex-
pertize de gen a tuturor do-
cumentelor elaborate şi/ sau 
semnate, în vederea realizării 
unei abordări integratoare a 
genului. 

În viziunea CPD, Guver-
nul ar trebui să aprobe un 
program naţional de asigura-
re a egalităţii de gen pentru 
anii 2009-2015 şi un plan 
de acţiuni pentru implemen-
tarea acestuia pe perioada 
2009-2011, în strînsă coo-
perare cu societatea civilă.  
În viziunea CPD, este impor-
tantă includerea perspectivei 
de gen în politicile de sănă-

tate, în special cele cu refe-
rire la asigurările medicale, 
mortalitatea şi morbiditatea 
maternă şi programele de să-
nătate, cu accent pe diferenţa 
dintre femei şi bărbaţi privind 
durata medie de viaţă. 

CPD solicită  atît Parla-
mentului, cît şi Guvernului 
asigurarea unei reprezentări 
proporţionale a femeilor în 
componenţa tuturor structuri-
lor decizionale, şi nu doar ale 
celor considerate tradiţional 
domenii feminine (sănătate, 
educaţie, protecţie socială). 

CPD recomandă princi-
palelor instituţii din stat să 
constituie funcţii de consilier 
în cadrul fiecărui aparat, cu 
mandat larg, pentru proble-
mele egalităţii de gen, vîrstă, 
etnii etc. 

În apel se spune că reco-
mandările propuse nu nece-
sită alocări bugetare supli-
mentare, ci voinţă politică şi 
angajament plenar pentru res-
pectarea egalităţii de gen. In-
cluderea problematicii de gen 
pe agenda politică a noii gu-
vernări va fi monitorizată de 
sectorul asociativ de profil.  

Recent, grupul de lucru în componenţa Avocatului parla-
mentar Aurelia Grigoriu şi Moraru Marcel, consultatnt supe-
rior al Serviciului investigaţii şi monitorizare, au efectuat o 
vizită de monitorizare în Penitenciarul nr. 3 Leova.

Scopul vizitei a constat în monitorizarea asigurării drep-
turilor deţinuţilor, precum şi în oglindirea situaţiei reale în 
cadrul instituţiei. E de menţionat că nota respectivă se bazea-
ză pe informaţia pusă la dispoziţie de administraţia peniten-
ciarului, de asemenea, pe investigaţiile efectuate în timpul 
monitorizării. Baza procesului de monitorizare l-a constituit 
discuţiile individuale purtate cu persoanele care se aflau în 

greva foamei. În urma convorbirilor  individuale s-au depistat 
unele probleme care necesită a fi soluţionate într- o perioadă 
de timp cît mai restrînsă.

Astfel, una din problemele majore depistate a fost îngră-
direa accesului la informaţie a deţinuţilor. Potrivit art. 57 din 
Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, în penitenci-
are pot fi instalate televizoare şi radiouri dotate cu dispozitive 
de comandă centralizată. Timpul de vizionare a emisiunilor 
televizate este determinat de programul zilei, durata vizionării 
limitîndu-se în zilele de muncă la 6 ore, iar în zilele de odihnă 
şi sărbătoare – la 8 ore.  

Dreptul la informaţie este un drept constituţional consfin-
ţit în legea fundamentală a ţării, care necesită a fi respectat 
de autorităţile de orice nivel. Administraţia penitenciarului 
la fel are obligaţia să asigure accesul liber la informaţie. În 
cadrul discuţiei cu deţinutul X., acesta ne-a comunicat despre 
motivul declarării grevei foamei, şi anume, transferul său din 
Penitenciarul nr. 3 Leova în Penitenciarul nr. 1 Taraclia. Mo-
tivul care stă la baza acestei decizii este mama condamnatu-
lui, care este bolnavă şi nu are posibilitatea de a se deplasa în 
Leova. Grupul de lucru în componenţa Avocatului parlamen-
tar Aurelia Grigoriu şi Moraru Marcel, consultant superior al 
Serviciului investigaţii şi monitorizare a decis intervenirea 
Centrului pentru Drepturile Omului pentru a interpela autori-
tatea competentă în transferul deţinutului. 

Referindu-ne la reiterările Curţii Europene a Drepturilor 
Omului în privinţa faptelor de îngrădire a accesului la informa-
ţie a deţinuţilor, precum şi posibilitatea calificării condiţiilor de 
detenţie din penitenciar drept tratament inuman şi degradant, 
administraţiei penitenciarului i s-a recomandat realizarea unor 
eforturi bine chibzuite, menite să amelioreze condiţiile deţinu-
ţilor în măsura posibilităţilor financiare, în cazul în care acestea 
există. Normele de detenţie în continuă dezvoltare cer ca practi-
ca sau rutina tratamentului răspîndit în sistemele penitenciare să 
fie în mod sistematic revizuită pentru a asigura  conformitatea 
cu standartele art. 3 al Convenţiei Europene pentru Drepturile 
Omului şi un tratament adecvat.

Totodată, s-a sugerat amplificarea controlului asupra res-
pectării cerinţelor sanitaro-igienice de către persoanele res-
ponsabile de organizarea alimentaţiei deţinuţilor în peniten-
ciare. Întru stabilirea echităţii în rîndul persoanelor deţinute, 
este oportun de a egala în drepturi toate categoriile de deţi-
nuţi care se află la regim comun de detenţie. 

În acest sens, administraţia Penitenciarului urmează să 
depună toate diligenţele necesare pentru a crea condiţii ega-
le pentru toţi deţinuţii care se află în unul din regimurile de 
detenţie stipulate în art. 238 CE în ce priveşte condiţiile de 
detenţie, îndeplinirea prevederilor art. 228 Codul de execu-
tare prin afişarea în locuri vizibile, accesibile şi frecventate 
(secţiile de producere, carceră, spaţiul locativ, curţile pentru 
plimbare), dispoziţiile Codului penal şi Codului de executare 
referitoare la executarea pedepsei, ale Statutului executării 
pedepsei de către condamnaţi (în continuare Statut), ale Legii 
privind accesul la informaţie, dispoziţiile ordinelor emise în 
baza Codului de executare şi ale regulamentului de ordine 
interioară a penitenciarului, precum şi modificările acestora 
şi atenuarea pe cît e de posibil  a efectelor negative ale deten-
ţiei asupra demnităţii umane şi a drepturilor individuale ale 
deţinuţilor prin respectarea accesului la informaţie stipulat în 
art. 34 din Constituţia RM.

Monitorizarea asigurării drepturilor deţinuţilor din penitenciarul nr. 3 Leova
Centrul pentru Drepturile Omuluiv
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În ultimul timp circulă tot mai 
multe afirmaţii potrivit cărora apo-
geul crizei economice ar fi  trecut 
şi societatea începe încet-încet să-şi 
revina. Însă, din păcate, realitatea 
pare a fi cu totul alta, deoarece cri-
za se face din ce în ce mai simţită. 
Iar cercetările demonstrează că în 
mare parte aceasta afectează tinerii 
– pătura cea mai vulnerabilă în faţa 
recesiunii.

Recentele previziuni privind 
piaţa muncii sugerează că datorită 
crizei este posibilă o creştere fără 
precedent a şomajului ce va impli-
ca o majorare prognozată pe plan 
mondial, de la 29 milioane de şo-
meri în 2007 pînă la 59 milioane. În 
Europa Centrală şi de Sud-Est pre-
cum şi în Comunitatea Statelor In-
dependente se estimează o creştere 
de pînă la 35 la sută  a numărului de 
şomeri, în timp ce numărul total al 
angajărilor urmează să se diminue-
ze  cu 1-2,8 procente.

Aceste analize sugerează, de 
asemenea, că tinerii vor fi afectaţi 
cel mai mult, astfel încît numărul 
şomerilor tineri urmează să se ex-
tindă în total între 11 şi 17 milioane 
de persoane în perioada 2008-2009, 
reprezentînd o creştere a ratei şo-
majului  tinerilor pe plan global 
pînă la 15 la sută. Ţări precum Re-
publica Moldova, care au cunos-
cut ameliorări recente  în ceea ce 
priveşte perspectivele de angajare 
pentru tineri, înregistrează acum o 
mişcare de recul în rezultatul direct 
al crizei. Astfel, tot mai mulţi tineri  
din Moldova devin şomeri şi sînt 
dezavantajaţi pe piaţa muncii, ara-
tă un studiu lansat recent de către  

Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) Moldova. Iar 
evoluţiile obţinute cu siguranţă au 
implicaţii vizibile asupra sărăciei 
şi ar putea anula 
progresele re-
cente.

Este nevoie 
de un răspuns 
urgent la pro-
blema creşterii 
numărului de 
şomeri tineri 
din Republica 
Moldova pentru 
a evita aprofun-
darea în conti-
nuare a sărăciei 
(în special a să-
răciei în mediul 
rural, deoarece 
două treimi din-
tre oamenii să-
raci locuiesc la 
sate şi ca rezul-
tat şomajul prin-
tre tineri este, la 
fel,  mai ridicat 
anume în aceste 
regiuni), afirmă 
reprezentanţi ai 
PNUD în Moldova. 

Potrivit studiului, criza eco-
nomică a condus la o majorare a 
şomajului în ţară mai ales printre 
tineri  (din grupul de vîrstă cuprins 
între  15 şi 24 de ani), cu 16 la sută 
în primul trimestru al anului 2009 
(în comparaţie cu 14 la sută în 
2007). Rata şomajului tinerilor este 
mai înaltă în regiunile rurale (17 la 
sută), în timp ce în spaţiul urban ea 
constituie 15 la sută. Deşi această 

rată este comparabilă cu media din 
ţările Uniunii Europene şi se situ-
ează mult mai jos decît cea din une-
le state vecine, tinerii din Moldova 

suportă în mod evident consecinţe-
le unor dezavantaje pe piaţa forţei 
de muncă. 

„În condiţii de criză mulţi dintre 
tinerii din Moldova nu au posibili-
tate să-şi continue studiile şi nici 
să-şi găsească un loc de muncă. 
Fără experienţă, angajatorul fie le 
întoarce spatele spunîndu-le că tre-
buie să mai crească, fie le plăteşte 
un salariu cu mult sub cel mediu. 

Tinerii continuă să se confrunte 

cu o lipsă de experienţă şi cu ne-
încrederea potenţialilor  angajatori, 
fiind obligaţi în acelaşi timp să  
concureze pe piaţa internă a forţei 

de muncă cu migranţii mai experi-
mentaţi, care revin în ţară într-un 
moment de creştere a şomajului”, 
a menţionat Lovita Ramguttee, ma-
nagerul Programului de Reducere a 
Sărăciei în cadrul PNUD Moldova.

De asemenea, cercetarea în ca-
uză sugerează faptul că din motiv 
că majoritatea tinerilor şomeri po-
sedă doar studii liceale, politicile 
promovate şi acţiunile realizate la 
nivel naţional  se axează pe educa-

Tinerii afectaţi cel mai mult de criza economică

174 de neajunşuri au depistat poliţiştii 
în procesul de pregătire a instiţuţiilor de în-
văţămînt pentru începerea noului an şcolar. 
Multe dintre şcolile şi liceele din ţară nu sînt 
îngrădite, iar în preajma lor lispesc marcajele 
rutiere, ceea ce pune în pericol siguranţa ele-

vilor, spun responsabili de la poliţia rutieră. 
În acest sens, angajaţii Direcţiei poliţiei ruti-
ere în comun cu Serviciul protecţiei civile şi 
situaţii excepţionale au demarat o campanie 
de inspectare de comun cu reprezentanţii tu-

turor instituţiilor de învăţămînt, inclusiv ale 
celor preşcolare.

Totodată, subdiviziunile poliţiei rutiere 
din teritoriu examinează amenajarea trece-
rilor pentru pietoni din preajma a 1700 in-
stituţii de învăţămînt, dintre care 654 sînt 

adiacente drumuri-
lor publice, privind 
existenţa mijloacelor 
tehnice de dirijare 
conform regulilor şi 
normelor tehnice în 
vigoare.

„În multe şcoli 
şi grădiniţe lipsesc 
gardul, marcajele ru-
tiere, utilajul antiin-
cendiar, lucruri foar-
te importante pen-
tru aceste instituţii. 
Acest lucru ne pune 
în gardă, întrucît noi 
am atenţionat, în re-
petate rînduri, auto-
rităţile locale pentru 
a soluţiona această 
problemă”, a spus 
într-o conferinţă de 
presă Gheorghe Bot-
nariuc, şeful poliţiei 
rutiere.

Pentru a asigu-
ra securitatea elevi-
lor, pe 1 septembrie 
agenţii de ciculaţie 

vor sta în preajma instituţiilor de învăţămînt, 
în special la intersecţiile periculoase.

Totodată, oamenii legii susţin că, în acest 
an, elevii vor lua cu asalt barurile, care se află 
în preajma şcolilor, pentru că aici, de fapt, 

Acţiuni profilactice privind asigurarea securităţii 
copiilor pentru începerea noului an şcolar

copiii chiulangii îşi petrec ziua şi nu la ore.
„Noi am avertizat pînă acum peste 293 de 

asemeanea unităţi comerciale că în cazul în 
care minorii vor fi deserviţi în timpul orelor, 
administratorii vor fi traşi la răspundere”, a 
spus Dumitru Rusu, şef-adjunct al Direcţiei 
Ordine Publică. În acelaşi timp, Rusu a afir-
mat că începînd din acest an, în toate şcolile 
va fi introdus cursul opţional „Siguranţa tra-
ficului rutier”, pentru a informa elevii despre 
cele mai importante măsuri de siguranţă rutie-
ră, despre dauna alcoolului şi a narcomaniei.

Desfăşurarea acţiunilor au ca sarcină de 
a impune atît pietonii, cît şi conducătorii 
mijloacelor de transport să respecte regulile 
de traversare a trecerilor pietonale, inclusiv 
prevenirea comiterii accidentelor rutiere pe 
sectoarele date. MAI vine cu un apel către 
părinţi: să se conformeze cerinţelor înaintate 
de poliţie, să însoţească copiii care abia au 
început anul şcolar, să nu le permită micuţi-
lor să poarte obiecte preţioase cum ar fi cele 
din aur sau telefoane mobile, deoarece pot 
deveni victime.

Este de menţionat faptul că pe parcursul 
sezonului estival poliţia a desfăşurat un şir de 
acţiuni privind protejarea copiilor pe perioa-
da vacanţei. Astfel, în urma desfăşurării ope-
raţiunii „Grija”, cei 90 400 copii care s-au 
odihnit în 83 tabere staţionare şi 286 cu sejur 
de zi nu au fost admise cazuri de înec sau 
accidente cu caracter traumatic.

Cu toate acestea, în perioada de vară au 
fost înregistrate 22 cazuri de înec al mino-
rilor, 65 de minori au fost depistaţi în stare 
de ebrietate în locurile publice, 463 practi-
cau vagabondajul, 506 părinţi au fost traşi la 
răspundere administrativă pentru neonorarea 
obligaţiunilor de educaţie a copiilor.

S. C.

ţia şi instruirea vocaţională, unde 
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă are de jucat un rol-cheie. 
Astfel, se creează situaţia în care 
mulţi tineri nu se înregistrează în 
calitate de şomeri şi, prin urmare, 
nu beneficiază de serviciile oferite. 
Acest lucru se poate întîmpla dato-
rită faptului că tinerii nu sînt con-
ştienţi de avantajele înregistrării ca 
şomeri sau pentru că sînt descura-
jaţi, ca urmare a percepţiilor despre 
oportunităţile de angajare restrînse 
şi/sau salariile mici.

Analiza  ce se referă la relaţia 
dintre fenomenul şomajului printre 
tineri şi sărăcie şi denotă că  acţiu-
nile care au drept scop  abordarea 
problemei în cauză  ar putea cu-
prinde un pachet de măsuri, inclu-
siv orientare profesională, instruire 
şi plasare în cîmpul muncii.

Pentru a răspunde  nevoilor gru-
pului de tineri vulnerabili, PNUD a 
oferit asistenţă  unui număr de peste  
o mie de tineri, dintre care aproape 
700 sînt acum angajaţi în muncă. 
Această asistenţă a fost acorda-
tă de PNUD  în cadrul proiectului 
„Oportunităţi mai bune  pentru ti-
neri şi femei”, implementat în pre-
zent prin contribuţia  Agenţiei SUA 
pentru Dezvoltare Internaţională.

„Proiectul menţionat oferă ser-
vicii inclusiv pentru persoanele 
cu dizabilităţi pentru a le facilita 
reintegrarea pe piaţa muncii şi el 
urmează să fie extins astfel încît 
să cuprindă mai multe pături soci-
almente vulnerabile”, a conchis L. 
Ramguttee. 

Irina BUREA

Procedura de înregistrare a 
tranzacţiilor cu bunuri imobiliare 

va deveni mai simplă 
Numărul de adresări în instanţe la înregis-

trarea tranzacţiilor cu bunuri imobiliare se va 
reduce. Actualmente, persoana (clientul) pen-
tru a înregistra dreptul asupra unei proprietăţi 
imobiliare trebuie să facă şase adresări în di-
verse instanţe. Ministerul Justiţiei şi Agenţia 
de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru au elabo-
rat un ordin comun, implementarea căruia va 
permite a face un prim pas în direcţia simpli-
ficării procedurii în cauză. 

Astfel, precum a precizat Valeriu Gînju, 
vicedirector al ÎS Cadastru, clientul se va 
adresa la oficiul teritorial cadastral pentru 
obţinerea extrasului din Registrul bunurilor 
imobile. Apoi, cu acest extras şi cu certificatul 
privind valoarea bunului imobil, va merge la 
notar în vederea autentificării actului juridic. 
Tot atunci, el poate, printr-o declaraţie scrisă, 
împuternici notarul să prezinte el cererea de 
înregistrare. Notarul întocmeşte un demers cu 
anexarea actului juridic, copiei buletinului de 
identitate a clientului, a bonului de plată şi, în 
aceiaşi zi, prezintă documentele la Oficiului 
teritorial cadastral. În decurs de 7 zile, se efec-
tuează înregistrarea, se transmite actul juridic 
cu aplicarea parafei notarului, care mai apoi îl 
prezintă părţilor, antrenate în tranzacţie. 

„Prin această procedură toate problemele 
care apar la perfectarea actului juridic le so-
luţionează notarul cu oficiul cadastral, adică 
profesioniştii, fără implicarea clientului, care 
nu este competent în aceste probleme. Spo-
reşte şi nivelul securităţii tranzacţiei: actul 
juridic este prezentat în aceiaşi zi la Oficiul 
cadastral, fiind excluse unele posibile scheme 
de corupţie. Totodată, toate contractele auten-
tificate notarial vor fi înregistrate şi Oficiul 
cadastral teritorial va putea prezenta Serviciu-
lui Fiscal de Stat informaţia despre subiecţii 
impozitării” - a menţionat Valeriu Gînju. 

Gînju a mai spus că în prezent se desfă-
şoară seminare cu reprezentanţii oficiilor te-
ritoriale cadastrale şi alţi specialişti pentru a-i 
informa asupra noii proceduri de înregistrare 
a tranzacţiilor, care va fi implementată cu în-
cepere de la 1 septembrie.  
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Se vor găsi toate cele 61 de voturi, mai 
exact cele opt voturi, atît cît trebuie pentru a fi 
ales preşedintele R. Moldova? Este întrebarea 
pe care şi-o pune, astăzi, aproape fiecare cetă-
ţean în parte, interesat de politică. Unii spun 
că se va găsi cu uşurinţă, alţii zic că nu.  

Veronica Abramciuc, deputată pe listele 

Partidului Comuniştilor din Republica Mol-
dova (PCRM), susţine că viitorul Preşedin-
te al ţării ar trebui să facă parte din echipa 
PCRM. Ea a declarat, într-un interviu pentru 
Radio Europa Liberă, că această soluţie ar fi 
una echitabilă, întrucît Alianţa pentru Inte-
grare Europeană nu are cum vota şeful statu-

lui fără ajutorul comuniştilor. „Dacă într-ade-
văr această coaliţie a acumulat voturi destule 
pentru a alege preşedintele Parlamentului şi 
pentru a alege prim-ministrul şi Guvernul, nu 
e nici o problemă. Mai este însă şi PCRM care 
are o bază electorală destul de mare şi aceşti 
oameni sînt cetăţeni ai Republicii Moldova şi 

interesele lor necesită să 
fie respectate. În aceste 
condiţii ar fi, poate – în 
viziunea mea, nu e vor-
ba de viziunea PCRM 
–  ar fi, zic, corect ca 
candidatura propusă la 
Preşedinţia ţării să fie 
din partea comuniştilor, 
cu condiţia să nu fie la 
moment angajată politic 
această figură, şi să fie 
acceptabilă pentru opo-
ziţie. Şi atunci, probabil, 
asta ar fi unica ieşire din 
situaţie cînd s-ar atinge 
o înţelegere, cînd comu-
niştii ar vota posibil şi 
Guvernul, şi Preşedinte-
le opoziţiei, iar opoziţia 
ar vota candidatura par-
tidului care a acumulat 
cel mai mult, adică din 
partea Comuniştilor. Şi 
nu este numaidecît ca el 
să fie comunist la etapa 
actuală”, a afirmat Vero-

nica Abramciuc.
Alţi deputaţi ai PCRM au declarat anterior 

că partidul lor ar fi gata să acorde cele opt vo-
turi care nu-i ajung Alianţei pentru Integrare 
Europeană pentru a vota preşedintele cu con-
diţia ca la această funcţie să fie propus un can-
didat apolitic. 

Liderul Partidului Liberal Democrat din R. 
Moldova (PLDM) este însă de o altă părere 
şi susţine că viitorul preşedinte va fi angajat 
politic.

În acelaşi timp, deputatul PCRM, Vladi-
mir Ţurcan,    nu exclude faptul că PCRM ar 
putea vota şi pentru Marian Lupu, candidatura 
neoficială încă a Alianţei pentru Integrare Eu-
ropeană la funcţia de şef al statului.   

Vladimir Ţurcan a declarat că principale-
le condiţii pe care Partidul Comuniştilor le-a 
înaintat Alianţei pentru Integrare Europeană 
pentru a vota o persoană la funcţia de şef al 
statului sînt ca aceasta ,,să nu promoveze vi-
ziuni naţionalist-radicale şi să nu fie angajată 
politic”. Potrivit acestuia, Partidul Comunişti-
lor şi Alianţa pentru Integrare Europeană vor 
începe discuţiile privind alegerea preşedinte-
lui zilele acestea. 

Referindu-se la data convocării Parlamen-
tului, Ţurcan a menţionat că „întîi de toate 
trebuie să aşteptăm semnarea decretului Pre-
şedintelui Voronin”, spunînd că prima şedinţă 
a noului legislativ poate avea loc în oricare 
dintre zile, însă nu mai tîrziu de 29 august 
2009. Acesta nu a exclus ca noul parlament 
să se întrunească în prima şedinţă chiar şi la 
28 august. 

Analiştii politici sînt însă de o altă părere. 
Aşadar, potrvit comentatorului politic, Petru 
Bogatu, aceste declaraţii trebuie înţelese şi 
interpretate ca un tîrg. „Nu cred că ele dau 
peste cap declaraţiile anterioare făcute de 
Mark Tkaciuk. Probabil că Vladimir Voro-
nin a revenit din vacanţă şi comuniştii şi-au 
pus la punct strategia de după alegeri şi acum 
supralicitează. Aceasta nu înseamnă că ei vor 
continua tot aşa şi nu vor ceda”, a spus Petru 
Bogatu. Pe de altă parte, a subliniat el, „de-
claraţiile optimiste făcute, anterior, de liderii 
opoziţiei că PCRM va vota preşedintele nu 

sînt altceva decît o formă de presiune exerci-
tată asupra comuniştilor”. „Deci ambele părţi 
se află acum într-o fază cînd vor să obţină cît 
mai mult cu un preţ rezonabil. Deocamdată 
este greu de spus unde vor ajunge. Nu este 
exclus ca, pînă la urmă, să se parieze pe un 
candidat neutru sau, cel puţin, pe un perso-
naj care nu a făcut parte din taberele rivale în 
această competiţie electorală şi care, în linii 
mari, ar putea să-i satisfacă pe toţi. Un lucru 
îl putem spune cu certitudine: nervi tari vor 
trebui să aibă ambele părţi, întrucît nici una 
dintre ele nu cred că are curajul să provoa-
ce acum alegeri anticipate”, a afirmat Petru 
Bogatu.

Analistul politic Igor Munteanu este de 
părere că mesajele care vin acum din partea 
comuniştilor sînt contradictorii, deoarece şi 
situaţia din cadrul PCRM este contradictorie. 
„Comuniştii sînt într-o situaţie la care nu s-au 
aşteptat şi pentru care nu au reţete. Blocarea 
formării noului Guvern sau blocarea alegerii 
preşedintelui aparent ar favoriza PCRM, dar 
în termeni strategici, dimpotrivă, l-ar defavo-
riza. Controlînd Guvernul sau Preşedinţia, co-
muniştii vor trebui să facă faţă unei  perioade 
incandescente în care frisoanele tranziţiei şi 
ale crizei economice vor lovi, în primul rînd, 
în cei care au promis stabilitate a subliniat 
analistul. 

Precizăm că, în cazul în care în următoa-
rea lună Parlamentul ţării nu reuşeşte să alea-
gă preşedintele, în Republica Moldova vor 
avea loc noi alegeri parlamentare, care se vor 
desfăşura anul viitor. Preşedintele Republicii 
Moldova se alege cu votul a cel puţin 3/5 din 
deputaţi, adică cu 61 din 101 mandate. Noua 
coaliţie majoritară dispune doar de 53 de man-
date şi mai are nevoie de încă opt voturi pen-
tru a alege un preşedinte înaintat de ei. 

S. C.

Se vor găsi ori nu cele opt voturi pentru a fi ales preşedintele R. Moldova?

Centrul Naţional de Prevenire 
a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) 
a realizat o ediţie specială a buleti-
nului său informativ „IMPACT”, 
dedicată combaterii muncii copilu-
lui în Moldova. Revista este editată 
în cadrul unui Program de Acţiuni 
implementat de CNPAC şi susţinut 
de Programul Internaţional pentru 
Eliminarea Muncii Copilului al Or-
ganizaţiei Internaţionale a Muncii 
(ILO-IPEC) în Moldova. Această 
ediţie a revistei „IMPACT”, produsă 
de „URMA ta”, include următoarele 
subiecte: 

• Editorialul „O viaţă scurtă, po-
vestită într-un mesaj cu litere mari, 
pe un tricou” prezintă istoria Vio-
letei, care este unul dintre sutele şi 
miile de copii beneficiari ILO-IPEC, 
ale căror destine au fost schimbate 
în bine, prin contribuţia echipelor 
multidisciplinare, create şi instrui-
te de CNPAC pentru a interveni în 
cazurile de exploatare prin muncă a 
copiilor.

• „Viitorul furat al copiilor care 
muncesc” este titlul articolului care 
consemnează declaraţia Danielei 
Popescu, preşedinta Centrului Naţi-
onal de Prevenire a Abuzului faţă de 
Copil: „Fiecare dintre noi cunoaşte 
cel puţin un copil care se află într-o 
situaţie de exploatare prin muncă”.

• „Schimbările legislative, efec-
tuate în Republica Moldova, asigură 
o creştere semnificativă a gradului 
de protecţie a copiilor împotriva 
muncii exploatatoare şi periculoa-
se”, afirmă viceministrul Economiei 
şi Comerţului, Sergiu Sainciuc, pre-
şedintele Comitetului Director pen-
tru Eliminarea Muncii Copilului în 

Republica Moldova. Viceministrul 
moldovean oferă, în interviul pen-
tru revista „IMPACT”, exemple ale 
acţiunilor de răspuns ale statului la 
fenomenul muncii copilului în Mol-
dova.

• În 2009 s-au împlinit 10 ani 
de la adoptarea de către Organizaţia 
Internaţională a Muncii a Conven-
ţiei privind interzicerea celor mai 
grave forme ale muncii copilului şi 
acţiunea imediată în vederea elimi-
nării lor. Viorica Ghimpu, manager 
al Programului Internaţional pentru 
Eliminarea Muncii Copilului al Or-
ganizaţiei Internaţionale a Muncii 
(ILO-IPEC) în Moldova, punctea-
ză, în articolul „Munca copilului 
în Moldova: provocări, reuşite, 
perspective”, reperele cooperării şi 
participării Moldovei la mişcarea 
internaţională de combatere a mun-
cii copilului.

• Copiii-victime ale traficului de 
fiinţe umane şi ale altor forme gra-
ve ale exploatării muncii copilului 
din Moldova pot beneficia acum de 
asistenţă în cadrul Sistemului Naţi-
onal de Referire pentru protecţia şi 
asistenţa socială a victimelor şi po-
tenţialelor victime ale traficului de 
fiinţe umane. Esenţa acestui sistem 
este prezentată de şeful interimar 
al Direcţiei Protecţie a Familiei şi 
Copilului din cadrul Ministerului 
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copi-
lului al Republicii Moldova, Cornel 
Ţăruş.

• Svetlana Haraz, coordonator al 
Programului de prevenire a muncii 
copilului, CNPAC, descrie experi-
enţa şi modelele partenerilor ILO-
IPEC în prevenirea formelor grave 

ale muncii copilului. De asemenea, 
aici sînt exemplificate şi Serviciile 
din cadrul Modelelor de Monitori-
zare a Muncii Copilului şi Angajare 
a Tinerilor.

• O istorie cu dimensiune uma-
nă îl are ca protagonist pe Andrei: 
„Cerşea, fura... acum va merge în 
clasa întîi”.

• Expertul în domeniul drepturi-
lor omului, Angelina Zaporojan-Pîr-
gari, a evaluat proiectul de asistenţă 
tehnică ILO-IPEC „Trafic şi alte 
forme grave ale muncii copilului în 

Europa Centrală şi de Est” şi face 
publice constatările şi recomandări-
le pentru viitor.

• Studiul de fezabilitate, efec-
tuat în cadrul Programului de Ac-
ţiuni ILO-IPEC, prezintă o analiză 
complexă a pilotării Sistemului de 
Monitorizare a Muncii Copilului şi 
identifică problemele şi oportunită-

ţile în vederea replicării acestui sis-
tem. Autor al studiului: conf. univ. 
dr. Valentina Priţcan.

• Reţeaua Pactului Global din 
Moldova a adoptat propriul Cod de 

O ediţie specială a revistei „IMPACT”, consacrată 
combaterii muncii copilului în Moldova

conduită privind combaterea celor 
mai grave forme ale muncii copilu-
lui. Motivaţiile corporative pentru 
adoptarea acestui cod se regăsesc pe 
paginile revistei „IMPACT”. 

• Conferinţa ILO de la Lisabona, 
din februarie 2009, la care a parti-
cipat şi delegaţia Republicii Moldo-
va, a evaluat tendinţele actuale ale 

muncii decente, poli-
ticilor de ocupare şi 
condiţiilor de muncă 
din regiunea euro-
peană în perioada 
2004-2008 şi a iden-
tificat soluţii pentru 
sporirea productivi-
tăţii muncii pentru o 
creştere economică 
durabilă.

• Subiectul care 
închide această edi-
ţie a buletinului in-
formativ CNPAC 
este consacrat Zilei 
Mondiale împotriva 
Exploatării Copilului 
prin Muncă, 2009.

• Revista „IM-
PACT” include şi o 
listă a resurselor în 
domeniul prevenirii 
şi combaterii celor 
mai grave forme ale 
muncii copilului în 
Moldova.

Finanţarea pen-
tru realizarea acestei 

ediţii a buletinului informativ „IM-
PACT”, consacrată combaterii mun-
cii copilului în Moldova, a fost oferită 
de Departamentul Muncii al Statelor 
Unite ale Americii (USDOL).
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Pînă în prezent, în R. 
Moldova au fost înregistra-
te 54 de cazuri suspectate de 
infestare cu virusul A (H1N1), 
dintre care şase sînt pozitive. 
În celelalte 47 de ca-
zuri, rezultatele au ie-
şit negative, iar pentru 
ultimul caz rezultatele 
sînt în curs de proce-
sare. 

Primarul 
capitalei alarmat 
de virusul gripal 

În cadrul şedinţei 
operative a Primăriei 
Chişinău din 17 au-
gust, primarul gene-
ral Dorin Chirtoacă a 
solicitat Guvernului 
să modifice decizia ca 
toţi elevii şi studenţii 
să prezinte la începu-
tul anului de studiu un 
certificat medical care 
ar confirma că aceştia 
nu suferă de noul tip de 
gripă. „Nu trebuie să agravăm 
situaţia. Iar acces la medic 
vor avea toţi copiii şi după 1 
septembrie. Întîi de toate, vor 
trebui supuşi controlului me-
dical acei copii care au fost în 
vacanţă peste hotarele ţării”, a 
argumentat Dorin Chirtoacă. 
   Totodată, în opinia vicedi-
rectorului Centrului de Me-
dicină Preventivă,  Vasile So-
hotschi,  decizia de prezenta-
re obligatorie a certificatelor 
medicale antigripă a fost anu-
lată. „Acestea vor fi prezenta-
te doar de persoanele care au 
călătorit peste hotare, iar cei-
lalţi copii vor fi monitorizaţi 

Comercianţii ambulanţi dintr-o 
piaţă improvizată în sectorul Rîş-
cani al capitalei au ieşit, marţi 18 
iunie, cu tot cu marfă, în mijlocul 
drumului blocînd circulaţia pe bu-
levardul Moscova preţ de o oră. În 
acest fel oamenii au protestat împo-
triva administraţiei locale şi a poliţi-
ei de sector care nu le permite să-şi 
comercializeze marfa în stradă. De 
menţionat că în această regiune, de 
mai mult timp, ţăranii din satele din 
apropiere vin să-şi comercializeze 
producţia agricolă pe care o obţin 
în gospodăriile lor. Anterior, ei erau 
obişnuiţi să facă acest lucru în peri-
metrul pieţei „Total” care a fost des-
fiinţată, iar în locul acesteia a fost 
construit un supermarket. De mai 
mult timp, oamenii luptă cu poliţia 
care ba îi lasă să-şi vîndă marfa, ba 
îi alungă. Marţi vînzătorii au decis 
să-şi scoata marfa  în mijlocul dru-
mului. 

Munca de un an dată cu piciorul 
de poliţist        

Cîteva zeci de ţărani şi-au scos 
lăzile şi găleţile cu fructe şi legume, 
pe care le aveau pentru comerciali-
zare, în faţa maşinilor, autobuzelor 
şi troleibuzelor, în speranţa că măcar 
aşa cerinţa lor de a li se crea condiţii 
pentru vînzare va fi auzită de autori-
tăţi. Oamenii se plîng că sînt nevoiţi 
să-şi vîndă marfa în stradă pentru 
că în altă parte nu au unde se duce. 
Ei se plîng de faptul că în alte pieţe 

agricole din capitală toate locurile 
sînt ocupate de monopolişti, iar ca 
să ajungă să vîndă la una din tara-
bele din pieţe trebuie să achite zilnic 
taxe mai mari decît venitul pe care 
îl obţin. Iar pentru că au muncit un 
an de zile ca să-şi poată scoate şi ei 
în toamnă nişte bani, se văd nevoiţi 
să iasă în stradă. Aici însă poliţia nu 
le permite să activeze, îi amendea-
ză, iar unii îşi permit chiar să dea cu 
piciorul în găleţile şi lăzile cu fructe 
sau legume. „Eu vin cu o căldăruşă 
de perje, iar pînă diseară ele se fac 
mămăligă” spune una dintre femei”. 
„Am trei studenţi acasă. Trebuie să 
vînd poama ca să pot să-mi pot îm-
brăca copiii, să pot plăti contractele 
la facultate. La Piaţa Centrală ne cer 
cîte 700 de euro pentru loc. La altă 
piaţă nu sînt locuri. Nu ai unde te 
duce să vinzi marfa pe care o pro-
duci”, adaugă altă femeie. „Poliţiş-
tii mi-au luat nu o dată marfa, m-au 
întins, mi-au făcut procese-verbale 
de pînă la 4 mii de lei. Vin, dau cu 
piciorul, calcă marfa în picioare, 
parcă am fi nişte ucigaşi”, s-a plîns 
femeia.

De patru ani pe drumuri
Aceşti oameni, care s-au tot să-

turat de certuri şi bătăi cu poliţia, 
spun că umblă pe drumuri de patru 
ani, de cînd piaţa „Total”, unde îşi 
vindeau marfa, a fost închisă.  De 
atunci, vînzătorii de produse agrico-
le roagă autorităţile locale să le fie 

create condiţii normale de activitate. 
Tot de patru ani, oamenii spun că 
nu s-au ales cu altceva decît cu pro-
misiuni, procese-verbale şi amenzi. 
Lor li s-apromis, în repetate rînduri 
de altfel, că pentru ei va fi amenajat 
un loc special pentru comercialize-
re. Acum, oamenii cred că tot ce li 
s-a promis au fost vorbe în vînt în 
timp ce autorităţile au sperat că ei, 
într-un final, vor renunţa să-şi caute 
dreptatea. „Dar ei nu înţeleg că noi 
nu avem altă sursă de venit! Ei nu 
înţeleg că noi pe baza acestor produ-
se trăim, plătim facturile, ne cumpă-
răm de mîncare?! Vor capitală euro-
peană, să ne facă condiţii europene. 
Foarte bine le-ar sta cu străzile cu-
răţite de vînzători ambulanţi, iar noi 
să murim de foame! Las să-mi dea 
un loc de muncă şi eu n-am să ies în 
stradă”, spune o protestatară aproa-
pe plîngînd. 

Negocieri cu pretorul de sector 
Bulevardul Moscovei a putut fi 

deblocat, abia peste o oră, timp în 
care protestatarii au negociat con-
diţiile lor ulterioare de activitate cu 
pretorul sectorului Rîşcani, Mihai 
Cîrlig. Funcţionarul i-a îndemnat pe 
vînzători să nu creeze incomodităţi 
şi să nu-şi rezolve problemele cu 
forţa. El i-a invitat să-şi vîndă pro-
dusele în iarmaroacele de toamnă 
special amenajate pentru această 
perioadă şi le-a explicat că vînzarea 
produselor alimentare în stradă este 

interzisă. „În oraş sînt stabilite mai 
multe zone unde au fost deschise 
iarmaroace. Iar acestea sînt ambiţii 
– unde locuim, acolo vindem. Aici 

este trotuar şi nu-l putem transfor-
ma în piaţă”, le-a spus Mihai Cîrlig 
protestatarilor. Vînzătorii s-au lăsat 
convinşi, dar i-au spus pretorului de 
sector că nu sînt dispuşi să aştepte 
prea mult timp soluţionarea proble-
mei lor. De asemenea, ei au averti-
zat că vor bloca din nou strada, în 
cazul în care pretura nu le va crea 
condiţii decente pentru a-şi  putea 
vinde fructele şi legumele, iar po-
liţia nu va înceta să-i terorizeze. Pe 
de altă parte, locatarii blocurilor din 

preajmă se declară mulţumiţi că au 
lîngă casă o piaţă improvizată. „Ne 
vine şi nouă mai uşor, nu trebuie să 
ne deplasam hăt ştie unde pentru a 

procura cîte ceva”, spune o locatară 
a blocului din preajmă. Cu atît mai 
mult că, spun oamenii, vînzătorii în 
fiecare seară fac curăţenie după ei şi 
nu lasă murdărie. Pe de altă parte, 
„îşi mai cîştigă şi ei în acest fel bu-
cata de pîine, în condiţiile vieţii de 
astăzi nu cred că trebuie să căutăm 
aspecte europene cînd oamenii nu 
mai ştiu ce să facă de sărăcie”, a de-
clarat o altă cumpărătoare.  

Laura DUMBRAVă  

Protest cu mere, pere, roşii şi castraveţi la Rîşcani  

îndeaproape de către medicii 
din cadrul instituţiei de învă-
ţămînt”, remarcă Sohotschi.  
    În ce priveşte vaccinarea, 
vicedirectorul Centrului a 

declarat că, în toamnă, se va 
proceda la vaccinarea popu-
laţiei contra gripei sezonie-
re. „Nu a fost găsit vaccinul 
contra gripei de tip nou, de 
aceea planificăm vaccinarea 
cel puţin contra gripei se-
zoniere, susţine Sohotschi 
   Primarul a mai anunţat de-
spre includerea la prima oră 
de dirigenţie, de la 1 septem-
brie, a subiectului gripei de 
tip nou, în cadrul întîlnirilor 
profesorilor cu părinţii, care 
au loc pînă la începerea anu-
lui şcolar, dar şi asigurarea lu-
crătorilor medicali în şcoală.  
  Amintim că în cadrul şedinţei 
Comisiei Extraordinare Anti-

Gripa porcină se extinde
epidemice Republicane din 6 
august a fost luată decizia ca 
elevii şi studenţii să prezinte 
la începutul anului de studiu 
un certificat medical care va 

demonstra că 
nu suferă de 
gripă de tip 
nou. 

Un nou 
pericol
În acelaşi 

timp, site-
urile de ştiri 
din România 
scriu despre o 
avertizare, ve-
nită din partea 
Health Protec-
tion Agency 
(Agenţia pen-
tru Protecţia 
Sănătăţii) din 
Marea Brita-
nie, trimisă în 
29 iulie unui 
număr de 600 

de specialişti în neurologie. 
Autorităţile sanitare britanice 
au avertizat neurologii să fie 
în alertă la momentul declan-
şării campaniei de vaccina-
re împotriva gripei porcine, 
amintind că un vaccin similar 
este suspectat că a provocat 
sindromul Guillain-Barre (o 
boală cu o evoluţie extrem de 
rapidă în care sistemul imuni-
tar atacă învelişul protector al 
nervilor, distrugîndu-l – n.a.) 
şi decesul a 25 de pacienţi în 
SUA, în 1976. Potrivit exper-
ţilor internaţionali în dome-
niu, vaccinul împotriva gripei 
sezoniere umane nu protejea-
ză împotriva gripei porcine, 

care se transmite în general 
de la om la om sau prin con-
tact direct cu animalele, însă 
consumul de carne de porc nu 
duce la îmbolnăvire.

Ce este gripa porcină?
Gripa porcină este o mala-

die respiratorie, specifică por-
cilor din crescătorii, un virus 
gripal de tip A. Gripa porcină 
trece ocazional la om, în ge-
neral la persoane care vin în 
contact cu aceste animale. Ea 
nu se transmite mîncînd car-
ne de porc, ci pe cale aeriană, 
de la om la om. Temperatura 
de preparare a cărnii (71 de 
grade Celsius) distruge viru-
surile şi bacteriile, precizea-
ză Centrul american pentru 
controlul bolilor (CDC). Exis-
tă un vaccin împotriva acestei 
boli pentru porci, nu şi pentru 
om. Potrivit autorităţilor mexi-
cane, care citează Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS), 
vaccinul corespunde încă unei 
tulpini precedente a virusului, 
cea ce îl face mai puţin efici-
ent. Însă producţia vaccinului 
este posibilă în măsura în care 
virusul este identificat, dar 
necesită „un pic de timp”, 
spune OMS. Organizaţia a 
simţit nevoia să dea un sem-
nal de alarmă pentru că sînt 
cazuri umane asociate cu un 
virus gripal animal, dar şi din 
cauza ariei geografice extinse 
în care s-au înregistrat diferi-
te focare de infecţie, precum 
şi a vîrstei neobişnuite (25-45 
de ani) a grupurilor de oameni 
afectate. 

S. C

„Air Moldova” 
invită pasagerii săi la 

„Turul vinicol”
Compania aeriană „Air Moldova”  a lansat pentru 

pasagerii săi oferta specială –  „Turul vinicol”. La eta-
pa iniţială, de 
această ofertă 
pot beneficia 
pasagerii cur-
selor Mosco-
va-Chişinău-
Moscova, care 
sosesc în Mol-
dova pentru o 
singură zi.

Bilete tur-
retur pentru cursa Moscova-Chişinău-Moscova în cadrul 
ofertei „Turul vinicol” pot fi procurate la doar 164 de 
euro, cu toate taxele incluse. În costul biletului este deja 
inclus turul vinicol în subsolurile din Cricova sau Cojuş-
na, precum şi transferul cu taxiul din aeroport şi înapoi.

Compania „Air Moldova” efectuează zilnic cîte două 
curse pe traseul Moscova-Chişinău – dimineaţa şi seara. 
Oferta „Turul vinicol” este valabilă pentru pasagerii care 
decolează din capitala rusă la ora 10.15 şi revin din Chi-
şinău în aeroportul Domodedovo la ora 21.50. Cursele 
„Air Moldova” sînt operate pe aeronave confortabile de 
tipul Airbus A320. Pasagerii pot procura bilete atît în cla-
sa econom, cît şi în cea business. 

 Programul vizitei întreprinderilor vinicole include o 
excursie prin labirintele vinicole subterane, unde se păs-
trează colecţii unicale de vinuri, produse în diverse regi-
uni ale Moldovei; degustarea vinurilor; cina şi oferirea 
de suvenire.

Tichetul gratuit pentru vizitarea întreprinderilor vini-
cole, precum şi pentru călătoria tur-retut cu taxiul se vor 
elibera la momentul sosirii pasagerului în aeroportul Chi-
şinău, de către reprezentantul „Air Moldova”.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

La evidenţă în casa mea se află un  nepot care 
este  plecat de mai mult timp. Rog să-mi explicaţi 
dacă îl pot scoate de la evidenţă şi în ce cazuri 
pot face acest lucru.                                                                                                         

Maria Duca,
Orhei 

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGă

Potrivit Hotărîrii Guver-
nului nr.376 din 6 iunie 1995,  
radierea din evidenţă a per-
soanelor fizice se efectuează 
în următoarele cazuri: 

a) înregistrarea la noul do-
miciliu; 

b) stabilirea domiciliului 
permanent peste hotarele ţării; 

c) în baza demersului pro-
prietarului locuinţei sau al 
administraţiei instituţiilor de 
învăţămînt, căminelor depar-
tamentale, caselor-internat, 
azilurilor pentru bătrîni, orfe-
linatelor; 

d) privarea persoanei, prin 
hotărîrea instanţei judecăto-
reşti, de dreptul de posesiune 
a spaţiului de locuit; 

e) decesul, conform acte-
lor de identitate primite de la 
oficiile de stare civilă (primă-
rii) şi de la alte organe com-
petente. 

Copiii şi persoanele aflate 
la întreţinere nu pot fi radiaţi 
din evidenţă în condiţiile lite-
rei  c). 

Actul normativ menţionat 
mai prevede că în cazul în 
care persoana a prezentat in-
formaţie frauduloasă, în baza 
căreia a fost înregistrată la 
domiciliu, organul abilitat cu 
funcţii de înregistrare este în 
drept să anuleze înregistrarea 
persoanei respective.  În ca-
zul înstrăinării sau moştenirii 
imobilului aflat în proprietate 
privată, persoanele înregistra-
te anterior trecerii dreptului 
de proprietar asupra acestui 
imobil se radiază automat din 
evidenţă, dacă actul juridic 
respectiv nu prevede altfel.  
Pentru efectuarea procedurii 
de înregistrare la domiciliu, 
persoana fizică va achita cos-
tul serviciilor prestate popu-
laţiei de organele competen-
te.  Cetăţenii străini, apatrizii, 
refugiaţii şi beneficiarii de 
protecţie umanitară, cu domi-
ciliul pe teritoriul Republicii 
Moldova, se iau în evidenţă 
în modul prevăzut pentru ce-
tăţenii Republicii Moldova.

? Educ de una singură copiii,  soţul de care am 
divorţat refuzînd să participe la educare.  Aş vrea 
să  ştiu cum poate fi obligat soţul  să participe la  
întreţinere.  

Marina Ţurcan, 
Cahul  

Potrivit articolului 74 din 
Codul familiei, părinţii  sînt 
obligaţi să-şi întreţină copiii 
minori şi doar  copiii majori 
inapţi de muncă ce necesită 
sprijin material. Modul de  pla-
tă  a pensiei de întreţinere se 
determină  în  baza unui  con-
tract încheiat între părinţi sau 

între părinţi şi copilul major 
inapt de muncă. Dacă lipseşte  
un  atare  contract şi părinţii nu  
participă  la întreţinerea  copi-
ilor,  pensia  de  întreţinere se  
încasează  pe  cale judecăto-
rească,  la cererea unuia dintre 
părinţi, a tutorelui  copilului 
sau a autorităţii tutelare.

Consiliile primare terito-
riale de expertiză medicală 
a vitalităţii reprezintă struc-
turile principale din teritoriu 
în domeniul expertizei vita-
lităţii. În componenţa fiecărui 
consiliu activează trei me-
dici-experţi (terapeut, chirurg 
şi neurolog), dintre care unul 
este numit, prin ordinul mi-
nistrului Protecţiei Sociale, 
Familiei şi Copilului, la pro-
punerea preşedintelui Consi-
liului republican de expertiză 
medicală a vitalităţii, şef de 

consiliu. În caz de necesitate, 
în activitatea consiliului sînt 
cooptaţi un ftiziopulmonolog, 
un oncolog, un psihiatru din 
cadrul consiliilor de expertiză 
medicală a vitalităţii de nivel 
republican. Pe lîngă medicii-
experţi sus-numiţi, în statele 
de funcţii ale fiecărui consiliu 
sînt încadraţi un asistent me-
dical superior şi un registrator 
medical.

Consiliile primare terito-
riale de expertiză medicală a 
vitalităţii activează în strictă 
conformitate cu Instrucţiunea 
privind modul de stabilire a 
invalidităţii. Reţeaua consili-
ilor primare teritoriale de ex-
pertiză medicală a vitalităţii 
este stabilită în conformitate 
cu normativele aprobate de 
către Ministerul Protecţiei 
Sociale, Familiei şi Copilu-
lui. Consiliile primare terito-
riale de expertiză medicală a 
vitalităţii dispun de ştampilă 
cu stema de stat şi prezintă 
sistematic, în modul stabilit 
de legislaţia în vigoare, dări 
de seamă despre activitatea 
desfăşurată.

Consiliile primare terito-
riale de expertiză medicală a 
vitalităţii apreciază severita-
tea deficienţelor funcţionale, 
stabilesc gradul de invalidi-
tate în strictă conformitate cu 
Instrucţiunea privind modul 
de stabilire a invalidităţii, 
aprobă decizia de prelungire a 
certificatului de concediu me-
dical. Consiliile primare teri-
toriale de expertiză medicală 
a vitalităţii efectuează exper-
tiza vitalităţii persoanelor în-
cepînd cu vîrsta de 18 ani, sta-

Consiliile primare teritoriale de expertiză 
medicală a vitalităţii

bilită de legislaţia în vigoare. 
Consiliile primare teritori-
ale de expertiză medicală a 
vitalităţii stabilesc legătura 
cauzală a invalidităţii cu ac-
cidentele de muncă, bolile 
profesionale, schilodire de 
muncă în legătură cu avaria 
de la Cernobîl.    Obiectivele 
principale ale consiliilor pri-
mare teritoriale de expertiză 
medicală a vitalităţii sînt:

– stabilirea şi evaluarea 
invalidităţii;

– recomandarea pensio-
nării conform 
i n d i c a ţ i i l o r 
medicale; 

– aproba-
rea sau sanc-
ţionarea pre-
lungirii cer-
tificatului de 
concediu me-
dical, în cazul 
tratamentului 
de durată, 
conform fişei 
de trimitere 
a Consiliu-
lui medical 
consultativ al 
instituţiei me-
dico-sanitare, 
în conformi-
tate cu actele 
normative în 
vigoare. 

Consiliile 
primare teritoriale de exper-
tiză medicală a vitalităţii au 
următoarele atribuţii de bază:

– să efectueze aprecierea 
corectă a pierderii capacităţii 
de muncă, conform criteriilor 
medicale şi sociale de bază;

– să informeze populaţia 
despre drepturile lor la ex-
pertizarea vitalităţii şi despre 
criteriile de bază ale stabilirii 
invalidităţii;

– să trimită pentru experti-
zare la consiliile de expertiză 
medicală a vitalităţii de nivel 
republican pacienţii dificili în 
planul expertizei vitalităţii, 
inclusiv la solicitarea scrisă a 
acestora;

– să analizeze divergenţe-
le de diagnostic dintre consi-
liul primar teritorial şi consi-
liile de expertiză medicală a 
vitalităţii de nivel republican 
şi să întreprindă măsuri pe 
întru excluderea cazurilor de 
stabilire incorectă a gradului 
de invaliditate;

– să analizeze cauzele in-
validităţii primare şi să reco-
mande măsuri de prevenire a 
invalidităţii;

– să conlucreze cu consi-
liile medicale consultative ale 
instituţiilor medico-sanitare 
în scopul investigării comple-
xe şi calitative a persoanelor 
trimise pentru expertizarea 
sau reexpertizarea medicală a 
vitalităţii;

– să analizeze cazurile de 
divergenţe dintre deciziile 
consiliilor medicale consul-
tative din instituţiile medico-
sanitare şi cele ale consiliilor 
primare teritoriale de experti-
ză medicală a vitalităţii;

– să prezinte conducăto-
rilor instituţiilor medico-sa-
nitare informaţii cu privire la 
cazurile de trimitere incorectă 
a pacienţilor de către consili-
ile medicale consultative la 
consiliile primare teritoriale 
pentru expertiza medicală a 
vitalităţii, precum şi cu pri-
vire la nivelul invalidităţii în 
teritoriul respectiv;  

– să examineze, la soli-
citare, în comun cu consilii-
le medicale consultative ale 
instituţiilor medico-sanitare, 
persoanele cărora li s-a retras 
sau li s-a diminuat gradul de 
invaliditate;

– să prezinte consiliului 
medical consultativ argumen-
te privind încadrarea, retrage-
rea sau diminuarea gradului 
de invaliditate;

– să participe la familia-
rizarea populaţiei şi autori-
tăţilor administraţiei publice 
locale cu situaţia la compar-
timentul invalidităţii primare 
şi să propună măsuri de ame-
liorare.

Consiliile primare terito-
riale de expertiză medicală a 
vitalităţii au următoarele obli-
gaţii: 

să evalueze corectitudinea 
întocmirii şi autenticitatea 
documentelor medicale pre-
zentate pentru expertizare;

să efectueze expertizări 
de control în scopul suprave-
gherii dinamice a îndeplini-
rii prescripţiilor individuale 
anterioare de tratament şi 
reabilitare a bolnavilor şi in-
valizilor.

Consiliile primare terito-
riale de expertiză medicală 
a vitalităţii au următoarele 
drepturi: 

– să solicite şi să primeas-
că de la organele şi instituţiile 
de ocrotire a sănătăţii, între-
prinderi, instituţii şi organiza-
ţii cu orice tip de proprietate 
informaţia necesară pentru 
buna desfăşurare a expertizei 
pacienţilor;

– să solicite de la consi-
liile medicale consultative 
ale instituţiilor medico-sani-
tare publice argumente su-
plimentare pentru precizarea 
diagnosticului şi dinamicii 
decurgerii afecţiunii.

Consiliile primare terito-
riale de expertiză medicală 
a vitalităţii conlucrează cu 
conducătorii instituţiilor me-
dico-sanitare publice şi cu 
preşedinţii consiliilor medi-
cale consultative în scopul 
intensificării succesivităţii şi 
interacţiunii dintre instituţii-
le medico-sanitare publice şi 
consiliile primare teritoriale 
de expertiză medicală a vi-
talităţii. În cazurile dificile, 
consiliile primare teritoriale 
de expertiză medicală a vitali-
tăţii beneficiază de dreptul de 
a invita medici-consultanţi, 
care sînt remuneraţi conform 
legislaţiei în vigoare. Con-
siliile primare teritoriale de 
expertiză medicală a vita-
lităţii eliberează invalizilor 

certificate de modelul stabilit 
de Ministerul Protecţiei So-
ciale, Familiei şi Copilului, 
care sînt documente de strictă 
evidenţă, ale căror cotoare se 
expediază în termen de cinci 
zile caselor teritoriale de asi-
gurări sociale.

Expertizarea cetăţenilor 
de către consiliile primare de 
expertiză medicală a vitalităţii 
se efectuează la locul de trai 
al acestora, pe baza fişei de 
trimitere a consiliului medical 
consultativ al Centrului Medi-
cilor de Familie, iar în cazul 
tratamentului de durată în in-
stituţiile medicale specializate 
(Institutul de Ftiziopulmono-
logie, Institutul Oncologic, 
spitalele de psihiatrie etc.) – 
pe baza fişelor de trimitere ale 
consiliilor medicale consulta-
tive din cadrul acestor institu-
ţii. Dacă pacientul, din motive 
de sănătate (confirmate prin 
deciziile consiliilor medicale 
consultative ale instituţiilor 
medico-sanitare), nu se poate 
prezenta la şedinţa consiliilor 
primare teritoriale de exper-
tiză medicală a vitalităţii, ex-
pertiza medicală se efectuează 
la domiciliu.  În cazuri excep-
ţionale, expertizarea poate fi 
efectuată în lipsa pacientului, 
avînd consimţămîntul acestu-
ia. Consiliile primare terito-
riale de expertiză medicală a 
vitalităţii se convoacă în şe-
dinţe în plen şi, după analiza 
rezultatelor expertizării sau 
reexpertizării, iau decizia co-
respunzătoare. Datele exami-
nării, expertizarii sau reexper-
tizării şi deciziile luate se în-
registrează în procesul-verbal 
de expertizare şi în registrul 
şedinţelor consiliilor primare 
teritoriale de expertiză medi-
cală a vitalităţii, ambele fiind 
semnate de preşedintele şi 
membrii consiliului respectiv 
şi autentificate prin ştampila 
cu stema de stat. Dacă unul 
dintre membrii consiliului dat 
nu acceptă decizia comună, 
opinia lui separată se consem-
nează în procesul-verbal de 
expertizare. În cazul parităţii 
voturilor membrilor consiliu-
lui, votul şefului de consiliu 
este decisiv. La prima exper-
tizare în cadrul consiliilor pri-
mare teritoriale de expertiză 
medicală a vitalităţii pacientul 
este prezentat, în mod obliga-
toriu, de către medicul de fa-
milie sau de alt medic (medi-
cul-specialist, în conformitate 
cu recomandarea Consiliului 
medical consultativ al institu-
ţiei medico-sanitare). Consi-
liile primare teritoriale de ex-
pertiză medicală a vitalităţii 
prescriu obligatoriu indicaţii 
privitor la angajarea invali-
zilor în muncă, în corespun-
dere cu capacitatea funcţio-
nală restantă a organismului. 
Administraţia de la locul de 
muncă al persoanei în cauză 
este obligată să execute reco-
mandările consiliului primar 
teritorial de expertizare a vi-
talităţii.

În prag de comă alcoolică 
la volan

Un şofer aflat 
în stare avansată de 
ebrietate a fost prins 
conducînd în zig-zag 
pe autostrada Soa-
relui din România. 
În urma etilotestului 
rezultatul a indicat 
1,66 mg/l alcool pur 
în aerul expirat, con-
centraţie suficient de 
mare pentru comă 
alcoolică. Cetăţeanul 
se ţinea însă bine pe 
picioare şi vorbea coerent, spun oamenii legii.

Inconştientul şofer, un bucureştean de 41 de 
ani, a fost prins după ce mai mulţi conducători auto 
au sunat la 112 şi au anunţat autorităţile că un automobil 
circulă cu viteză, în zig-zag pe autostradă.

Poliţiştii de la circulaţie l-au oprit pe bărbat din peri-
culoasa cursă şi i-au întocmit dosar penal. Acum, acesta 
riscă închisoare de la 1 la 5 ani, mai ales că, potrivit 
poliţiştilor, este recidivist.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentanţilor SRL „Kim Agroservice” 
Ceadîr-Lunga, pentru data de 3 septembrie 2009, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL „Octopus-
Prof” privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                                        I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului ÎI „Mutu-Sarmez”, pentru 
data de 8 septembrie 2009, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă intentată de SA „European Drinks Import Export” 
ICS.

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

Judecător                                                        Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Alrada Prim”, pen-
tru data de 23 septembrie 2009, ora 10.15, la şedinţa de jude-
cată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de SRL „Cariba” privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător                                                        I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentanţilor SRL „Manager” Chişinău, 
pentru data de 6 octombrie 2009, ora 11.00, la şedinţa de ju-
decată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă intentată de SRL „Comalimser” privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător                                                        I. Gancear

www
Judecătoria Botanica solicită prezentarea cet. Gaju Maria, 

Gaju Mihail, Chicaros Nadejda, Poleacova Maria, Secrieru Ta-
tiana, Cuneaev Alexandr, Cuneaev Victor, Ţurcan Natalia, Ia-
covlev Aliona, Pestov Liudmila, Mamalîga Maria, pentru data 
de 4 septembrie 2009, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. 
Zelinski nr. 13, bir. 17) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de ÎMGFL nr.3 privind încasarea datoriei.

Judecător                                                Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica solicită prezentarea cet. Mocanu Ser-
ghei Gheorghe, pentru data de 14 septembrie 2009, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 17) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de SC „Coldin-DC” pri-
vind constatarea nulităţii contractului de mandat.

Judecător                                               Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica solicită prezentarea cet. Bigovschi 
Elena, pentru data de 22 septembrie 2009, ora 16.00, la şedin-
ţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 17) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de SC „Ameritrex-Prest” 
SRL, către Bigovschi Elena, Silistraru Ana, privind încasarea 
datoriei.

Judecător                                                Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica solicită prezentarea cet. Moldovan 
Elena, pentru data de 2 octombrie 2009, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 15) în calitate de reclamată 
pe cauza civilă intentată de Bulatova Victoria privind elibera-
rea obligaţiunilor de fidejusor.

Prezenţa este obligatorie. 
Judecător                                                L. Gafton

www
Judecătoria Hînceşti solicită prezentarea cet. Şindilă Euge-

niu Nistor, a.n. 05.12.1982, pentru data de 8 septembrie 2009, 
ora 15.00, la şedinţa de judecată (Hînceşti, str. Chişinăului 
nr.7, bir.3) în calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 2-742, intenta-
tă de SA „ÎM şi Compania Consulting Grup” privind rezilierea 
contractelor.

Judecător                                                  S. Balaban
www

Judecătoria Cimişlia solicită prezentarea cet. Sofronovici 
Ion, a.n.23.09.1975, pentru data de 7 septembrie 2009, ora 
10.00,  la şedinţa de judecată (Cimişlia, str. C. Stamati nr.1) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Sofronovici Tamara 
privind desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei alimentare.

Judecător                                                Serghei Papuha

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”

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 

108  CPC al RM, solicită prezentarea cet. Boţoc Ioana, pentru 
data de 7 septembrie 2009, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 506) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de Boţoc Fiodor privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                      Silvia Gîrbu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Miron Veaceslav dom. mun. Chişinău, str. Humuleşti nr. 20, 
pentru data de 24 septembrie 2009, ora 12.00, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă intentată de Miron Elena privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                                  Oleg Sternioală
www

Judecătoria Botanica solicită prezentarea cet. Levinţa Igor, 
pentru data de 15 septembrie 2009, ora 11.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Zelinski nr. 13, bir. 17) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile intentată de Elena Ciorici privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător                                            Viorica Mihaila

Anunţ
La date 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 vîn-
zare bunul imobil, construcţie  comercială cu suprafaţa de 199,8 
m.p.,  numărul cadastral 2501207.156.01, costul bunului scos în 
vînzare 1 700 000 lei cu terenul cu destinaţie pentru construcţii 
cu suprafaţa de 0.0551 ha cu numărul cadastral 2501207156, 
cu costul de  38 304 lei  situate pe adresa  Călăraşi, str. M. Emi-
nescu nr.3, preţul total 1 738 304 lei.

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

Relaţii la nr. de telefon: 2-08-09;   2-29-01  
Executor                                                        Iu. Bulgac 

Cronica poliţistă
Procuratura Generală

Mamă condamnată pentru 
moartea fiului

O mamă în vîrstă de 22 ani a fost con-
damnată de Judecătoria sect. Ciocana pentru 
moartea copilului său la 1 an 6 luni privaţiune 
de libertate.

Potrivit actului de învinuire, aceasta îm-
preună cu copilul său de numai  1 an cerşea 
la uşile blocurilor de locuit. Nefiind suprave-
gheat, fiul a căzut între scări de la nivelul 6. 
În urma vătămărilor corporale grave, copilul a 
decedat la spital în cîteva ore.

Prin acţiunile sale, tînăra mamă care mai 
are doi copii lăsaţi în grija bunicilor a săvîr-
şit infracţiunea prevăzută de art. 163 alin.(2) 
– Lăsarea în primejdie, şi anume:  lăsarea, 
cu bună ştiinţă, a copilului minor, de vîrstă 
fragedă, în cazul în care cel vinovat fiind 
obligat să îi poarte de grijă şi că el însuşi a 
pus-o într-o situaţie periculoasă pentru viaţă, 
faptă care a provocat din imprudenţă decesul 
victimei.

Sentinţa cu drept de apel în modul stabilit 
de lege. 

La numai 20 ani  riscă 7 ani de 
închisoare

Procuratura sect. Ciocana a expediat in-
stanţei cauza penală în privinţa cet. O. Mun-
teanu  în vîrstă de 20 ani, care este învinuită 
de proxenetism.

Potrivit procurorilor, aceasta, împreună 
cu o persoană nestabilită de origine turcă, a 
îndemnat o altă tînără de 19 ani din raionul 
Criuleni la practicarea prostituţiei, ultima s-a 
lăsat convinsă că va fi bine plătită dacă pleacă 
în Turcia.

În scurt timp, O. Munteanu i-a organizat 
tinerei plecarea în Turcia prin procurarea din 
contul persoanei nestabilite  a biletului de că-
lătorie pe ruta aeriana Odesa-Istanbul,  unde 
victima urma să practice prostituţia.

Conform art. 220 alin. (1) CP, pentru acţi-
unile săvîrşite, O. Munteanu riscă o pedeapsă 
de la 4 la 7 ani închisoare.

Cînepă ascunsă în floarea-soarelui 
Narcomania şi afacerile cu droguri afectează şi corup structura unei 

societăţi, influenţînd negaiv  dezvoltarea societăţii şi a statului. Din 
nefericire, acest viciu, pe an ce trece, se extinde şi ia amploare şi în 
rândul societăţii moldoveneşti. Cea mai mare tragedie este că cel mai 
des cad în capcana drogului minorii. Iar cei care obţin venituri exor-
bitante de pe urma producerii şi comercializării produselor narcotice, 
probabil, nu conştientizează că obţin profituri pe baza sănătăţii şi chiar 
vieţii copiilor noştri. Angajaţii Ministerului Afacerilor Interne continuă 
să întreprindă acţiuni de amploare în vederea combaterii traficului de 
droguri şi, în general, a narcomaniei. De asemenea, în vizorul poliţiei 
rămîn categoriile de cetăţeni care produc, fabrică, extrag, prelucrează, 
livrează, expediază sau importă substanţe narcotice şi psihotrope su-
puse controlului în conformitate cu legislaţia în vigoare. În urma unei 
informaţii operative, la finele  săptămînii trecute, ofiţerii de la Antidrog 
au depistat pe traseul Şoldăneşti-Copanca, într-un lan de floarea-soare-
lui, cu o suprafaţă de 80 de ari, circa 300 plante de cînepă. Suma totală 
a stupefiantelor pe piaţa neagră constituie circa 160 000 de lei. 

Trei dintr-o lovitură    
Contracararea acestui „viciu” al lumii face parte din activitatea co-

tidiană a ofiţerilor de la Direcţia antidrog a MAI. Ultimele razii ale 
poliţiştilor s-au încheiat cu elucidarea a trei cazuri de cultivare ilegală 
în proporţii mari a plantelor care conţin substanţe narcotice. Proprieta-
rul lanului de floarea-soarelui de pe traseul Şoldăneşti-Copanca, unde 
mai creştea şi cînepa, s-a dovedit a fi un locuitor al satului Parcari din 
componenţa raionului Şoldăneşti. În cazul în care bărbatul, în vîrstă de 
41 de ani, îşi ducea pînă la capăt „afacerea”, acesta urma să obţină un 
venit, în urma comercializării cînepei, de circa 160 de mii de lei. 

Şi la Drochia aceeaşi „poveste” 
Un alt caz de creştere a plantelor de cînepă a fost depistat în satul 

Nicoreni, raionul Drochia. Şi în această localitate, inculpatul a găsit as-
cunzişul pentru cînepă în cota pe care, aparent, creştea floarea-soarelui. 

În lanul de 1,5 ha, care aparţine unui localnic, creşteau circa 1000 de 
plante verzi de cînepă. Valoarea totală a substanţelor narcotice seches-
trate pe piaţa neagră constituie 640 000 de lei. Potrivit poliţiei, suspec-
tul a fost  anterior judecat pentru comiterea unor infracţiuni similare 
şi practică această activitate de mult. Audiaţi de poliţişti, ambii propri-
etari au relatat că drogurile sînt crescute pentru a fi comercializate pe 
teritoriul ţării. 

Gospodăria – laborator de stupefiante
Cel de-al treilea caz depistat de oamenii legii a fost înregistrat în 

satul Moscovei, din componenţa raionului Cahul. De această dată, in-
geniozitatea „afaceristului” a întrecut orice limită. De dragul profitului 
„păcătos”, localnicul şi-a transformat gospodăria în laborator de stu-
pefiante. În timp ce ţăranii îşi cresc pe lîngă casă roşii, castraveţi şi 
alte produse necesare unei familii de la ţară, gospodarului cu pricina i 
s-au părut mai necesare drogurile. Oamenii legii au depistat cele 340 
de plante de cînepă chiar pe teritoriul aferent casei gospodarului. De 
pe urma comercializării plantelor, în calitatea sus-menţionată, propri-
etarul „plantaţiei” s-ar fi pricopsit,  nici mai mult, nici mai puţin, decît  
cu 240 000 de lei. 

Pînă la şase ani de puşcărie  
În toate aceste cazuri a fost iniţiată cîte o cauză penală în baza 

art.217, alin.(4) Cod penal al Republicii Moldova „Circulaţia ilegală 
a substanţelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor”. Conform le-
gislaţiei în vigoare, persoanele culpabile de comiterea unor asemenea 
fărădelegi riscă închisoare de la 4 la 6 ani. Direcţia antidrog, în parte-
neriat cu alte subdiviziuni de specialitate ale MAI, va întreprinde toa-
te măsurile în lupta cu problemele asociate narcomaniei şi are scopul 
principal de a obţine reducerea semnificativă a ritmului de răspîndire 
a drogurilor, distrugerea pieţei de desfacere şi minimalizarea daunelor 
cauzate de droguri comunităţii noastre.  De la începutul anului curent, 
poliţia a înregistrat 1591 de cazuri legate de narcomanie.

Laura DUMBRAVă 

Doi copii de 13 ani din Moldova au comis jafuri în serie în Austria
Doi copii de 13 ani din R. Moldova, solicitanţi de azil în Aus-

tria, au fost identificaţi ca participanţi la o serie de furturi comise 
în oraşul Salzburg.

Colonelul de poliţie Josef Holzberger a declarat pentru presa 
austriacă faptul că cei doi au fost reţinuţi zilele trecute, după ce au 
fost găsiţi într-o casă abandonată din districtul Lehen.

Cei doi sînt acuzaţi că au furat 3000 de euro în cash, un laptop, 
ţigări dintr-un restaurant din Salzburg, precum şi alte sume de bani 

din bancomatele din Hallein şi Flachgau. La locul de şedere al mi-
norilor au fost găsite multe alte bunuri furate.

Holzberger a mai spus că cei doi băieţi au recunoscut că au 
comis acele furturi, dar au explicat că le-au comis sub îndrumarea 
unor bărbaţi de etnie cecenă, care conduc gruparea şi organizează 
jafurile.

Cu toate acestea, cei doi băieţi nu vor putea fi judecaţi, deoare-
ce legislaţia austriacă nu permite pedeapsa penală pentru minori.
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Sergiu CRuTCO, 
judecător Centru – 35 de ani

Mult stimate domnule Sergiu Crutco,
Aniversarea zilei dumneavoastră de naştere ne 

oferă plăcutul prilej de a vă adresa un sincer şi cald 
mesaj de felicitare.

Munca nobilă ce o desfăşuraţi cu cinste şi dem-
nitate vă conferă o alură de om destoinic al acestui 
neam.

Să vă păstraţi aceste calităţi valoroase, căci  de 
ele este nevoie ca dreptatea şi adevărul să triumfe 
mereu.

Pentru tot ceea ce sînteţi şi pentru tot ceea ce 
faceţi vă dorim multă sănătate, putere continuă de 
muncă, noi realizări încununate cu succese remar-
cabile.

La mulţi ani!
* * *

Gheorghe IOVu, 
judecător CA Chişinău – 55 de ani

Mult stimate domnule Gheorghe Iovu, 
Fie ca această zi de o semnificaţie aparte pentru 

dumneavoastră să vă insufle şi mai mult dorinţa de a 
trăi frumos viaţa, de a crea lucruri deosebite – astfel 
încît să atingeţi cele mai înalte culmi de revelaţie su-
fletească. Să vă păstraţi deosebitele calităţi cu care 
v-a înzestrat bunul Dumnezeu. Iar anii care se vor 
perinda de acum încolo să vă aducă multă sănătate, 
clipe enorme de fericire şi bucurii nenumărate  de la 
cei dragi inimii. 

La mulţia ani!  
* * *

Nelea PODLISnIC, 
judecător Drochia – 35 de ani

De o semnificaţie aparte este acest  sublim şi dis-
tins gustar pentru o doamnă la fel de sublimă şi dis-
tinsă precum este Nelea Podlisnic.

Mult stimată doamnă, un oaspete drag v-a bătut 
zilele acestea la uşă şi v-a adus în dar cea mai fru-
moasă sărbătoare a sufletului  – aniversarea zilei de 
naştere.

Cu acest minunat prilej vă dorim să aveţi parte 
de multă sănătate, fie ca lumina acestei sărbători să 
vă inunde sufletul de energie şi să genereze mereu 
bună dispoziţie, forţă de a merge înainte spre a atin-
ge cele mai înalte culmi.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 
Tatiana Răducanu, judecător CSJ; Liubovi Brîn-
za, judecător Centru detaşat INJ; Angela Corotchi, 
judecător Hînceşti; Vera Toma, judecător CA Bălţi; 
Sergiu Daguţa, judecător Ciocana; Petru Grume-
za, preşedintele judecătoriei Căuşeni; Tudor Banu, 
procuror interimar al raionului Şoldăneşti; Ruslan 
Popov,  procuror, şef al secţiei nr. 1 din cadrul  Di-
recţiei control al urmăririi penale a Procuraturii 
Generale;  Vitalie Bordea, procuror, şef al Secţiei  
control al respectării legilor  la executarea pedep-
selor  din cadrul Direcţiei  investigaţii generale a 
Procuraturii Generale;  Boris Cîrţîcă, procuror in-
terimar al raionului Briceni.

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

Privitul televizorului este 
pentru sănătatea unui co-
pil mai periculos decît dacă 
acesta ar sta în faţa 
unui calculator, ar 
juca jocuri video sau 
ar citi. Potrivit unui 
studiu recent, privitul 
televizorului ridică 
tensiunea arterială a 
copiilor într-o măsu-
ră mai mare decît alte 
activităţi lipsite de 
mişcare. 

E binecunoscut 
faptul că activităţile 
sedentare sînt aso-
ciate cu numeroase 
probleme de sănătate 
pentru copii, inclu-
siv obezitatea, însă 
cercetători din SUA 
şi Spania au stabilit recent o 
legătură directă între privitul 
televizorului şi creşterea ten-
siunii la copii, indiferent de 

greutatea acestora. 
Studiul, efectuat pe un 

eşantion de 111 copii cu vîr-

stele cuprinse între 3 şi 8 ani a 
arătat că acei copii care petre-
ceau 90 de minute în faţa te-
levizorului şi mai mult aveau 

tensiunea sistolică şi diastoli-
că (numite popular tensiunea 
de sus şi, respectiv, de jos) cu 

cel puţin 5 
unităţi mai 
înaltă decît 
la copiii 
care pri-
veau tele-
vizorul mai 
puţin de ju-
mătate de 
oră pe zi. 

Pe lîn-
gă faptul 
că inacti-
vitatea în 
timpul pri-
vitului te-
levizorului 
este deja 
un factor 

de creştere a tensiunii, cer-
cetătorii au explicat pericolul 
acestei activităţi prin poziţia 
deseori greşită pe care o aleg 

copiii atunci cînd se aşază în 
faţa televizorului, precum şi 
prin obiceiul de a servi gus-
tări nesănătoase. 

Medicul serviciului de 
urgenţă, Svetlana Prepeliţă, 
susţine că atît televizorul, 
cît şi calculatorul dăunea-
ză grav sănătăţii copilului.  
„Copilul obsedat de televi-
zor şi calculator devine hi-
peractiv, mai nervos, poate 
să plîngă mai repede decît 
alţi copii, să se bată din im-
prudenţă.

Stările negative şi de ner-
vozitate ale copiilor sînt cre-
ate cel mai des de filmele de 
acţiune, pe care ei preferă să 
le vizioneze stînd în faţa te-
levizorului şi a calculatorului 
timp îndelungat. Toate aces-
tea le creează boli psihice, 
de care uneori nici părinţii nu 
sînt conştienţi”, a spus medi-
cul.  

Fostul director al societăţii care deţine 
aeroportul din Beijing a fost executat
Li Peiying, fostul director al societăţii care deţine aeropor-

tul din Beijing a fost executat  după ce a fost condamnat la 
moarte pentru corupţie.

Li, în vîrstă de 60 de ani, a fost găsit vinovat, în luna februa-
rie, pentru că a acceptat mita în valoare de 26,61 de milioane 
de yuani (3,9 milioane de dolari) şi a deturnat 82,5 milioane de 
yuani din 1995 pînă in 2003. 

Li Peiying, fost director general al Capital Airports Holding 
(CAH), operator al mai multor aeroporturi din China, a fost 
executat la Jinan (estul ţării).

Corupţia este una dintre problemele asociate creşterii eco-
nomice chineze, iar autorităţile desfăşoară în mod regulat ope-
raţiuni anticorupţie.

De obicei, în China pedepsele cu moartea se dau pentru cri-
me şi mai puţin pentru fraude sau corupţie.

Înaintea unei mari bătălii, 
comandantul le spune soldaţi-
lor:

– Soldaţi, azi e ziua cea 
mare!!! Azi vom lupta pînă la 
unu!!!

Din mulţime se aude o voce 
timidă:

– Dom’ comandant.......dd n-am putea să lup-
tăm pînă la două şi după-masă să fim liberi?

* * *
Bulă are un fiu. Într-o zi fiul îi zice:
– Tată, mie mi-i frig. La care Bulă: 
– Du-te-n colţ că-s 90 de grade.

Bacşişuri nemaiîntîlnite pentru taximetriştii 
din Londra

O logodnică beată lăsată pe post de bacşiş, un pistol-mi-
tralieră, un telescop antic, o pungă cu diamante în valoare de 
150 000 de euro: clienţii taxiurilor londoneze lasă în urma 
lor adevărate comori. Taxiurile londoneze se pot lăuda cu 
cea mai bogată „pradă” în materie de obiecte pierdute origi-
nale. 54 872 de telefoane mobile şi 3179 de laptopuri au fost 
uitate în ultimele şase luni în taxiurile din Londra. „Găsim 
de toate în taxiurile noastre”, a explicat Bob Oddy, secretar 
general al Organizaţiei şoferilor de taxi din Londra. „Cel 
mai des telefoane mobile. Sau, uneori, oamenii urcă încăr-
caţi de pachete şi lasă în maşină jumătate”. Şoferii londonezi 
par şi de o onestitate fără egal. Circa 96% dintre telefoane şi 
97% dintre laptopuri au fost înapoiate proprietarilor, potrivit 
acestei anchete.

Vrea să arunce 75 000 de euro pe fereastră
Primăria din Mainz, Ger-

mania, s-a opus dorinţei unui 
bărbat de a arunca de la feres-
trele primăriei 75 000 de euro, 
după ce a cîştigat un concurs 
organizat de postul de radio 
privat RTR1, intitulat „Ce aţi 
face pentru 100 000 de euro?”. 
Marco Hilgert, şofer de camion 

din Sankt-Sebastian, Rhenania-Palatinat, a cîştigat 100 000 
de euro pentru că a promis că va face „să plouă” cu 75 000 
de euro peste landul Rhenania-Palatinat.

10 000 de persoane şi-au trimis ideile cele mai ne-
buneşti la postul de radio pentru a cîştiga marele premiu. 
Municipalitatea şi-a justificat refuzul prin faptul că sistemul 
de climatizare împiedică deschiderea ferestrelor clădirii. 
RTR1 caută acum o nouă localitate unde să poată avea loc 
„ploaia” cu bani prevazută, a indicat un purtător de cuvînt al 
postului de radio.

Fîntîna „cîntăreaţă”
Apa curge în ritmul mu-

zicii. Şi oamenii sînt deose-
bit de încîntaţi de „dansul” 
ei, pentru că vin seară de 
seară să o privească şi să o 
asculte. Nu e vorba de o zînă 
a apelor, ci de fîntîna artezi-
ană muzicală pe care Primă-
ria sectorului 2 a amplasat-o 
pe aleea principală a Circu-
lui de Stat. Construcţia face 
furori printre vizitatori, mai ales că melodiile, care de care 
mai celebre, sînt pentru toate gusturile: de la Goran Brego-
vici cu melodia „Kalaşnikov”, Queen cu melodia „Love of 
my Life” pînă la Paul Constantinescu cu piesa „Olteneasca”. 
Cei mai mari admiratori ai fîntînii „cîntăreţe” sînt copiii. De 
aceea Tatiana, o bunică de 60 de ani, vine în fiecare seară 
cu nepotul Mihai, de 10 ani, pentru a vedea spectacolul de 
lumină şi muzică. Şi Adriana Enache, o mamică în vîrstă de 
24 de ani, a dansat alături de fiul ei, Saşa Cristian, de numai 
un an, pe ritmurile melodiei lui Goran Bregovici. Fîntîna a 
fost construită integral din sponsorizări.
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Divert is
Aniversări

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.

Privitul televizorului ridică tensiunea arterială la copii 
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