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„Toleranţa zero faţă de 
tortură” – o prioritate 
a Ministerului Afacerilor 
Interne

(Anonim)

Ministrul Apărării, 
„student” la 
Harvard

Drepturile 
şi obligaţiile 
părinților

D ouă decenii se împlinesc, anul acesta, de 
la stabilirea relaţiilor diplomatice moldo-

germane. Germania a acordat ţării noastre sprijin 
pe plan politic, dar este şi un partener comercial 
important. În prima jumătate a acestui an, volu-
mul total al schimburilor comerciale între cele 
două state a fost de peste 220 de milioane de do-
lari.

Germania se plasează pe locul cinci, după 
volumul total al schimburilor comerciale, şi pe 
locul doi, printre partenerii comerciali ai Uniunii 
Europene. În primele şase luni ale anului curent, 
Moldova a exportat în Germania mărfuri în va-
loare de aproape 34 de milioane de dolari, sau cu 
aproximativ 34 la sută mai puţin faţă de aceeaşi 
perioadă a anului 2011. Volumul importurilor din 
Germania este, însă, mult mai mare. Moldova a 
importat produse germane în valoare de aproape 
190 de milioane de dolari sau cu 5,5 la sută mai 
mult decît în ianuarie-iunie 2011.

Datele oficiale mai arată că în Moldova acti-
vează 167 de întreprinderi cu capital german, iar 
suma investiţiilor germane constituie 66 milioane 
de euro. Această cifră reprezintă doar 7,3 la sută 
din suma totală a investiţiilor străine în Moldova 
şi este mult sub potenţialul economic al acestei 
ţări. 

În cei 20 de ani de cooperare, Germania a 
implementat în Moldova proiecte în valoare de 
aproape 40 de milioane de euro.

Moldova la 20 de 
ani de parteneriat 

cu Germania

P rim-ministrul Vlad Filat şi cancela-
rul Republicii Federale Germania, 

Angela Merkel, au avut o întrevedere tete-
a-tete, după care au prezidat şedinţa în plen 
a delegaţiilor celor două ţări şi au susţinut 
o conferinţă de presă comună, potrivit Di-
recţiei comunicare şi relaţii cu presa de la 
Guvern. 

În cadrul conferinţei de presă, Vlad Fi-
lat a menţionat că un subiect al discuţiilor a 
ţinut de procesul de integrare europeană în 
care este implicată țara noastră. ,,Republi-
ca Moldova este un stat european, implicat 
plenar într-un amplu proces de reformă cu 
scopul de a ajusta standardele naţionale la 
cele europene şi a asigura integrarea ţării 
noastre în UE”, a precizat premierul. 

Prim-ministrul a declarat că integrarea 
europeană pentru Republica Moldova nu 
estre un vis, ci un obiectiv. ,,Avem nevoie 
de o perspectivă europeană clară, deoarece 
aceasta mobilizează întreaga societate, ne 
determină să promovăm într-un ritm mai 
energic reformele”, a menţionat șeful Exe-
cutivului. 

Vlad Filat a spus că, în procesul de in-
tegrare europeană, Republica Moldova are 
un prieten sincer şi acest prieten este Ger-
mania. 

Premierul a mai subliniat că, împreună 

cu cancelarul federal, a făcut o trecere în 
revistă a relaţiilor bilaterale, acest an fiind 
unul jubiliar din momentul stabilirii relaţi-
ilor diplomatice între cele două ţări, acum 
două decenii. 

,,O temă de discuţii aparte a constituit-o 
procesul de soluţionare a conflictului trans-
nistrean. Am mulţumit doamnei cancelar 

federal pentru implicarea şi sprijinul Ger-
maniei, dar şi al dumneaei personal în acest 
proces important. Graţie iniţiativei Mese-
berg, a fost posibilă reluarea negocierilor 
oficiale în formatul ,,5+2”, dar şi activitatea 
grupurilor mixte de experţi. Mizăm şi în 
continuare pe sprijinul Germaniei în acest 
proces”, a declarat  V. Filat. 

Șeful Cabinetului de miniștri a comuni-
cat că o altă temă de discuţii a ţinut de co-
laborarea comercial-economică între cele 
două ţări, în context fiind menţionat rolul 
important pe care-l joacă investitorii ger-
mani din Republica Moldova, dar şi necesi-
tatea atragerii de noi investiţii în economia 
ţării noastre. 

Angela Merkel a menţionat că a venit cu 
multă plăcere la Chişinău şi a mulţumit pen-
tru primirea călduroasă de care a avut parte 
în ţara noastră. 

Cancelarul federal a spus că, în cele 
două decenii de cooperare, relaţiile moldo-

germane au ajuns să fie excelente şi a recon-
firmat disponibilitatea ţării sale de a susţine 
şi în continuare Republica Moldova în reali-
zarea obiectivelor pe care şi le-a propus. 

Angela Merkel a declarat că succesele 
înregistrate de Republica Moldova la capi-
tolul implementarea reformelor sînt clare, 
iar progresele în ceea ce ţine de negocie-

rea Acordului de Asociere, 
Acordului de Liber Schimb 
şi Acordului privind liberali-
zarea regimului de vize – re-
marcabile. 

De asemenea, cancelarul 
federal a menţionat că Repu-
blica Moldova este un pilon în 
cadrul Parteneriatului Estic şi 
a precizat că, colaborarea în 
acest cadru trebuie continua-
tă. 

Angela Merkel a spus că 
țara noastră are o perspectivă 
europeană, dar procesul de in-
tegrare trebuie să aibă loc pas 
cu pas, încurajînd Guvernul să 
continue reformele demarate. 

Cancelarul federal a apre-
ciat faptul că partidele demo-
cratice au reuşit să formeze o 
coaliţie, iar ulterior, să aleagă 
preşedintele ţării, ceea ce per-
mite statului nostru să conti-
nue acţiunile în vederea atin-
gerii obiectivelor stabilite. 

Referindu-se la procesul de reglementa-
re a problemei transnistrene, Angela Merkel 
a apreciat faptul că au fost reluate negocieri-
le oficiale în formatul ,,5+2” şi şi-a exprimat 
speranţa că noua rundă de negocieri, care 
urmează să aibă loc în luna septembrie, va 
fi un pas înainte. 

Cancelarul federal a menţionat că actua-
lul format de negocieri este unul bun, preci-
zînd, totodată, necesitatea implicării în acest 
proces a statelor membre ale UE. Angela 
Merkel a precizat că anume de aceasta, Ger-
mania a venit cu iniţiativa de la Meseberg, 
care a contribuit la avansarea în direcţia re-
glementării problemei transnistrene. 

Cancelarul federal a remarcat necesita-
tea continuării eforturilor în vederea asigură-
rii unei bune comunicări între oameni, dar şi 
sporirii mobilităţii în procesul de negocieri. 

,,Trebuie să avem răbdare, să înaintăm pas 
cu pas şi să nu uităm că acest proces încă nu 
este terminat”, a declarat Angela Merkel.

Nu te hotărî niciodată să cumperi ceva ascultîndu-l pe vînzător.
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Vlad Filat: pînă pe 11 septembrie vom 
avea ambasador la Moscova
Candidatul la funcţia de ambasador al Republicii Moldova 

la Moscova trebuie să fie stabilit pînă pe 11 septembrie, a de-
clarat premierul Vlad Filat. El a mai spus că pînă la vizita lui în 
Federaţia Rusă trebuie să fie clarificată situația privind această 
candidatură. 

„Este necesar că cel puţin pînă la vizita pe care o voi face 
pe data de 11 septembrie la Moscova, tot ce ţine de solicitare 
în regimul stabilit să fie făcut, la nivel de candidatură”, a spus 
premierul, precizînd că este în aşteptarea colegilor de alianţă să 
revină din concediu, pentru a discuta subiectul. 

Anterior, V. Filat declarase că a fost identificată o candidatu-
ră, însă nu a precizat care este aceasta. Funcţia de ambasador al 
Moldovei la Moscova a rămas vacantă la sfîrşitul lunii aprilie, 
după ce Guvernul a decis retragerea lui Andrei Neguţa.

Concerte extraordinare promit 
autorităţile pentru 27 şi 31 august
Trupa Vunk, Natalia Barbu, Geta Burlacu şi Valy Boghean, 

sînt cîţiva din artiştii care vor evolua de Ziua Independenţei şi 
Limba Noastră în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Autorităţile 
promit în aceste zile concerte de zile mari pentru chişinăuieni 
şi oaspeţii Capitalei. Totodată, poliţia susţine că este pregătită 
pentru a asigura ordinea publică.

Consemnarea Zilei Independenţei şi a Limbii Noastre va 
începe tradiţional cu depuneri de flori la monumentul Domni-
torului Ştefan cel Mare. Ulterior, pe parcursul zilei, vor avea loc 
mai multe evenimente cultural-artistice. Spre exemplu, pe 31 
august, copiii se vor întîlni cu scriitorul Spiridon Vangheli.

Atît ziua de 27 august, cît şi 31 august se vor încheia cu 
un concert în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Aici vor evolua 
Geta Burlacu, Valy Boghean, Natalia Barbu, trupa din Româ-
nia Vunk şi alţi artişti. Şeful poliţiei municipale Silviu Muşuc 
a declarat că ordinea publică va fi asigurată de un lanţ viu de 
politişti.

Spectacolele vor culmina cu focuri de artificii.

Datoria publică a Moldovei a crescut cu 
un miliard de lei
Soldul datoriei publice a Moldovei, de la începutul acestui an, 

a crescut cu 999,7 milioane de lei sau cu 5,2%, constituind la 31 
iulie curent, 20 miliarde 226,2 milioane lei. Potrivit informaţiilor 
oferite de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, în 
acelaşi timp, datoria internă, de la începutul anului 2012, a cres-
cut cu 99,7 mil. lei sau cu 1,7% - pînă la 5 miliarde 941,6 mil. lei. 
Pentru deservirea datoriei, în perioada ianuarie-iulie a acestui an, 
au fost utilizate mijloace băneşti în sumă de 325,9 milioane lei 
sau 95,3% din suma planificată pentru această perioadă.

În acelaşi timp, datoria publică externă, la 31 iulie curent, 
s-a ridicat la 14 miliarde 284,6 milioane lei (1 miliard 138,9 
milioane dolari), o creştere de la începutul anului de 900,1 mili-
oane lei şi o scădere cu 3,6 milioane dolari.

Ghişeu de informare instalat de 
 ,,Registru” pe Aeroportul Chişinău
Întreprinderea de Stat ,,Registru” a instalat un ghişeu de in-

formare interactiv VISION-BOX în sala de decolări a Aeropor-
tului Chişinău. 

Cetăţenii pot beneficia gratis de serviciile noi, bazate pe 
tehnologii informaţionale, în particular, îşi pot verifica datele 
personale de cetăţean al Republicii Moldova, deţinător de pa-
şaport biometric.

Actul se plasează pe suprafeţele specificate, după care titula-
rul paşaportului aşează palma pe scanerul care reflectă ampren-
tele digitale şi apare informaţia privind verificarea conformităţii 
datelor deţinătorului paşaportului.

Se confirmă (sau nu) fotografia digitală, amprentele digitale, 
datele personale: numele, prenumele, patronimicul, data naşte-
rii, numărul paşaportului, data eliberării, termenul de valabilita-
te şi semnătura titularului. VISION-BOX a fost instalat în ofi-
ciul 21 de evidenţă şi documentare a populaţiei ,,Registru”. În 
viitor, ghişee similare urmează să apară şi în alte locaţii comode 
pentru cetăţeni.

Minorii aflaţi în conflict cu legea vor 
petrece 10 zile într-o tabără de odihnă
Sînt în conflict cu legea, dar au dreptul la copilărie.  În peri-

oada 18-28 august curent, 18 minori, beneficiari ai serviciilor de 
probaţiune, 4 din care aflaţi în conflict cu legea şi 14 copii din 
familiile social vulnerabile, se vor bucura de o vacanţă la tabăra 
de odihnă „Luceafărul” din s. Bălăbăneşti.

Potrivit reprezentanţilor Departamentului Instituţiilor Peni-
tenciare (DIP), copiii au fost însoţiţi la tabără de către părinţi, 
tutori şi consilierii de probaţiune.  Aceştia se vor odihni alături 
de alţi 300 de copii timp de 10 zile. 

Evenimentul a fost organizat în premieră de către Oficiul 
Central de Probaţiune al DIP şi Direcţia municipală pentru pro-
tecţia drepturilor copiilor din cadrul Primăriei Chişinău în co-
laborare cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM). 
Ultimii au avut grijă să asigure minorii cu pachete igienice 
şi  transport pînă la baza de odihnă. 

Actualmente, la evidenţa Oficiului Central de Probaţiune 
sînt luaţi 142 minori.

M inistrul Justiţiei Oleg Efrim ar 
vrea să aibă puteri de Super-

man, astfel încît să poată stîrpi corupţia 
în Republica Moldova. ,,Eu aş fi bucu-
ros ca ministrul Justiţiei să aibă nişte îm-
puterniciri de Superman prin care el să 
elaboreze legile, el să le traducă în viaţă 
şi el să-i pedepsească pe acei care nu 
respectă legile. Însă, sînt împărţite aces-
te funcţii”, a declarat ministrul în cadrul 
unui interviu. 

Oleg Efrim susţine că Ministerul 
Justiţiei este responsabil de elaborarea 
legilor şi promovarea lor în Parlament, 

însă toate autorităţile statului, între 
care Procuratura Anticorupţie, instan-
ţele de judecată, Ministerul Afacerilor 
Interne au obligativitatea de a aplica 
aceste legi.

,,Aşteptăm acţiuni îndrăzneţe şi ferme 
din partea celorlalte autorităţi ale statu-
lui, care sînt chemate să asigure imple-
mentarea legii... Nu este suficient ca o 
faptă să fie incriminată ca şi faptă de 
corupţie, este important ca un caz pornit 
pe o faptă de corupţie să fie anchetat în 
mod corespunzător, investigat, transmis 
în instanţa de judecată şi să se termine 

cu o sancţiune de condamnare”, a menţi-
onat ministrul.

Totodată, Oleg Efrim şi-a exprimat 
speranţa că, în viiorul apropiat, demni-
tarii care nu şi-au declarat averile vor fi 
sancţionaţi. ,,Toţi cei care astăzi sînt în 
funcţii publice şi au averi care nu pot fi 
justificate ar trebui să fie responsabili 
pentru acestea. Şi eu sînt sigur că în vii-
torul apropiat noi vom avea cazuri în care 
înalţi funcţionari, sau funcţionari publici 
vor fi puşi în faţa faptului să-şi justifice 
de unde au averile pe care le au”, a mai 
adăugat ministrul Justiţiei.

Ministrul Justiţiei: ,,Aş fi bucuros să am 
împuterniciri de Superman”

Dispoziţia ministrului: 
Munca agricolă a 

elevilor în perioada de 
studii – interzisă

P articiparea elevilor la lucrările agricole în 
perioada procesului de învăţămînt este in-

terzisă. O dispoziţie în acest sens a fost semnată 
de către ministrul Educaţiei al R. Moldova, Maia 
Sandu.

Potrivit dispoziţiei, de îndeplinirea acesteia se 
fac responsabile direcţiile raionale şi municipale 
de învăţămînt, tineret şi sport, conducătorii insti-
tuţiilor din subordine, autorităţile administraţiei 
publice locale şi părinţii.

,,În baza solicitării Consiliului Naţional pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului, în contextul res-
pectării actelor normative naţionale şi internaţiona-
le ce ţin de eliminarea celor mai grave forme ale 
muncii copiilor, se dispune interzicerea participării 
la lucrările agricole a elevilor în perioada procesu-
lui de învăţămînt”, se anunţă în dispoziţie.

De asemenea, Maia Sandu a dispus ca execu-
tarea controlului privind aplicarea acestei dispozi-
ţii să fie efectuată de către viceministrele Tatiana    
Potâng şi Loretta Handrabura. 

Noul an de studii va începe 
pe trei septembrie

Nu, nu este o glumă. Într-adevăr, anul şcolar 2012-2013 nu va 
începe la întîi septembrie. Ministerul Educaţiei a expediat în ra-

ioane o circulară prin care informează că primul clinchet al clopoţelului 
va chema elevii în sălile de clasă luni, pe data de trei septembrie curent.

După cum a comunicat Galina Stan, şef adjunct al Direcţiei de învă-
ţămînt, Cimişlia, se recomandă ca în această zi în instituţiile educaţiona-
le să se organizeze careuri solemne, la care să se facă referinţe la speci-
ficul anului de studii, să se rostească mesaje de felicitare, să fie omagiaţi 
copiii veniţi în clasa întîi, să se onoreze simbolurile de stat.

Sursa citată a mai specificat că prima oră a anului şcolar va avea 
genericul „Ion şi Doina Aldea-Teodorovici – tribuni ai idealurilor na-
ţionale”. Asta fiindcă 2012 este declarat anul acestor doi mari artişti ai 
neamului, care, prin opera lor, mai continuă să lupte pentru idealurile 
naţionale, libertatea, suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova.

„Cadrele didactice, a precizat Galina Stan, sînt libere să selecteze o 
grilă tematică de reper şi să o dezvolte pe cea mai acceptabilă, în funcţie 
de specificul grupului educat, dînd dovadă de creativitate şi pricepere la 
implicarea elevilor în exerciţiul cunoaşterii şi în exprimarea opiniei ar-
gumentate cu referire la conceptele-cheie: libertate, independenţă, suve-
ranitate, limbă, tricolor, conştiinţă naţională, credinţă, patrie, patriotism, 
cauză, ideal, cetăţean, cetăţenie, civism, valoare, curaj, cîntec, participa-
re, schimbare etc.”.

Ar fi bine ca tematica să fie cît mai variată şi să ţină cont, evident, 
de vîrsta copiilor: clasele primare, cele gimnaziale şi, în sfîrşit, clasele 
liceale.

Î n iulie curent, comerţul ilicit cu ţigarete 
a scăzut pînă la 12,9%, faţă de 13% în 

ianuarie 2012. Cel puţin aşa arată datele unei 
companii de cercetare din România. Cu toate 
acestea, Serviciul Vamal al RM (SV) afirmă 
că ţigările moldoveneşti continuă să dispară 
de pe piaţa ilegală a UE. 

În studiu se spune că, în general, în urmă 
cu doi ani, în iulie 2010, contrabanda se situa 
la circa 21%. Potrivit SV, faptul că în 2012, 
piaţa neagră s-a menţinut la 13%, iar în iulie 
a scăzut pînă la acest procent, denotă că efor-
turile autorităţilor vamale din RM şi România 
sînt eficiente în special în contextul asigurării 
securităţii frontierei externe a UE.

De asemenea, cercetarea arată că în pri-
mele 7 luni ale anului 2012, au fost reţinute            
145 554 pachete de ţigări cu 17,2% mai puţin 
decît în perioada similară a anului trecut. 

„Micşorarea traficului ilicit de ţigarete se 
datorează noilor mecanisme de colaborare, 
în special, scanarea mijloacelor de transport, 
funcţionarea grupurilor comune de analiză de 
risc şi schimbul punctual de informaţii cu par-
tea română, dar şi colaborării dintre instituţiile 
statului şi producătorii de ţigări”, se spune în-
tr-un comunicat al SV.

P entru 2011, 800 mii dintre moldoveni erau săraci, iar ponderea aces-
tora din totalul populaţiei era de 21,9%, conform datelor Băncii Mon-

diale.
Potrivit sursei citate, 1,8 mil. moldoveni sau 49,3% trăiesc cu mai puţin 

de 5 USD, zilnic. Numărul cel mare a populaţiei sărace de 1,1 mil. oameni a 
fost înregistrat în 2006. Iar în 1993, 3,5 mil. oameni trăiau cu mai puţin de 5 
USD, zilnic. Ponderea acestora s-a redus la 59% în mai mult de zece ani.

 Banca Mondială a publicat anterior date prin care subliniază că 22% din 
populaţia Republicii Moldova trăieşte cu 2,5% USD pe zi. Iar din anul 2005 
nivelul sărăciei în Republica Moldova s-a redus cu aproape 8%.

 În ceea ce ţine de distribuţia veniturilor în consum, 45,27% din populaţia 
ţării face parte din clasa medie, 21,73% din populaţie trăieşte sub veniturile 
populaţiei din clasa medie, 15,35% sînt la limita veniturilor utilizate pentru 
consum, iar 6,77% din populaţia Republicii Moldova trăieşte foarte sărac.

Aproape un milion dintre 
moldoveni sînt săraci

Confederaţia Naţională a 
Sindicatelor din Moldova 

(CNSM) elaborează propuneri de 
îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

Preşedintele CNSM, Oleg      
Budza, a precizat că propunerile 
vor urmări menţinerea ocupaţiei ti-
nerilor pe piaţa muncii şi înfiinţarea 
locurilor de muncă.

,,Calitatea învăţămîntului mediu 
şi superior în republică lasă de do-
rit şi cere implementarea unor stra-
tegii moderne, astfel încît acestea 
să corespundă cerinţelor reale ale 
pieţei muncii. În timpul întruniri-
lor cu reprezentanţii mediului de 
afaceri, aceştia acuză deficitul acut 

de cadre calificate. Circa 100 mii 
de studenţi absolvesc instituţiile 
de învăţămînt superior, în fiecare 
an, dar cunoştinţele majorităţii lor 
nu răspund imperativelor timpului. 
Moldova s-a transformat într-o ţară 
cu mii de jurişti, economişti şi ad-
ministratori, raportul dintre persoa-
nele cu studii superioare şi cele cu 
studii medii de specialitate este de 
unu la unu, pe cînd în ţările bine 
dezvoltate – de unu la cinci.  Noi 
trebuie să acordăm mai multă aten-
ţie sistemului învăţămîntului profe-
sional, pentru a dezvolta economia 
ţării”, a opinat liderul sindical.

SINDICATELE  PROPUN   ÎMBUNĂTĂŢIREA 
SISTEMULUI  EDUCAŢIEI

Serviciul Vamal 
anunţă despre 

scăderea 
contrabandei cu 

ţigări moldoveneşti 
în  România
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R ecent, ministrul Afacerilor In-
terne, Dorin Recean, a avut o 

întrevedere cu repre-
zentanţii Amnesty In-
ternational Moldova. 
În cadrul întîlnirii au 
fost discutate subiecte 
de interes comun şi au 
fost punctate posibile 
domenii de cooperare 
pentru viitor.

Cristina Pereteat-
cu, director executiv, 
Amnesty International 
Moldova, a mulţumit 
pentru disponibilitatea 
reprezentanţilor MAI 
de a organiza aceas-
tă întrevedere. Ea a 
menţionat că, odată 
cu numirea în funcţie 
a noului ministru, se 
aşteaptă schimbări în-
spre bine, în ceea ce privește asigurarea 
respectării drepturilor omului.

Reprezentanții Amnesty Internatio-
nal Moldova au enunțat și cîteva reco-
mandări, cu referire la activitatea desfă-
şurată de poliţişti. Ei au pus în discuție și 
subiecte referitoare la percepţia actelor 
de tortură, termenul de detenţie preven-
tivă, monitorizarea video în camerele de 
interogare – toate pentru a asigura drep-

turile omului.
Reprezentanul Amnesty Internatio-

nal Moldova, Igor Stoica, a menţionat 
că este necesară o instruire, la etapa ini-
ţială, a poliţiştilor cu privire la compor-
tamentul adecvat față de cei reţinuţi, res-
pectarea principiului – „Toleranţa zero 
faţă de tortură”, modalitatea adecvată 
de interogare, aspecte ce ţin de liberta-
tea de exprimare.

La rîndul său, Dorin Recean a accen-
tuat că opinia societăţii civile este foarte 

importantă pentru MAI, iar instituția o 
priveşte drept un feed-back şi nicide-

cum drept critică. Mi-
nistrul a menționat că 
obiectivul – „Tole-
ranţa zero faţă de tor-
tură” este o prioritate 
a MAI, întrucît răs-
punde necesităţilor 
populaţiei. Ministrul 
Recean a afirmat că 
deja se fac multe în 
acest sens şi că speră 
că societatea civilă 
va fi un partener de 
încredere al Minis-
terului de Interne în 
procesul de reforma-
re, prin instruire, prin 
înaintarea recoman-
dărilor, dar și prin co-
municare.

Spre finalul întîl-
nirii, reprezentanţii Amnesty Internatio-
nal Moldova au lansat propunerea de a 
desfăşura un set de instruiri, în cadrul 
Academiei „Ştefan cel Mare”, în do-
meniul drepturilor omului. Inițiativa a 
fost susţinută de ministrul Recean, care 
a subliniat că ar fi utilă şi desfăşurarea 
unor cursuri și pentru formatorii de opi-
nie.

Cor. DRepTul

Optsprezece comisa-
riate regionale vor 

primi în folosință 18 kit-uri 
noi, pentru secțiile crimina-
listice. Acestea au fost donate 
de către ambasadorul SUA în 
Republica Moldova,  
William H. Moser, în 
prezența ministrului 
de Interne, Dorin Re-
cean.

 William H. Mo-
ser, a declarat că are 
o plăcere deosebită 
de a fi alături de mi-
nistrul Recean, la pri-
ma acțiune de acest 
fel, de cînd domnia 
sa a fost învestit 
în funcția de șef al 
MAI.

,,În cadrul întîlnirii de pro-
tocol pe care am avut-o deja, 
mi-am asumat angajamentul 
de a acorda asistența tehni-
că, necesară Ministerului de 
Interne. Evenimentul acesta 
este o primă demonstrare a 
acestui lucru”, a menționat 
diplomatul american. Mai 
mult, ambasadorul Moser a 
adăugat că Guvernul SUA 
va asista eforturile Republi-
cii Moldova, în procesul de 
reformare a sistemului de 
justiție.

La rîndul său, Dorin     
Recean, a mulțumit diploma-
tului american pentru această 
donație, pentru partea tehni-
că a acesteia, dar și pentru 
cea intelectuală.

„Pentru noi este impor-
tant să descoperim la timp 
crimele și să livrăm rezul-
tatele așteptate societății”, a 
menționat ministrul Recean.

Ministrul de Interne 

a spus că această donație 
este una binevenită pentru 
instituția pe care o reprezin-
tă, în special în această peri-
oadă. Oficialul a adăugat că 
ministerul nu va tolera cri-
mele. „Vom descoperi crime-
le cu conotație locală, dar și 
regională sau internațională, 
în cooperare și cu suportul 
partenerilor din alte state”, a 
adăugat Dorin Recean.

Ministrul de Interne a 
ținut să sublinieze că Amba-
sada Statelor Unite ale Ame-
ricii permament a contribuit 
la consolidarea capacităților 
Ministerului Afacerilor In-
terne din Republica Moldova, 
a susținut inițiativele lansate 
în vederea implementării me-
todelor și tehnicilor moderne 

de activitate, de promovare 
a procedurilor democratice, 
axate pe respectarea dreptu-
rilor omului.

Șeful Direcției tehni-
co-criminalistice, Nicolae 

Bodrug, a adăugat că 
aceste truse vor ajuta 
criminaliștii să livreze 
cele mai calitative pro-
be de la locul crimei 
anchetatorilor, care vor 
documenta mai ușor și 
mai rapid anumite ca-
zuri.

În componența 
fiecărei truse intră un 
aparat foto și o cameră 
video performante, dar 
și diverse utilaje, apa-

rate și consumabile, pentru 
colectarea probelor de la lo-
cul crimei, pentru prelevarea 
amprentelor digitale, dar și 
pentru reconstituirea traiec-
toriei glonțului. Mai mult, 
criminaliștii din cadrul MAI 
au trecut deja și un curs de 
instruire. Toate cele prezen-
tate valorează circa 40 de mii 
de dolari SUA.

Anterior, Guvernul SUA 
a acordat suport în procu-
rarea Sistemului automati-
zat balistic (330 mii dolari 
SUA), a automobilului spe-
cializat pentru Secția tehnico-
explozivă, cu utilajul necesar 
de intervenții (100 mii dolari 
SUA) etc.

Direcția informare și 
relații publice, MAI

„Toleranţa zero faţă de tortură” – o 
prioritate a Ministerului Afacerilor 

Interne

Capacitatea criminaliştilor a fost 
consolidată: Truse speciale 

pentru investigarea şi preluarea 
probelor de la locul crimei

Germania are un nou ambasador în Republica 
Moldova. preşedintele Republicii Moldova, Nicolae 
Timofti, a primit săptămîna aceasta, la Reşedinţa 
de Stat, scrisorile de acreditare din partea noului 
ambasador al Republicii Federale Germania la 
Chişinău, Matthias Meyer.

Nicolae Timofti şi-a exprimat convingerea că Matthias 
Meyer va reuşi, pe durata mandatului său, să contri-

buie la impulsionarea relaţiilor moldo-germane, la apropie-
rea Republicii Moldova de Uniunea Europeană şi la identifi-
carea unei soluţii pentru problema transnistreană.

Şeful statului a apreciat drept semnificativă acreditarea 
Excelenţei Sale, Matthias Meyer în funcţia de ambasador, 
în ajunul vizitei la Chişinău a cancelarului german, Angela     
Merkel.

La rîndul său, ambasadorul Matthias Meyer a declarat că 
în Germania, Republica Moldova este percepută ca o ţară cu 
perspective clar europene şi că Berlinul sprijină eforturile de 
integrare europeană ale autorităţilor de la Chişinău. Diplo-
matul german şi-a exprimat încrederea că, în ceea ce priveşte 
conflictul transnistrean, pot fi realizate progrese într-un vii-
tor previzibil.

Pe finalul discuţiilor, cei doi au stabilit să aibă o nouă       
întrevedere în timpul apropiat, în cadrul căreia să se axeze în 
detaliu pe subiectele aflate pe agenda moldo-germană.

lilia DuMINICA

Noul ambasador al 
Germaniei la Chişinău: 
Republica Moldova este 
o ţară cu perspective clar 

europene 

P rejudiciul cauzat economiei Moldovei 
de seceta severă, conform datelor pre-

liminare, va fi de aproximativ 1,5 miliarde de 
lei (120 milioane de dolari), iar ţara va pierde 
aproximativ 15-20% din producţia de culturi 
aşteptată în acest an. Acest lucru este demon-
strat de rezultatele analizei impactului secetei 
din 2012 asupra dezvoltării economiei, care, 
la solicitarea Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei, a fost desfăşurat de către specialişti de la 
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, 
împreună cu oameni de ştiinţă de la alte insti-
tute de cercetări ştiinţifice de profil.

Specialiştii au menţionat că volumul pier-
derilor ar fi fost mult mai mare, dacă pe terito-

riul întregii ţări nu ar fi căzut ploi la mijlocul 
lunii august, care, pe alocuri, au fost puterni-
ce. În acelaşi timp, oamenii de ştiinţă au re-
marcat că, în ciuda unei uşoare îmbunătăţiri a 
situaţiei în luna august, pierderile de porumb, 
floarea soarelui, sfeclă de zahăr, legume şi 
alte culturi nu vor putea fi recuperate şi vor 
constitui aproximativ 30% şi mai mult din vo-

lumul de recoltă preconizat.
În raport se spune că seceta din vara anu-

lui 2012 va agrava foarte serios situaţia de pe 
piaţa de cereale, unde deja este remarcată o 
creştere a preţurilor de piaţă la grîu, porumb 
şi alte culturi cu 30-35% faţă de anul trecut.

Se aşteaptă că, creşterea în continuare a 
preţurilor la grîu furajer va duce la un lanţ de 
scumpiri la carne, lapte şi ouă, iar din cauza 
lipsei cantităţilor suficiente de cereale furaje-
re, cu aproximativ 15-20% s-a redus numărul 
de porcine şi păsări domestice şi cu aproxima-
tiv 10-15% - al bovinelor. Acest lucru va de-
termina creşterea preţului la carne şi produse 
din carne pe piaţa internă, care se va întîmpla 

în 5-6 luni, şi, respectiv, 
reducerea numărului lo-
curilor de muncă în zone-
le rurale.

Pentru contracararea 
secetei în viitor, oamenii 
de ştiinţă din Moldova 
recomandă autorităţilor 
să întreprindă măsuri de 
restabilire şi de consoli-
dare a terenurilor agricole 
irigate, de mărire a supra-
feţelor de teren asigurate, 
precum şi a volumului 
subvenţiilor acordate 
fermierilor, de ridicare a 
nivelului de dotare tehni-
că şi tehnologică a secto-
rului agricol, precum şi să 
utilizeze pentru semănat 

seminţe obţinute prin tehnologii moderne, re-
zistente la secetă, să aprofundeze reformele în 
sectorul agricol, să adapteze sectorul la con-
diţiile şi cerinţele politicii agricole comune a 
Uniunii Europene, să creeze o bază juridică 
pentru modernizarea agriculturii în Moldova, 
să îmbunătăţească sistemul de management 
instituţional al riscurilor agricole.

prejudiciul cauzat economiei 
Moldovei de seceta severă va depăşi 

1,5 miliarde de lei
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Cooperarea bilaterală dintre Republica 
Moldova și Regatul Suediei, asupra 

acestui domeniu s-au axat discuțiile în ca-
drul întrevederii lui Dorin Recean, ministrul 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova cu 
Ingrid Tersman, ambasadoarea Regatului Su-
ediei în țara noastră.  

Excelența Sa l-a felicitat pe ministrul 
Recean cu numirea în funcție, exprimîndu-și 
speranța că acest pas va aduce schimbări fa-
vorabile la MAI.

Ministrul a mulțumit pentru interesul pe 
care îl manifestă Excelența Sa pentru proce-
sul de reformare a MAI, menționînd că este 
foarte important să se realizeze reforma și 
să se organizeze procesul de implementare a 
acesteia într-o modalitate cît mai eficientă. 

Totodată, D. Recean a subliniat că, pe ter-
men scurt, obiectivele MAI sînt combaterea 
criminalității organizate, reformarea Poliției 
Rutiere, Poliției Ordine Publică, pentru a răs-
punde necesităților populației și a redobîndi 
încrederea societății în sistemul național de 
apărare. În context, ministrul a evidențiat că, 
pentru MAI este foarte importantă și coopera-
rea cu celelate organe de drept ale statului.

Un alt subiect de vază l-a cosntituit seg-
mentul migrație și azil. Acest sistem necesită 
reformare, astfel ca, să corespundă cerințelor 
și necesităților comunității. În acest sens, este 

de remarcat că trebuie să asigurăm înțelegerea 
de către populație a rolului pe care îl are fe-
nomenul dat, dar și importanța consolidării 
Biroului Migrație și Azil al MAI.

Un alt obiectiv al MAI, la care s-a referit 
ministrul D. Recean vizează atragerea și pro-
movarea tinerilor specialiști, dar și asigurarea 
unui echilibru gender în cadrul poliției, creînd 
condițiile necesare pentru aceasta. Ministrul a 
specificat că apreciază mult cooperarea și co-
municarea cu societatea civilă și că așteaptă 
de la aceasta recomandări și un feed-back 
obiectiv cu referire la acțiunile poliției.

La rîndul său, Ingrid Tersman a afirmat că 
schimbările sînt deja vizibile. De asemenea, 
Excelența Sa a informat că Suedia, la fel, a 
avut drept obiectiv, în procesul de reformare, 
consolidarea poliției locale, poliției comuni-
tare, pentru a fi mai aproape de cetățean. Ea a 
mai adăugat că, experiența în această direcție 
ar putea fi examinată și împărtășită cu colegii 
din Republica Moldova.

Spre finalul întrevederii, ambasadoarea 
a declarat că apreciază mult faptul că, MAI 
are obiective și priorități clare pe care tinde 
să le realizeze și a confirmat disponibilitatea 
autorităților din Suedia de a coopera în conti-
nuare cu Ministerul Afacerilor Interne al Re-
publicii Moldova.

Cor. DRepTul

Întrevederea ministrului 
Afacerilor Interne, Dorin Recean 

cu Ingrid Tersman, 
ambasadoarea Regatului Suediei 

în Republica Moldova Î n ianuarie-iunie 2012, agenţiile de 
turism din Republica Moldova au 

acordat servicii turistice la 79,6 mii persoa-
ne, ceea ce este cu 11,9% mai mult, decît 
în perioada similară a anului trecut, anunță 
Biroul Naţional de Statistică.   

Potrivit Svetlanei Bulgac, şefă de sec-
ţie la BNS, din cei 5072 de turişti şi excur-
sionişti străini, care au vizitat Republica 
Moldova în primul semestru al acestui an 
şi au beneficiat de serviciile agenţiilor de 
turism, 49,1% au sosit în scopuri de afaceri 
şi profesionale, 46,8% - de odihnă, recree-
re şi agrement, iar 4,1% - de tratament.

Ponderi mai însemnate în numărul to-
tal de turişti în ţara noastră le-au revenit 
cetăţenilor din Federaţia Rusă, România, 
Germania, Turcia, Italia, SUA, Bulgaria, 

Ucraina ş.a.
Totodată, prin intermediul agenţiilor 

de turism, în prima jumătate a anului, au 
plecat în străinătate 58 862 de turişti, cu 
14,9% mai mult, comparativ cu aceeaşi pe-
rioadă a anului 2011. Majoritatea turiștilor 
moldoveni au plecat peste hotare în scopuri 
de odihnă şi agrement (96,1%). Principale-
le destinații au fost Bulgaria, Turcia, Ro-
mânia, Ucraina, Grecia, Egipt şi Emiratele 
Arabe Unite.

De asemenea, a crescut numărul per-
soanelor care au călătorit în țară. Numărul 
participanţilor la turismul intern a constitu-
it 15 696 persoane, cu 1,8% mai mare decît 
în perioada similară a anului 2011.  

Datele BNS nu se referă la raioanele 
din stînga Nistrului şi municipiul Bender.

Î n Moldova, volumul lucrărilor de con-
strucţii, în a doua jumătate a anului 

2012, au constituit 1 miliard 730,8 milioane 
lei (139 milioane de dolari), o scădere de 
2%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2011. 
Potrivit informaţiilor oferite de către Biroul 
Naţional de Statistică, cel mai mare volum al 
acestor lucrări, în ianuarie-iunie 2012, a fost 
efectuat de către agenţi economici privaţi. El 
a constituit 1 mlrd. 400,2 mil. lei sau 80,9% 
din lucrările contractuale totale, reducîndu-se 
în acelaşi timp cu 2,7%, faţă de ianuarie-iu-
nie 2011.

La capitolul elemente ale structurii lucră-
rilor, realizate de organizaţiile de construcţii 
în prima jumătate din 2012, predomină exe-
cutarea de lucrări la construcţia obiectivelor 
noi, care au constituit 898 mil. lei, în scăde-
re cu 1,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2011. 

Ponderea lor în totalul de lucrări efectuate în 
această perioadă a fost de 56,1%. Ponderea 
lucrărilor de reparaţii capitale şi curente a 
fost de 801,1 mil. lei sau 41,6 din volumul 
total al lucrărilor de construcţii. În acelaşi 
timp, volumul lucrărilor de reparaţii capita-
le, în ianuarie-iunie 2012, a scăzut cu 3,8% 

- pînă la 292,8 mil. lei, iar al reparaţiilor cu-
rente a crescut cu 1,4% - pînă la 508,3 mil. 
lei.

În ceea ce priveşte construcţia obiective-
lor, creşterea lucrărilor realizate în semestrul 
I din 2012 a fost înregistrată în construcţia 
instalaţiilor inginereşti şi a constituit 7,5% - 
pînă la 793,5 milioane lei, iar construcţia de 
clădiri rezidenţiale - cu 8,8% - pînă la 513,7 
milioane lei. Volumul construcţiilor de clădiri 
non-rezidenţiale, în ianuarie-iunie 2012, a 
scăzut cu 23,1% - pînă la 391,9 mil. lei.

În Moldova se 
construieşte mai puţin

Circa 50% din turiștii 
străini vin în Republica 

Moldova în scop de afaceri

P otrivit colonelului Eduard Ohladciuc, 
şeful Direcţiei personal a Marelui Stat 

Major, activitatea a fost organizată în cola-
borare cu Forţele Aeriene ale SUA în Europa, 
obiectivul acesteia fiind studierea experienţei 
Statelor Unite ale Americii 
în domeniul psihologiei 
militare, cu un accent sporit 
pe documentele ce regle-
mentează activitatea sănătă-
ţii mintale în armată.

„Practica Americană 
în domeniul psihologiei 
militare este una avansată 
şi poate fi folosită ca reper 
în activitatea Serviciului 
psihologic al Armatei Na-
ţionale”, a subliniat Eduard 
Ohladciuc.

Agenda evenimentului 
a cuprins şedinţe teoretice 
şi practice, în cadrul căro-
ra, militarii americani au demonstrat metode 
de gestionare a stresului, programe de profila-
xie şi tratament al comportamentului deviant 
la militari.

În cadrul săptămînii curente, medici din 
cadrul Ministerului Apărării şi Ministerului 
Sănătăţii au discutat despre Profilaxia HIV/
SIDA şi a tuberculozei în Armata Naţională. 
Programul are drept scop evaluarea stării ac-
tuale în domeniul profilaxiei bolilor menţiona-
te mai sus, în Armata Naţională.

În cadrul programului au fost donate 
utilaje pentru laborator, fapt ce va uşura di-
agnosticarea maladiilor în faze incipiente, de 
asemenea, au fost organizate lecţii şi şedinţe 
cu personalul implicat, iar în unităţile militare 

vor fi distribuite materiale informative. Toto-
dată, delegaţia moldo-americană a întreprins 
un şir de vizite la instituţiile medico-militare 
şi medico-sanitare ale Ministerului Sănătăţii, 
amplasate în Garnizoana Chişinău.

Programul a fost organizat pentru realiza-
rea prevederilor Hotărîrii de Guvern privind 
aprobarea Programului naţional de prevenire 
şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor 
cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015.

lilia DuMINICA

Colaborare moldo-americană în domeniul 
medicinii şi psihologiei militare  
peste 30 de psihologi şi medici din Armata Naţională au participat, 

în perioada 20-23 august curent, la seminarul cu genericul „programul 
militar de profilaxie a bolilor mintale”. evenimentul s-a desfăşurat la se-
diul Ministerului Apărării. 

M oldovenii trebuie să lucreze jumă-
tate de zi ca să cumpere patru litri 

de benzină. ,,Bloomberg” a realizat topul 
ţărilor privind preţul benzinei premium, în 
funcţie de venitul mediu zilnic al oamenilor. 
Ţara noastră nu este inclusă în listă, dar po-
trivit calculelor, sîntem printre statele cu cea 
mai mare ,,suferinţă la pompă”.

În Moldova, salariul mediu pe economie 
este de aproximativ 315 dolari. Astfel, veni-
tul zilnic al unei persoane este de 10 dolari 
şi jumătate. Ţinînd cont de faptul că preţul 
unui galon de benzină este în jur de şase do-
lari, reiese că ,,suferinţa la pompă” este de 49 
la sută în ţara noastră.

Totuşi, cea mai gravă situaţie este în 
India, unde un om trebuie să lucreze o zi 

şi jumătate, ca să poată cumpăra patru litri 
de benzină. În Pakistan, venitul mediu pe zi 
este de 3,55 dolari, aproximativ egal cu pre-
ţul unui galon de combustibil, iar în Filipine 

,,suferinţa la pompă” este de 70 la sută.
Potrivit clasamentului, Moldova s-ar si-

tua după Nigeria, unde preţul benzinei este 
de 51 la sută din venitul zilnic. În schimb, în 
Venezuela îţi poţi face plinul cu doar 3 dolari 
şi jumătate, pentru că patru litri de benzină 
costă doar.

Şi în Kuwait ,,suferinţa la pompă” este 
mai mică de 1 procent, iar un galon de com-
bustibil este 0,89 dolari. În prezent, preţul 
unui baril de petrol pe piaţa mondială este 
de aproximativ 114 dolari.

Locuitorii planetei sînt îngrijoraţi în 
privinţa găsirii unui loc de muncă, 

iar printre cei mai pesimişti în acest sens sînt 
moldovenii. Acestea sînt datele unui sondaj 
realizat de organizaţia ,,Gallup” privind ţările 
cu cea mai mare rată a populaţiei căreia îi este 
teamă că nu îşi va găsi o slujbă. 

Criza economică a lovit grav toate ţările 
lumii, însă în unele state efectele negative ale 
acesteia s-au făcut simţite mai mult. Potrivit 
studiului, în Moldova, rata pesimiştilor în 
ceea ce priveşte găsirea unui post de muncă 
a fost de aproximativ 88 la sută. Primul loc 
în acest clasament este ocupat de Grecia, cu o 

rată de 96 la sută, urmată de Serbia şi Moldo-
va. Printre pesimişti sînt şi locuitorii Portuga-
liei, care se confruntă cu o criză a datoriilor.

La polul opus, în lista optimiştilor sînt ce-
tăţenii din Arabia Saudită, Filipine, Singapore 
şi Kuwait. La nivel global, europenii sînt cei 
mai pesimişti. 72 la sută dintre aceştia spun 
că nu este un moment oportun pentru găsirea 
unei slujbe. Optimismul este la un nivel ri-
dicat în rîndul americanilor, unde 38 la sută 
dintre locuitori sînt siguri că îşi vor găsi un 
post de muncă.

Studiul a fost realizat pe un eşantion de 
146 de ţări şi regiuni.

Moldovenii, printre cei mai pesimişti 
în privinţa găsirii unui loc de muncă

Moldova este unul dintre statele cu cea mai 
mare ,,suferinţă la pompă”
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Sediile întreprinderilor sau depozitele nu sînt nici 
pe departe ocolite de infractori.  În urma unei 

analize efectuate s-a stabilit că, cele mai ,,solicitate” 
bunuri de către infractori sînt obiectele de preţ, care 
pot fi uşor realizate, reieşind din soli-
citarea acestora pe piaţa de desfacere. 
Cercetarea a fost efectuată de ofițerii 
Direcției Generale Poliție Ordine 
Publică a Departamentului Poliție al 
MAI.

Astfel, pentru a evita cazuri de sus-
tragere şi pătrundere a persoanelor ne-
autorizate pe teritoriul întreprinderilor, 
în birouri de serviciu şi depozite de 
păstrare a mărfurilor de larg consum 
şi producţiei agricole, DGPOP oferă 
următoarele recomandări:

- la angajare, solicitaţi de la candi-
dat pachetul minim de documente (ca-
racteristica de la locul de trai, cazier 
judiciar şi contravenţional, precum şi 
alte documente ce ar caracteriza per-
sona reieşind din genul de activitate);

- asigurarați paza fizică la întreprin-
deri pe timp de zi şi de noapte;

- instalați sisteme de alarmă locală 
şi centralizată;

- instalați sisteme de supraveghere video a încăperi-
lor şi a teritoriului administrativ gestionat, precum şi a 
celui adiacent întreprinderilor, depozitelor de păstrare a 
bunurilor materiale;

- asigurarați iluminarea teritoriilor adiacente pe timp 
de noapte;

- verificați modul de desfăşurare a serviciului de că-
tre agenţii de pază, în special pe timp de noapte;

- dezvoltaţi spiritul de respon-
sabilitate al angajaților în timpul 
serviciului;

- păstrați sursele financiare în 
locuri special amenajate şi greu 
accesibile persoanelor străine; 

- limitați accesul în locurile de păs-
trare, depozitare a bunurilor materi-
ale (cerealelor, culturilor tehnice şi 
pesticidelor etc.);

- hoţii specializaţi în sustrageri 
de la instituţii, cel mai des, verifică 
prezenţa sistemelor de monitoriza-
re video, prezenţa agenţilor de pază 
pe timp de seară, fortificarea tehni-
că a obiectivelor etc.;

- un mod mai sigur de a evita 
orice pericol aferent integrităţii 
personale şi a patrimoniului, este 
să apelaţi la agenţii autorizaţi care 
prestează servicii de pază.

Nu fiţi indiferenţi față de ase-
menea fapte, căci nu este exclus că 

și biroul, depozitzul, încăperea comercială sau neco-
mercială care vă aparţine, să devină o potențială țintă 
pentru hoți.

Cor. DRepTul

MAI oferă recomandări managerilor de 
întreprinderi, pentru a-și proteja sediile, 

birourile sau depozitele

P rogramul cu o durată 
de două săptămîni este 

destinat personalului civil şi mili-
tar, care ocupă poziţii importante 
în domeniul apărării 
şi securităţii naţionale 
şi urmăreşte aprofun-
darea cunoştinţelor 
în problemele curente 
ale securităţii globale 
şi regionale.

Potrivit ministrului 
Apărării, participarea 
la acest curs este im-
portantă nu numai pen-
tru Armata Naţională, 
ci şi pentru Republica 
Moldova în general, 
şi are drept obiectiv 
îmbunătăţirea poli-
ticilor şi strategiilor 
în domeniul apărării, contribuţiei 
la realizarea eficientă a reforme-
lor şi îndeplinirea angajamentelor 
în domeniul securităţii şi apărării 
asumate de ţara noastră.

Trebuie de menţionat că mi-

nistrul Apărării a absolvit Colegiul 
de Comandament şi Stat Major 
din Fort Leavenworth, Kansas, 
şi Şcoala Navală de studii postu-

niversitare din or. Monterey, SUA. 
Vitalie     Marinuţa este magistru 
în domeniul securităţii.

lilia DuMINICA

Chiar dacă Vietnam şi Singapore, au oferit tinerilor din țara noastră, 
burse pentru a-și continua studiile, nici unul nu a aplicat. Este al treilea an 
cînd Vietnamul oferă burse care nu sînt solicitate. 

Cei mai mulţi moldoveni au mers să înveţe în România, care a oferit 
şi cele mai multe burse, 5000 la număr. Preponderent, tinerii vor studia 
la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea Petroşani şi 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Rusia a oferit 76 de burse, iar preferinţele s-au îndreptat către ştiinţele 
politice, sistemele de informare şi tehnologii, filozofie, artă şi cultură. Fa-
cultăţile la care au mers cei mai puţini studenţi sînt jurnalismul, pedagogia 
şi asistenţa socială.

Ucraina a oferit Republicii Moldova 108 burse, dintre care 94 pen-
tru etnicii ucraineni. Printre cele mai îndepărtate destinaţii sînt China, 
care a oferit 5 burse, şi Mexic, cu 2 locuri. Ministerul Educaţiei notea-
ză că se fac şi aplicaţii direct, care nu sînt reflectate în aceste statistici. 
În total, în acest an, au fost oferite peste 5300 de burse peste hotare.

D eparte de Moldova, în Es-
tonia, la 145 de kilometri 

de Tallinn, familia ambasadorului 
Republicii Moldova în Estonia, 
Victor Guzun, a descoperit o locali-
tate care poartă numele „Moldova”. 

„După ce ai vizitat Capitala estonia-
nă a castraveţilor muraţi - Kasepää, 
ai cumpărat roşii, ceapă şi alte le-
gume adevărate, direct din grădina 
gospodarului, şi ai mers pe uliţele 
unui sat în care toată lumea ştie pe 
toată lumea şi toată lumea salută 
pe toată lumea, aproape că te simţi 
ca acasă. Acasă, în Moldova”, este 
mărturia Vioricăi Guzun, soţia am-
basadorului moldovean în Estonia. 
Păstrezi plăcuta senzaţie şi mergi 
mai departe. Totuşi, nu atît de de-
parte. Doar cît să fii mai aproape de 
Moldova. Dar nu Moldova de aca-
să. Pentru că Estonia are propria 
Moldovă – un sat situat în partea 
de Nord-Est a ţării, în regiunea 
Ida-Viru, la 145 km distanţă de 
Tallinn.

,,Desigur, la prima vedere ar pă-
rea că pare. Dar nu e adevărat. Scrie 
clar şi răspicat: Moldova. Aşa că 
zîmbeşti, fotografiezi, îţi pui între-

bări şi porneşti în căutări. Ce legă-
tură are satul Moldova cu Republica 
Moldova? De unde provine acest 
nume? Cîţi concetăţeni vei întîlni 
în acest sat? Şi, dacă nu există vreo 
legătură, cum a luat viaţă... coinci-
denţă?

Ambasadorul Republicii Moldo-
va în Estonia, Victor Guzun, a mers, 
acum un an, într-acolo, în Moldova. 
Paradoxal ori ba, cei peste 20 de 
locuitori din Moldova estoniană 
se consideră estonieni din talpă, 
afirmînd că nu prea ştiu despre pre-
supuşii lor strămoşi de pe plaiurile 
mioritice.

Mai ieri însă, după o nouă vizită 
în Moldova Estoniei, am reluat şi-
rul de întrebări. Un articol apărut în 
presa estoniană în aprilie 2009, în 
publicaţia „Põhjarannik”, vorbeşte 
despre acelaşi lucru: în Moldova au 
trăit, din toate timpurile, estonieni, 
iar denumirea localităţii ar putea 
proveni de la cuvîntul „muldvall”, 
ceea ce ar însemna, în traducere, 

„movilă” sau „fortificaţii de pămînt”, 
construite pe vremuri pentru apăra-
rea de atacuri inamice. Mai răspîn-
dită însă ar fi ipoteza că denumirea 

satului estonian Moldova este dato-
rată familiei Moldau, reprezentanţii 
căreia au trăit, în număr mare, în 
satul Moldova.

Apariţia respectivului nume de 
familie în zonă ar fi susţinută de o 
legendă care face legătură directă 
cu Principatul Moldovei din vre-
mea lui Ştefan cel Mare. Potrivit 
acesteia, satul Moldova, situat pe 
coasta Mării Baltice, ia naştere în 
a doua jumătate a sec. al XV-lea. 
În acea perioadă, trimisul în Prin-
cipatul Moldovei era moşierul din 
localitatea Aa, aflată în vecinătatea 
viitorului sat Moldova. În misiunea 
sa, acesta era însoţit de un slujitor 
care i-a salvat stăpînului său viaţa 
de trei ori, în luptele cu otomanii. 
Graţie acestui fapt, la întoarcerea 
acasă, în semn de recunoştinţă, mo-
şierul l-a eliberat pe curajosul său 
slujitor, pe care avea să-l numească 
Moldau, şi i-a oferit în dar o locali-
tate cu păşuni verzi şi păduri dese. 
Astfel, viteazul Moldau a început 
o nouă viaţă pe aceste meleaguri, 
care au căpătat numele de Moldova, 
astăzi satul Moldova, aflat pe terito-
riul Republicii Estonia”.

Satul Moldova din estonia Ministrul Apărării, 
„student” la Harvard
Ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, s-a făcut stu-

dent cu acte în regulă la una dintre cele mai prestigi-
oase instituţii din lume. Acesta participă, în perioada 
12-24 august, la programul de studii „Senior executi-
ves in National and International Security”, organizat 
de Şcoala Guvernamentală John Kenedy din cadrul 
universităţii Harvard, Cambridge, SuA.

Curtea Constituţională din Ro-
mânia a invalidat referendumul pri-
vind demiterea preşedintelui.

Şase dintre cei nouă judecători 
au votat pentru invalidarea referen-
dumului.

Astfel, Traian Băsescu rămî-
ne preşedinte al României, iar după 
o aşteptare de aproape două luni, În-
alta instanţă din România a pus ca-
păt crizei politice.

Dezbaterile au avut loc după ce 
judecătorii români au decis schim-
barea termenului stabilit iniţial pen-
tru 31 august, în urma unei solicitări 
venite din partea lui Traian Băses-
cu. Ultimul şi-a motivat cererea prin 
instabilitatea politică din ţară şi 
impactul negativ al acesteia asupra 
economiei.

Pe 3 august, cei nouă judecători 
ai Curţii Constituţionale de la Bu-

cureşti au decis că înainte să dea 
un verdict în privinţa referendumu-
lui, să analizeze toate listele electo-
rale. 

Presa de peste Prut a scris 
că, peste trei milioane de români, 
care nu ar fi trebuit să figureze în 
listele electorale folosite la referen-
dum, s-au regăsit în ele. Unii dintre 
aceştia sînt persoane decedate, iar o 
altă mare parte aveau actele expira-
te. Astfel, numărul total al români-
lor care ar fi trebuit să se prezinte 
la vot, pe 29 iulie, urma să fie de 
15,5 milioane de persoane şi nu de 
18 milioane cum s-a calculat la ple-
biscit. 

Traian Băsescu a fost suspen-
dat din funcţie de către Parlament, 
la începutul lunii iulie. În prezent, 
interimatul este asigurat de Crin 
Antonescu.

Curtea Constituţională din România a 
decis: Traian Băsescu rămîne în 

fotoliul de preşedinte

Ai noștri tineri nu vor să învețe 
în Vietnam și Singapore

Judecătorul Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului va fi desemnat pînă la sfîrşitul lunii octombrie, 

după ce va fi aprobat în sesiunea Adunării Parlamentare a Consiliu-
lui Europei, a declarat ministrul Justiţiei, Oleg Efrim.

Responsabilul a amintit că, comisia specială i-a desemnat cîşti-
gători la concurs (dintre nouă candidaţi) pe viceministrul Justiţiei, 
Vladimir Grosu şi avocaţii       Valeriu Griţco şi Mihail Buruiană, 
tustrei doctori în drept. ,,Toţi sînt jurişti foarte profesionişti, iar can-
didatura finală urmează să fie determinată de colegii noştri europeni. 
Noi, la nivel guvernamental, am respectat toate procedurile necesa-
re”, a afirmat ministrul.

Funcţia de judecător al Moldovei la CEDO a devenit vacantă 
după luna martie 2012, cînd judecătorul precedent, Mihai Poale-
lungi, a fost numit preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie.

pînă la sfîrşitul lui octombrie vom şti ce 
judecător va merge la CeDO
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform articolului  79 
din Codul de executare, in-
stanţa de judecată poate sus-
penda executarea documen-
tului executoriu, la cererea 
executorului judecătoresc 
sau a părţilor în procedura de 
executare, în cazul: 

a) adresării de către execu-
torul judecătoresc în instanţa 
de judecată sau în organul 
care a eliberat documentul 
executoriu a cererii de a se 
explica hotărîrea adoptată; 

b) aflării debitorului în-

tr-o delegaţie îndelungată în 
interes de serviciu sau cu o 
misiune de stat atunci cînd 
obligaţia are un caracter per-
sonal; 

c) aflării debitorului într-o 
instituţie curativ-profilactică; 

d) căutării debitorului; 
 e) înaintării de către terţi 

a unei acţiuni privind ridica-
rea sechestrului de pe bunuri 
– în partea ce ţine de aceste 
bunuri; 

f) contestării eliberării ti-
tlului executoriu. 

Educaţie juridică

? Sînt implicată într-un proces de executare a 
unei hotărîri judecătoreşti. La moment, aş fi in-
teresată să fie suspendată executarea penru un 
anumit timp, însă nu ştiu care ar fi temeiurile pe-
tru care aş putea cere suspendarea executării. 

Victoria Gîscă
or. Soroca  

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 2012,  nr. 32(435)

&

Părinţii au drepturi şi 
obligaţii egale faţă de copii, 
indiferent de faptul dacă co-
piii sînt născuţi în căsătorie 
sau în afara ei, dacă locu-
iesc împreună cu ei separat. 
Drepturile şi obligaţiile pă-
rinţilor, cu excepţiile prevă-
zute de Codul familiei, înce-
tează din momentul atingerii 
majoratului sau obţinerii 
capacităţii depline de exer-
ciţiu de către copil. Părinţii 
minori au dreptul să locuias-
că împreună cu copilul lor şi 
să participe la educaţia lui. 
Părinţii minori necăsătoriţi 
pot recunoaşte şi contesta 
paternitatea şi maternita-
tea în baze generale. Părinţii 
minori care nu 
au atins vîrsta 
de 16 ani pot 
cere stabilirea 
paternităţii pe 
cale judecăto-
rească. Părinţii 
au dreptul şi 
sînt obligaţi să-
şi educe copiii 
conform pro-
priilor convin-
geri, indiferent 
de faptul dacă 
locuiesc îm-
preună sau se-
parat. Părinţii 
poartă răspun-
dere pentru dez-
voltarea fizică, 
intelectuală şi 
spirituală a co-
piilor şi au prio-
ritate la educaţia lor faţă de 
oricare alte persoane. 

Părinţii sînt obligaţi să 
asigure frecventarea de către 
copil a şcolii pînă la sfîrşitul 
anului de învăţămînt în care 
acesta atinge vîrsta de 16 ani. 
Instituţia de învăţămînt şi 
forma de instruire sînt alese 
de către părinţi, cu luarea în 
considerare a opiniei copilu-
lui. 

Litigiile dintre părinţi 
privind educaţia şi instruirea 
copiilor se soluţionează de 
către autoritatea tutelară, iar 
decizia acesteia poate fi ata-
cată pe cale judecătorească. 
Drepturile şi interesele legi-
time ale copiilor sînt apărate 
de către părinţii lor. Părinţii 
sînt reprezentanţii legali ai 
copiilor lor şi acţionează în 
numele lor în relaţiile cu 
toate persoanele fizice şi ju-
ridice, inclusiv în autorităţile 
administraţiei publice şi in-
stanţele judecătoreşti, fără a 
avea nevoie de împuterniciri 
speciale. În cazul existenţei 
unor conflicte de interese în-
tre părinţi şi copii, autorita-
tea tutelară este obligată să 
numească un reprezentant 
pentru apărarea drepturilor 
şi intereselor legitime ale co-
pilului. Drepturile părinţilor 
nu pot fi exercitate contrar 
intereselor copilului lor. Pă-
rinţii nu pot prejudicia sănă-
tatea fizică şi psihică a copi-
lului. Metodele de educaţie 
a copilului, alese de părinţi, 
vor exclude comportamen-
tul abuziv, insultele şi mal-
tratările de orice fel, discri-
minarea, violenţa psihică şi 
fizică, aplicarea pedepselor 
corporaleantrenarea în ac-
ţiuni criminale, iniţierea în 

consumul de băuturi alcoo-
lice, folosirea substanţelor 
stupefiante şi psihotrope, 
practicarea jocurilor de no-
roc, cerşitul şi alte acte ilici-
te. Toate problemele privind 
educaţia şi instruirea copilu-
lui se soluţionează de către 
părinţi de comun acord, ţi-
nîndu-se cont de interesele şi 
de părerea copilului. Părinţii 
poartă răspundere, în modul 
stabilit, pentru exercitarea 
drepturilor părinteşti în detri-
mentul intereselor copilului. 

În cazul cînd părinţii lo-
cuiesc separat, domiciliul co-
pilului care nu a atins vîrsta 
de 14 ani se determină prin 
acordul părinţilor. Dacă un 

atare acord lipseşte, domici-
liul minorului se stabileşte de 
către instanţa judecătorească, 
ţinîndu-se cont de interesele 
şi părerea copilului (dacă 
acesta a atins vîrsta de 10 
ani). În acest caz, instanţa ju-
decătorească va lua în consi-
derare ataşamentul copilului 
faţă de fiecare dintre părinţi, 
faţă de fraţi şi surori, vîrsta 
copilului, calităţile morale 
ale părinţilor, relaţiile exis-
tente între fiecare părinte şi 
copil, posibilităţile părinţilor 
de a crea condiţii adecvate 
pentru educaţia şi dezvolta-
rea copilului (îndeletnicirile 
şi regimul de lucru, condiţi-
ile de trai etc.) La determi-
narea domiciliului copilului 
minor, instanţa judecătorea-
să va cere şi avizul autorităţii 
tutelare în a cărei rază terito-
rială se află domiciliul fiecă-
ruia dintre părinţi. Părintele 
care locuieşte împreună cu 
copilul nu are dreptul să îm-
piedice contactul dintre copil 
şi celălalt părinte care locu-
ieşte separat, cu excepţia ca-
zurilor cînd comportamentul 
acestuia din urmă este în de-
trimentul intereselor copilu-
lui sau prezintă pericol pen-
tru starea lui fizică şi psihică. 
Părinţii au dreptul să încheie 
un acrod privind exercitarea 
drepturilor părinteşti de că-
tre părintele care locuieşte 
separat de copil. Litigiile 
apărute se soluţionează de 
către autoritatea tutelară, iar 
decizia acesteia poate fi ata-
cată în instanţa judecătoreas-
că, care va emite hotărîrea 
respectivă. 

În cazul nerespectării ho-
tărîrii instanţei judecătoreşti, 
faţă de părintele culpabil se 

aplică măsurile stabilite de 
legislaţia procesuală civilă. 
În cazul încălcării repetate a 
hotărîrii judecătoreşti, la ce-
rerea părintelui care locuieş-
te separat de copil, instanţa 
judecătorească, ţinînd cont 
de interesele şi părerea co-
pilului, poate soluţiona pro-
blema transmiţîndu-i copilul. 
Părinţii care locuiesc separat 
de copil au dreptul de a pri-
mi informaţiile ce se referă la 
copilul lor de la toate insti-
tuţiile educative, curative, de 
asistenţă socială etc. Comu-
nicarea informaţiei poate fi 
refuzată dacă comportamen-
tul părintelui prezintă peri-
col pentru viaţa şi sănătatea 

copilului. Acest refuz poate 
fi atacat în instanţa judecă-
torească. Bunicii, fraţii şi 
surorile copilului au dreptul 
să comunice cu acesta. Dacă 
părinţii copilului (unul din-
tre ei) le refuză acest drept, 
autoritatea tutelară îi poate 
obliga să-l respecte. Dacă 
părinţii (unul dintre ei) vor 
neglija hotărîrea autorităţii 
tutelare, persoanele inte-
resate pot porni în instanţa 
judecătorească o acţiune 
privind înlăturarea impedi-
mentelor de comunicare cu 
copilul. Acţiunea privind în-
lăturarea impedimentelor de 
comunicare cu copilul a bu-
nicilor, fraţilor şi surorilor lui 
poate fi respinsă numai în 
cazul existenţei unui pericol 
pentru viaţa şi sănătatea co-
pilului, pentru dezvoltarea 
lui spirituală.

Părinţii au dreptul să cea-
ră înapoierea copilului de la 
orice persoană care îl reţine 
fără un temei legal. În caz de 
litigiu, părinţii se pot adresa 
instanţei judecătoreşti. In-
stanţa judecătorească este în 
drept să respingă acţiunea 
prevăzută dacă va stabili 
că înapoierea copilului pă-
rinţilor săi contravine intere-
selor acestuia. Dacă instanţa 
judecătorească va stabili că 
nici părinţii şi nici persoa-
nele la care se află copilul nu 
sînt în stare să asigure între-
ţinerea, educaţia şi dezvolta-
rea adecvată a acestuia, ea va 
obliga autoritatea tutelară să 
transmită copilul unei insti-
tuţii de stat şi să-l ia la evi-
denţă, asigurîndu-i în conti-
nuare apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime.

Părinţii pot fi decăzuţi din 

drepturile părinteşti dacă:
a) se eschivează de la 

exercitarea obligaţiilor pă-
rinteşti, inclusiv de la plata 
pensiei de întreţinere;

b) refuză să ia copilul din 
maternitate sau dintr-o altă 
instituţie curativă, educativă, 
dintr-o instituţie de asistenţă 
socială sau alta similară;

c) fac abuz de drepturile 
părinteşti;

d) se comportă cu cru-
zime faţă de copil, aplicînd 
violenţa fizică sau psihică, 
atentează la inviolabilitatea 
sexuală a copilului;

e) prin comportare amo-
rală, influenţează negativ 
asupra copilului;

f) suferă de alcoolism 
cronic sau de narcoma-
nie;

g) au săvîrşit infrac-
ţiuni premeditate contra 
vieţii şi sănătăţii copiilor 
sau a soţului; precum şi

h) în alte cazuri cînd 
aceasta o cer interesele 
copilului.

 Decăderea din drep-
turile părinteşti are loc 
numai pe cale judecăto-
rească. Acţiunea privind 
decăderea din drepturile 
părinteşti poate fi pornită 
de celălalt părinte, tuto-
rele copilului, autoritatea 
tutelară sau procurorul. 
Cererea privind decăde-
rea din drepturile părin-
teşti se examinează cu 
participarea obligatorie a 

autorităţii tutelare. Instanţa 
judecătorească este obligată 
să transmită, în termen de 3 
zile, din momentul cînd ho-
tărîrea privind decăderea din 
drepturile părinteşti a rămas 
definitivă, o copie a acesteia 
oficiului de stare civilă din 
raza teritorială a instanţei.

 Copilul ai cărui părinţi 
(unul dintre ei) sînt decăzuţi 
din drepturile părinteşti păs-
trează dreptul de folosinţă 
asupra spaţiului locativ şi 
toate drepturile patrimoniale 
bazate pe rudenia cu părinţii 
şi rudele sale fireşti, inclusiv 
dreptul la succesiune. Dacă 
copilul nu poate fi transmis 
celuilalt părinte sau dacă 
ambii părinţi sînt decăzuţi 
din drepturile părinteşti, co-
pilul se pune la dispoziţia 
autorităţii tutelare. Părinţii 
decăzuţi din drepturile pă-
rinteşti pot avea întrevederi 
cu copilul lor numai cu per-
misiunea autorităţii titelare. 
Întrevederile nu se acordă 
dacă contactul părinţilor cu 
copilul poate cauza daune 
dezvoltării lui fizice sau in-
telectuale, dacă este evident 
că părinţii nu sînt capabili de 
acest contact, dacă, din anu-
mite motive, contactul con-
travine intereselor copilului 
sau dacă acesta, în timpul 
dezbaterilor judiciare, a avut 
obiecţii serioase privind con-
tactul cu părinţii decăzuţi din 
drepturi.

 Părinţii pot fi restabi-
liţi în drepturile părinteşti 
dacă au încetat împrejurările 
care au condus la decăderea 
lor din aceste drepturi şi 
dacă restabilirea în dreptu-
rile părinteşti este în intere-
sul copilului. Restabilirea în 

Drepturile şi obligaţiile părinților

drepturile părinteşti se face 
pe cale judecătorească, în 
baza cererii persoanei decă-
zute din aceste drepturi, cu 
participarea obligatorie a 
autorităţii tutelare. Restabi-
lirea în drepturile părinteşti 
faţă de copilul care a atins 
vîrsta de 10 ani se admite 
ţinîndu-se cont de opinia co-
pilului. Dacă copilul a fost 
adoptat şi adopţia nu a fost 
desfăcută, hotărîrea privind 
decăderea din drepturile pă-
rinteşti poate fi anulată fără 
restabilirea drepturilor şi 
obligaţiilor de părinte.

La cererea autorităţii 
tutelare, instanţa judecăto-
rească poate hotărî luarea 
copilului de la părinţi fără 
decăderea acestora din 
drepturile părinteşti, dacă 
aflarea copilului împreună 
cu părinţii prezintă pericol 
pentru viaţa şi sănătatea lui, 
şi punerea acestuia la dispo-
ziţia autorităţii tutelare. În 
cazuri excepţionale, dacă 
există un pericol iminent 
pentru viaţa, sănătatea sau 
inviolabilitatea copilului, 
autoritatea tutelară poate 
decide luarea copilului de 
la părinţi, comunicînd acest 

fapt procurorului în termen 
de cel mult 24 de ore.   În 
cazurile menţionate, autori-
tatea tutelară, în termen de 7 
zile, va porni o acţiune în in-
stanţa judecătorească privind 
decăderea din drepturile pă-
rinteşti sau luarea copilului 
de la părinţi fără decăderea 
lor din aceste drepturi. Dacă 
această cerinţă nu este înde-
plinită, copilul va fi înapoiat 
părinţilor. Cererea privind 
luarea copilului de la pă-
rinţi fără decăderea acestora 
din drepturile părinteşti se 
examinează cu participa-
rea obligatorie a autorităţii 
tutelare. La cererea părinţi-
lor, instanţa judecătorească 
poate să le înapoieze copilul 
dacă aceasta nu contravine 
intereselor copilului.

În cazurile luării copilu-
lui fără decădere din dreptu-
rile părinteşti, părinţii pierd 
dreptul de a comunica cu 
acesta, de a participa perso-
nal la educaţia lui şi de a-i 
reprezenta interesele. Părin-
ţii de la care a fost luat co-
pilul pot avea întrevederi cu 
acesta, în unele cazuri, doar 
cu permisiunea autorităţii 
tutelare.
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Citaţii în judecată www
Judecătoria Leova solicită prezentarea cet. Capstrîmb Ro-

man, pentru data de 12 septembrie 2012, ora 15.00, la şedinţa 
de judecată (or. Leova, str. Unirii nr. 32, bir. 4) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-368/2012 la cererea cet. Nicoară Ma-
riana privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător   Ira polişciuc
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet. Raţin Mihail, 
pentru data de 17 septembrie 2012, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (or. Leova, str. Unirii nr. 32, bir. 4) în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-327/2012 la cererea cet. Raţin Natalia pri-
vind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător   Ira polişciuc
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Bulac Serghei Aftene, domici-
liat în satul Logăneşti, Hînceşti, pentru data de 13 septembrie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Hînceşti, str. Chişinăului 
nr. 7, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-845/2012, 
la cererea cet. Bulac Silvia privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

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

Judecător Victoria Sîrbu
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Popuşoi (Damir) Aliona, domici-
liată în satul Logăneşti, Hînceşti, pentru data de 20 septembrie 
2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (Hînceşti, str. Chişinăului 
nr. 7, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-615/2012, la 
cererea cet. Popuşoi Sergiu privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Victoria Sîrbu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Pădurari Gheorghe, cu ultimul domi-
ciliu: or. Orhei, str. Iakir nr. 23/S, apt. 36, pentru data de 9 
octombrie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Celac Alla privind partajarea averii.

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

Judecător                                 Tatiana Troianovschi

www
Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC 

al RM, solicită prezentarea cet-lor: Ciorici Ion, Ciorici Ana, 
Gandraman Vasile, Gandraman Vera, Gandraman Petru, Cociu 
Gheorghe Chiril, toţi domiciliaţi în satul Vărzăreşti, Nisporeni,  
pentru data de 20 septembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de ju-
decată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 20) în calitate de pî-
rîţi în cauza civilă intentată de Plîngău Olga privind încasarea 
prejudiciului material.

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

Judecător   Rodica Costru
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,Cerera”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Lev 
Tolstoi nr. 40; administrator Scvorţov Igor – mun. Chişinău, 
str. M. Eminescu nr. 48, apt. 7, pentru data de 11 septembrie 
2012, ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
55) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la cererea lui Riajskikh Vladimir privind rezoluţiunea 
contractului de investiţii cu încasarea sumei de 86 872 dolar 
SUA.

Judecător   Maria Avornic

ANuNŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, deţinînd do-

sarul de executare nr. 056-265/12 din 29.03.12, citează pentru 
10 septembrie 2012, ora 10.00, debitorul SRL ,,Nancom Grup”, 
c/f - 1005600050810, pentru a face cunoştinţă cu materialele 
dosarului de executare nominalizat, inclusiv Raportul de eva-
luare şi Procesul-verbal de sechestru din 20.06.12 pe adresa: 
mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 336.

Concomitent, se înştiinţează debitorul SRL ,,Nancom 
Grup” că, bunurile sechestrate, conform procesului-verbal sus 
nominalizat, vor fi expuse realizării prin licitaţie publică.

executor judecătoresc      Anatolie Bănărescu 

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 tel/fax (nr. 577690) copia dispoziţiei 
de plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procurat 
în oficiile „Poşta Moldovei” sau la redacţie.

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

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

Procuratura Republicii Moldova este alături, cu 
compasiune, de domnul Mircea Iuga, ex-Procuror       
General şi familia dumnealui în greaua încercare 
suferită prin trecerea în nefiinţă a soţiei ClAuDIA.

Transmitem, pe această cale, sincere condoleanţe şi 
regrete profunde familiei îndoliate.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul în linişte şi să o 
primească alături de aleşii săi.

D e la începutul lunii iunie şi pînă în prezent, oamenii 
legii au reţinut 304 cetățeni străini, care au încălcat 

regulile de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, anunță 
Poliția de Frontieră. 

Printre persoanele care au ignorant cel mai des obligațiile 
și responsabilitățile ce le revin cetățenilor străini aflați pe teri-
toriul țării, se numără 132 de cetățeni ai Rusiei, 91 ai Ucrainei, 
18 români, 13 armeni, 9 cetățeni ai Republicii Turcia, dar și 
alte 41 de persoane din diferite state.

Totodată, de la începutul săptămînii curente, pentru încăl-
carea regimului de ședere au fost reţinute 15 persoane (8 ucrai-
neni, 5 ruşi, un român şi un turc). 

În acest context, Poliția de Frontieră amintește că cetățenii 
străini au dreptul legal de ședere pe teritoriul țării timp de 90 
de zile, într-un interval de 6 luni. 

Încălcarea de către cetăţenii străini şi apatrizi a regulilor 
de şedere în Republica Moldova se sancţionează cu amendă 
de la 50 la 100 de unităţi convenţionale, cu sau fără expulzare 
din Republica Moldova.

Unul dintre domeniile de bază, pentru cooperarea, în 
următoarea perioadă, dintre Ministerul de Interne 

de la Chișinău și Ministerul Administrației și Internelor de 
la București este securizarea frontierelor externe ale Uniunii 
Europene. Declarația aparține ambasadorului României la 
Chișinău, Marius Gabriel Lazurcă și a fost făcută în cadrul în-

trevederii cu ministrul de Interne, Dorin        Recean. Excelența 
Sa a fost însoțit de ataşatul de afaceri interne din cadrul Amba-
sadei României în Republica Moldova, Emanuel Preda.

Diplomatul român a menționat că Guvernul de la București 
și-a asumat o răspundere de a coopera în acest domeniu şi 
mai aprofundat cu Republica Moldova, inclusiv în contextul 
în care din septembrie 2012, România va începe implementa-
rea Sistemului European de supraveghere a frontierei externe 
(EUROSUR).

În cadrul întrevederii, ministrul Recean a subliniat și im-
portanţa consolidării relaţiilor bazate pe reciprocitate în dome-

niul combaterii criminalităţii organizate, traficului de droguri, 
traficului de persoane, dar și migraţiei ilegale.

Un alt subiect al discuției dintre cei doi oficiali a fost și 
atragerea Ucrainei, în cadrul Centrului Comun de Contact de 
la Galaţi, pentru a fi realizată intenţia iniţială de a avea un 
centru de contact trilateral.

Marius Lazurcă consideră o decizie foarte 
importantă şi un pas înainte, numirea unui minis-
tru civil la conducerea MAI. Totodată, oficialul 
a apreciat cooperarea existentă între Ministerele 
de Interne din Republica Moldova şi România, 
dar și proiectele comune pe diferite domenii în 
faza de implementare.

Totodată, ambasadorul a menţionat că Ro-
mânia este conştientă că ajută în reformarea 
unei structuri foarte importante într-un stat şi 
că obiectivul de bază este susţinerea Republicii 
Moldova în parcursul său de aliniere la standar-
dele europene, prin împărtăşirea experienţei prin 
care a trecut şi țara vecină.

Ministrul Recean a mulţumit pentru atitudi-
nea pe care o are România faţă de reformele din 
Republica Moldova şi pentru asistenţa continuă 
acordată, în special MAI. De asemenea, minis-
trul a menţionat că mizează şi în continuare pe 
suportul României, inclusiv în aspectele ce ţin de 

parcursul european, pe care şi l-a propus Republica Moldova. 
Dorin Recean a reconfirmat că țara noastră tinde să fie un par-
tener de valoare, atît pentru România, cît şi pentru Uniunea 
Europeană.

Ministrul a mai accentuat faptul că printre obiectivele ma-
jore pentru perioada următoare sînt: reformarea Poliţiei Rutie-
re, restabilirea încrederii cetățenilor în structurile poliţieneşti, 
îmbunătăţirea aspectelor ce ţin de activitatea Poliţiei Ordine 
Publică.

Direcţia informare şi 
relaţii publice, MAI

Republica Moldova și România își vor consolida 
eforturile întru securizarea frontierei comune

Cetățenii ruși și ucraineni, în 
topul celor care încalcă regimul 

de ședere pe teritoriul 
Republicii Moldova

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Croitoru Igor, a.n. 18.04.1981, domiciliat: mun. Chişinău, or. 
Codru, str. Puhoi (Pugoiscaia) nr. 41, pentru data de 21 sep-
tembrie 2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 55) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea cet. Caraman Alexandru privind resti-
tuirea împrumutului.

Judecător Maria Avornic
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Corsacov Ana, Corsacov Vadim şi Corsacova Cristina, 
pentru data de 13 septembrie 2012, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la cererea lui Corsacov Serghei privind 
determinarea cotelor părţi.

Judecător Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea: 
ÎI ,,Velijencova Olga”, Sviridcov Alexei, pentru data de 2 oc-
tombrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 24), unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea ÎM ,,LKW-Alex Sedition” SRL, Leu Petrea privind de-
clararea nulităţii contractului. 

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 

RM, solicită prezentarea cet. Bargan Grigore, a.n. 1949, domi-
ciliat: satul Boldureşti, Nisporeni, pentru data de 7 septembrie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă 
nr. 5, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Bargan Valentina privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Rodica Costru
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet. Romanesco 
Marina, pentru data de 10 septembrie 2012, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (or. Leova, str. Unirii nr. 32, bir. 4) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-351/2012 la cererea lui Romanesco 
Vladimir privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător   Ira polişciuc
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Ouăle, considerate pînă acum 
destul de sănătoase, conţin 

grăsimi care îngroaşă vasele de sînge 
şi cresc riscul de ateroscleroză. Ulti-
mul studiu despre ouă spune că cei care 
consumă mai mult de trei gălbenuşuri 
pe săptămînă riscă să facă atac cerebral 
sau infarct miocardic.

Consumate fierte, ochiuri sau om-
letă, ouăle,  în special gălbenuşurile, 
sînt bogate în colesterol şi dăunează 
arterelor în aceeaşi măsură ca fumatul, 
conform unor studii americane. Produ-
cătorii se apără, spunînd că acestea sînt 
simple supoziţii. 

„Cei care ştiu că au probleme vas-
culare nu trebuie să consume gălbenuş 
de ou. Nivelul ridicat de colesterol se 
găseşte în gălbenuş şi poate duce la 
blocarea arterei carotide care asigură 
circulaţia sîngelui spre creier crescînd 
astfel riscul apariţiei unui atac cere-
bral”, atenţionează dr. David Spence, 
profesor de neurologie la „Western 
University” din Londra. 

Nu mai mult de două ouă pe săp-
tămînă 

Echipa condusă de medicul Spence 
a strîns date de la aproximativ 1200 de 
persoane care erau incluse în programe 
de reducere a riscului de apariţie a acci-
dentelor vasculare. Cercetătorii au ape-
lat la investigaţii cu ultrasunete pentru 
a determina riscul formării plăcii arte-
riale în cazul fiecărui pacient. 

În acelaşi timp, au verificat dacă 
pacienţii sînt sau nu fumători, cît de 
des obişnuiesc să mănînce ouă, dar şi 
prezenţa altor factori care influenţează 
funcţionarea inimii. Concluzia testelor 
a fost că deşi placa arterelor se măreşte 

odată cu vîrsta, fumatul şi consumul re-
gulat de gălbenuşuri de ouă pot creşte 
în aceeaşi măsură riscul de accidente 
vasculare. 

Oamenii care mănîncă trei sau mai 
multe gălbenuşuri de ouă au un nivel 
mult mai crescut al plăcii arteriale în 
comparaţie cu cei care consumă două 
sau mai puţine gălbenuşuri într-o săp-
tămînă. 

Un singur gălbenuş conţine o can-
titate de colesterol care depăşeşte doza 
zilnică recomandată pentru bolnavii 
cardiaci şi pentru cei cu risc de apariţie 
a unor atacuri vasculare. 

Albuşul, sursă de proteine fără co-
lesterol 

În replică, asociaţiile de producători 
de ouă din SUA au precizat că aceste 
studii nu stabilesc clar un raport    cau-
ză-efect între consumul de ouă şi riscul 
de atac de cord. 

Doctorul Gregg Fonarow, purtător de 
cuvînt al Asociaţiei Americane a Inimii, 
spune că recomandările privind un con-
sum moderat de gălbenuşuri de ouă nu 
sînt de azi, de ieri, ci de cîteva decade.

Specialistul a precizat că populaţia 
nu trebuie să se ferească doar de ouă, ci 
şi de alimentele preparate cu ouă, cum 
ar fi foietajele şi alte produse de patise-
rie. De cealaltă parte, albuşul rămîne o 
sursă de proteine foarte sănătoasă, iar 
consumul său este benefic.

Cu toţii ne dorim să ducem o viaţă cît mai sănătoasă şi să 
avem un look tînăr chiar şi la vîrste înaintate. Şi apelăm la 
unele „trucuri” care ne fac mai mult rău decît bine. Iată numai 
cîteva exemple.

1. Cafeaua
Îndemnaţi să consumăm cafea pentru conţinutul aces-

teia bogat în antioxidanţi care previn imbătrînirea prema-
tură a pielii, uităm că licoarea cofeinizată duce la deshidra-
tare. Şi ştiţi ce efecte are deshidratarea asupra pielii. Pentru 
a preîntîmpina această neplăcere nu trebuie decît să beţi 
foarte multă apă şi să evitaţi sucurile cu adaos de zahăr. 
 

2. Sauna
Bună pentru piele, pe de o parte, pentru că o purifică prin 

deschiderea porilor, sauna poate fi foarte dăunătoare dacă se 
face abuz. Şedinţele dese de saună pot conduce la pierderea 
elasticităţii, un alt aspect al îmbătrînirii pielii. 

3. Duşurile prelungite
Ca de obicei, orice e în exces nu e bun. Nici duşurile nu 

fac excepţie. Dacă uităm să mai ieşim din cadă, odată cu mize-
ria, bacteriile şi alte impurităţi se duc şi uleiurile esenţiale ale 
pielii. În plus, nici apa cu care ne spălăm nu e tocmai pură, iar 
substanţele cu care e tratată ne pot face rău. 

Trei factori „inocenţi” care te pot îmbătrîni 
înainte de vreme

O femeie a trăit cu un păianjen viu 
în ureche

Doctorii chinezi au găsit un păianjen viu în urechea unei 
paciente, la cinci zile după ce nevertebrata s-a strecurat în 
canalul auditiv al femeii, în timp ce aceasta dormea, relatea-
ză ,,Daily Mail”.

Pacienta s-a prezentat la Spitalul Central din Changsha, 
acuzînd mîncărimi la nivelul organului auditiv, dar nu i-a tre-
cut prin minte nicio clipă că în urechea ei trăieşte un păianjen, 
deoarece acesta se instalase acolo în timp ce ea dormea.

Doctorii au fost miraţi să descopere arahnida în urechea 
femeii, după ce au introdus o cameră video minusculă în in-
teriorul acesteia.

Iniţial, medicii voiau să extragă păianjenul din ureche cu 
ajutorul unei pensete, dar şi-au dat seama că acesta ar putea 
să îi producă pacientei o muşcătură, dacă se simte atacat. Ast-
fel, ei au decis să pulverizeze ser fiziologic în urechea femeii 
şi au aşteptat ca arahnida să iasă singură la suprafaţă.

Medicii susţin că femeia a fost foarte norocoasă că a scăpat 
fără nicio muşcătură şi că dacă s-ar fi scărpinat în ureche înainte 
să se prezinte la spital, situaţia ei s-ar fi putut agrava.

Studiu: Bărbaţii stresaţi sînt atraşi de 
femeile supraponderale

Bărbaţii stresaţi se simt mai atraşi de femeile suprapondera-
le decît cei relaxaţi. Aceasta este concluzia unui studiu făcut de 
către psihologul Viren Swami de la University of Westminster, 
Londra, şi Martin Tovee de la Newcastle University, care a vi-
zat factorii ce pot influenţa preferinţele asupra indexului masei 
corporale.

Cei doi cercetători au convins 81 de bărbaţi să participe la 
un experiment. Aceştia au fost împărţiţi în două grupuri, iar 
unul dintre ele a fost supus unei situaţii stresante, în timp ce 
celălalt grup a fost lăsat să se relaxeze. După această etapă, toţi 
participanţii au fost chemaţi să se pronunţe cu privire la gradul 

de atractivitate al diferitelor femei din cîteva fotografii, fe-
mei care variau de la subponderale pînă la obeze. 

Bărbaţii supuşi situaţiei stresante au dat note mai mari 
femeilor mai grase decît bărbaţii relaxaţi.

Swami şi Tovee au explicat în amănunt această tendinţă: 
„Dacă te uiţi la mediile în care hrana este greu de găsit, prefe-
rinţa oamenilor pentru proporţiile corpului unui potenţial par-
tener este ieşită din comun. Această preferinţă este mai greu 
de comparat cu cea a persoanelor care trăiesc în medii în care 
resursele se găsesc din belşug şi în care atmosfera este mai 
relaxată. Dacă trăieşti la un nivel de subzistenţă, te confrunţi 
cu un nivel de stres mai ridicat”, explică Martin Tovee.

Aceste concluzii confirmă o serie de studii anterioare şi 
indică faptul că gradul de atractivitate al unei femei nu poate 
fi scos din contextul vieţii de zi cu zi a bărbatului care îl 
aprecieză. Rezultatele pot fi o explicaţie pentru diferenţele 
culturale dintre standardele de frumuseţe acceptate de diferi-
te comunităţi umane. 

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere: lilia Gribincea, doctor în drept, confe-
renţiar universitar, Facultatea de Drept, USM; 
Dorina postolache, magistru în drept, lec-
tor universitar, Facultatea de Drept, USM;       
Sergiu Cobăneanu, doctor în drept, profesor 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Sorin 
Bruma, doctor în drept, conferenţiar universi-
tar, Facultatea de Drept, USM; Grigore Rusu, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, Fa-
cultatea de Drept, USM; Victor Zaharia, doc-
tor în drept, conferenţiar universitar, Faculta-
tea de Drept, USM; Ion Ţurcanu, doctor în 
drept, conferenţiar universitar, Facultatea de 
Drept, USM, preşedintele Judecătoriei Cen-
tru; Nicolae Duca, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de drept, USM; Ianuş 
erhan, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de Drept, USM; liubovi Brînza, 
judecător, Centru; Vera Toma judecător, CA, 
Bălţi; Gheorghe Iovu, judecător, CA, Chişi-
nău; Borislav Babenco, judecător, Centru. 

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

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, 
doar de împliniri şi realizări care să vă între-
gească deplin fericirea.

la mulţi ani!

membrii Consiliului 
de administraţie al uniunii Juriştilor, 
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echipa redacţiei Vă adresează un Apel  de unire  
şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  că sînteţi  
abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   Noi avem 

nevoie de acest ajutor şi vom   rămîne 
alături de Dvs.
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ca fumatul


