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Referendumul din 
5 septembrie nu a 
fost validat. 
Ce ne aşteaptă?

La Soroca, Ungheni şi Cahul 
continuă dialogurile regionale 
asupra Caietului de politici în 
domeniul agricol în Moldova

Începe ziua cu DREPTUL!

Prim-ministrul Vlad Filat a avut la 6 sep-
tembrie o întrevedere cu viceministrul Cul-
turii Republicii Populare Chineze, Yang Zhi-
jin, potrivit Direcţiei comunicare şi relaţii cu 
presa de la Guvern. 

Întrevederea a avut loc în cadrul 
vizitei oficiale pe care o întreprin-
de delegaţia Ministerului Culturii 
al Republicii Populare Chineze, 
condusă de Yang Zhijin, în Repu-
blica Moldova, cu prilejul semnă-
rii Programului de cooperare între 
Ministerul Culturii al Republicii 
Moldova şi Ministerul Culturii al 
Republicii Populare Chineze pen-
tru anii 2010-2014. La întrevedere 
a participat E.S. Fang Li, Ambasa-
dor Extraordinar şi Plenipotenţiar 
al Republicii Populare Chineze în 
Republica Moldova. 

Yang Zhijin a mulţumit pentru 
primirea extraordinară de care a 
avut parte în ţara noastră, arătîndu-
se profund impresionat de natura şi 
cultura tradiţională a R. Moldovei. 

Viceministrul Culturii Republi-
cii Populare Chineze a menţionat importanţa 
semnării Programului de cooperare între cele 
două ţări în domeniul culturii pentru ambe-
le părţi, ţinînd cont de faptul că colaborarea 
culturală este parte integrantă a colaborării în 
ansamblu dintre ţările noastre. 

Oficialul a reiterat că Guvernul chinez 
acordă o atenţie deosebită relaţiilor de co-
operare cu Republica Moldova şi s-a arătat 

convins de faptul că aceste relaţii au un po-
tenţial mare. 

Prim-ministrul Vlad Filat a apreciat spri-
jinul Chinei în cadrul comunităţii internaţi-
onale de care are parte Republica Moldova 

în ultimul timp, exprimîndu-şi convingerea 
că colaborarea bilaterală dintre ţările noastre 
are perspective mari, inclusiv în contextul 
apropiatei vizite pe care delegaţia Guvernu-
lui Republicii Moldova o va întreprinde în 
Republica Populară Chineză. 

„Avem mari speranţe că în cadrul vizitei 
vom pune bazele unei colaborării fructuoase, 
reciproc avantajoase” a subliniat prim-minis-

trul. 
Vlad Filat a spus că pentru ţara noastră 

este foarte importantă cooperarea culturală 
cu poporul chinez, avînd în vedere istoria 
marii culturi a poporului chinez. Totodată, 

premierul a optat pentru di-
namizarea relaţiilor comerci-
al-economice şi atragerea in-
vestitorilor chinezi pe piaţa 
moldovenească. Vlad Filat a 
specificat că participarea de-
legaţiei moldoveneşti la Ex-
poziţia mondială 2010 Shan-
ghai, China, va constitui un 
prilej bun pentru stabilirea 
unor relaţii noi şi dezvolta-
rea proiectelor investiţionale 
comune. 

Prim-ministrul a menţio-
nat, de asemenea, activitatea 
Ambasadei Republicii Po-
pulare Chineze la Chişinău 
şi personal a Ambasadorului 
Fang Li. 

Părţile au exprimat depli-
na convingere că interesele 

celor două state coincid în probleme esenţiale 
şi au optat pentru extinderea de mai departe 
a relaţiilor culturale dintre Republica Moldo-
va şi Republica Populară Chineză, care vor 
contribui la îmbogăţirea spirituală reciprocă, 
cunoaşterea patrimoniului cultural şi istoric, 

Prim-ministrul Vlad Filat s-a aflat la 7 septembrie după-
amiază într-o vizită la Budapesta (Ungaria) la invitaţia omolo-
gului său maghiar Viktor Orban.

Cei doi premieri au avut o întrevedere în cadrul căreia au 
discutat despre relaţiile bilaterale dintre cele două ţări, dar şi 
despre relaţiile moldo-comunitare, pornind de la faptul că Un-
garia urmează să preia, începînd cu 1 ianuarie 2011, preşedinţia 
Uniunii Europene.

Viktor Orban a menţionat că o prioritate a preşedinţiei un-
gare în UE va fi dezvoltarea Parteneriatului Estic, precizînd în 
context că se preconizează şi organizarea unui summit care va 
lua în dezbatere problema respectivă.

Premierul ungar a reiterat sprijinul ţării sale pentru Moldova 
la capitolul liberalizării regimului de vize, dar şi a dialogului pe 
marginea creării zonei de liber schimb. În context, el a comuni-

cat că un grup de 10 experţi din Ungaria va veni în Republica 
Moldova în a doua jumătate a lunii septembrie pentru a oferi 
asistenţă colegilor din Moldova şi a-şi împărtăşi experienţa în 
cea ce ţine de negocierile pe marginea zonei de liber schimb.

Vlad Filat a făcut o trecere în revistă a acţiunilor întreprinse 
de Guvern în vederea negocierii Acordului de Asociere, a dialo-
gului pe marginea liberalizării regimului de vize şi pe marginea 
Acordului de comerţ liber şi aprofundat, precizînd că finalizarea 
cu succes a acestor procese va aduce Moldova mai aproape de 
Uniunea Europeană, generînd beneficii resimţite de către cetă-
ţenii ţării noastre.

Viktor Orban a acceptat invitaţia prim-ministrului Vlad Filat 
de a efectua o vizită în Republica Moldova în viitorul apropiat. 
Data concretă şi agenda vizitei urmează să fie stabilite pe par-
curs.

€90 milioane pentru 
gestionarea crizei în 
Republica Moldova

Republicii Moldova urmează să i se 
acorde un grant de pînă la 90 milioane de 
euro, măsură menită să contracareze efec-
tele crizei financiare, potrivit votului Parla-
mentului European din 7 septembrie.

Depu ta ţ i i 
europeni au 
sprijinit cu o 
majoritate lar-
gă raportul ela-
borat de Iuliu 
Winkler (PPE, 
RO), fiind 
adoptat prin 
vot cu apel nominal (590 voturi pentru, 26 
împotrivă şi 29 de abţineri).

Această asistenţă financiară va ajuta 
Chişinăul să consolideze deficitul balanţei 
de plăţi şi să suplimenteze sprijinul oferit 
deja de Banca Mondială şi FMI şi alte surse 
bilaterale. Banii vor fi transferaţi în trei sau 
patru rate: două rate în 2010 şi una sau două 
în 2011.

Deputaţii europeni au insistat ca Parla-
mentul European să fie informat cu regula-
ritate de către Comisia Europeană cu privire 
la gestionarea asistenţei în conformitate cu 
principiile eficienţei, transparenţei şi res-
ponsabilităţii.

În noiembrie 2009, Parlamentul Euro-
pean a aprobat un sprijin macrofinanciar 
pentru Serbia (€200 milioane sub formă de 
împrumut), Bosnia şi Herţegovina (€100 
milioane, împrumut), Armenia (€65 mili-
oane împrumut şi €35 milioane grant), şi 
Georgia (€46 milioane, grant). În mai 2010, 
deputaţii europeni au aprobat asistenţă ma-
crofinanciară în beneficiul Ucrainei (€500 
milioane, sub formă de împrumut).altor valori reprezentative ale 

civilizaţiei şi culturii ţărilor 
noastre.

Începe ziua cu DREPTUL!

Un juriu este format din doisprezece oameni a căror datorie este să decidă cine are cel mai bun avocat.
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Vlad Filat a avut o întrevedere 
cu viceministrul Culturii Republicii 

Populare Chineze

Un grup de 10 experţi din Ungaria vor oferi 
asistenţă colegilor din Moldova
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Parlamentul ar putea adopta legi care să 
sancţioneze instituţiile media care 
dezinformează 
Parlamentul Republicii Moldova ar putea adopta în sesiunea 

de toamnă-iarnă un set de legi în care să fie sancţionate instituţi-
ile media care vor dezinforma cetăţenii. Acestea sînt declaraţiile 
liderilor alianţei de guvernare, lansate în cadrul unei emisiuni la 
postul public de televiziune din seara de 6 septembrie.

„noi ne-am pierdut în această libertate deplină pe care ne-
am dorit-o şi ea este utilizată foarte cinic de anumite instituţii 
media. Vom discuta şi vom veni cu anumite reglementări în mă-
sura în care cetăţeanul să nu fie de dimineaţă pînă în seara minţit 
cu televizorul”, a declarat Filat în cadrul aceleiaşi emisiuni.

Un înalt oficial al ONU vine 
în R. Moldova 
Directorul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

(PNUD), Helen Clark, va vizita în premieră Republica Moldova 
între 9 şi 10 septembrie. 

Vizita înaltului oficial are loc în ajunul Summit-ului Obiecti-
velor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) din New York, unde 
liderii ţărilor din lume, inclusiv R. Moldova, se vor întruni pentru 
a discuta progresele în realizarea Obiectivelor şi acţiunile pentru 
cei cinci ani rămaşi pînă la încheierea programului în 2015. 

La Chişinău, Helen Clark va avea întrevederi cu preşedin-
tele interimar Mihai Ghimpu, premierul Vlad Filat, cu miniştri, 
reprezentanţi ai comunităţii donatoare şi societăţii civile şi va 
discuta despre asistenţa PNUD în depăşirea provocărilor econo-
mice, sociale şi politice în Moldova, precum şi acţiunile nece-
sare pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
pînă în 2015.

Vlad Filat a inspectat şantierele de 
construcţie din satele inundate 
din Hînceşti  
Premierul Vlad Filat a inspectat şantierele de construcţie, 

unde urmează să fie ridicate locuinţele sinistraţilor din satele 
Nemţeni, Cotul Morii şi Obileni, din raionul Hînceşti. Şeful 
Cabinetului de Miniştri vrea să se convingă că lucrările decurg 
conform orarului stabilit şi că oamenii vor intra în noile case 
pînă la 1 decembrie.

Prima localitate vizitată de premier a fosti Nemţeni. Apoi 
au fost inspectate şantierele din Obileni şi Cotul Morii. De ase-
menea, Filat a mers la depozitul de materiale de construcţie din 
Leuşeni.

Pe cele trei şantiere de construcţie, urmează să fie ridicate 
800 de case, cu două, trei, patru şi mai multe camere. Valoarea 
lucrărilor este estimată la jumătate de miliard de lei. Guvernul 
României a acordat un ajutor în valoare de 11 milioane de euro.

Tot mai mulţi moldoveni rămîn fără un 
loc de muncă, arată datele oficiale
Tot mai mulţi moldoveni rămîn fără un loc de muncă. De la 

începutul anului, numărul şomerilor, înregistraţi la Agenţia Na-
ţională pentru Ocuparea Locurilor de Muncă, a depăşit 92 de mii 
de persoane.

Datele oficiale arată că pe parcursul lunii iulie, 77 de mii de 
moldoveni au apelat la servicii de mediere a muncii, însă puţin 
peste o mie de persoane au fost plasate în cîmpul muncii. În 
acelaşi timp, 5600 de cetăţeni moldoveni beneficiază de ajutorul 
de şomaj. La sfîrşitul lunii iulie, mărimea medie a ajutorului de 
şomaj a constituit 926 de lei sau 56 de euro.

Doritorii de a participa la programul 
„Prima Casă” vor putea depune 
dosarele în curînd
Doritorii de a participa la programul „Prima Casă”, iniţiat 

de primăria Capitalei, vor putea depune dosarele în cîteva săptă-
mîni. Declaraţia aparţine primarului Capitalei, Dorin Chirtoacă. 
Acesta a mai spus că autorităţile aşteaptă de la băncile comerci-
ale condiţiile de finanţare în cadrul proiectului.

Chirtoacă a mai declarat că în prezent se discută şi despre 
includerea în program a blocurilor aflate în construcţie. Băncile 
vor oferi credite pentru cel mult 30 de ani, cu o dobîndă ce nu va 
depăşi 9 la sută. Preţul unui metru pătrat de locuinţă nu va fi mai 
mare de 500 de euro. Prima casă, cu 300 de apartamente, urmea-
ză să fie construită pe strada Ghioceilor din sectorul Buiucani şi 
va fi dată în folosinţă peste doi ani.

Locuitorii capitalei vor putea face 
fitness în parc, gratis
Autorităţile locale au anunţat că vor monta 11 săli de fitness 

în aer liber. Fiecare teren va avea de la 6 pînă la 10 aparate pen-
tru tonifierea muşchilor.

Potrivit Întreprinderii „Spaţii verzi”, terenurile de fitness 
vor fi amenajate în parcurile din capitală, printre care Grădina 
Publică Ştefan cel Mare, Parcul Catedralei, cel din Valea Tran-
dafirilor şi cel de la Rîşcani. 

Echipamentele vor fi montate în beton, iar terenul va fi 
asfaltat. Lucrările de amenajare vor începe cel mai probabil 
săptămîna viitoare. Tot atunci va începe şi amenajarea unor 
noi terenuri de joc.

Singura soluţie pentru 
rezolvarea conflictului trans-
nistrean este revenirea Tira-
spolului în componenţa Re-
publicii Moldova, iar acest 
lucru se va întîmpla odată cu 
creşterea nivelului de trai al 
populaţiei din dreapta Nis-
trului, consideră premierul 
moldovean Vlad Filat într-un 
interviu publicat pe 7 sep-
tembrie de ziarul rus „Kom-
mersant”.

El şi-a exprimat convin-
gerea că părţile implicate în 
rezolvarea diferendului vor 
reuşi să discute şi să ajungă la 
un acord cu liderul de la Ti-
raspol, Igor Smirnov, despre 
care a spus că ar înţelege şi 
el că singura soluţie este uni-
ficarea.

„Putem rezolva această 
problemă doar într-o atmo-
sferă corespunzătoare, într-o 
atmosferă de încredere. Pu-
tem vorbi mult de Igor Smir-
nov, de Mircea Snegur (pri-
mul preşedinte al Republicii 
Moldova, în timpul căruia a 
apărut conflictul transnistrean 
– n.r.), despre alte personali-
tăţi care au fost implicate în 
acest proces. Dar problema 
trebuie soluţionată cu factorii 
de decizie. Cred că vom pu-
tea să discutăm şi să ne înţele-

Lucrările de evacuare a 
nămolului din lacul Valea 
Morilor din Chişinău urmea-
ză să se încheie în mai puţin 
de două săptămîni. Auto-
rităţile municipale promit, 
de asemenea, că lacul se va 
umple din nou cu apă peste 
maxim 16 luni.

Primăria a anunţat  că trei 
firme s-au arătat interesate să 
investească în acest proiect, 
după licitaţia organizată la 
sfîrşitul lunii august. Com-
paniile au prezentat oferte 
de amenajare a lacului, care 

variază între 47 şi 51 de mi-
lioane de lei.

După curăţarea lacului, 
va fi semnat un contract cu 
firmele interesate de acest 
proiect, iar peste două săptă-
mîni va începe cea de a doua 
etapă a lucrărilor.

Filat: Soluţia pentru rezolvarea conflictului transnistrean este 
creşterea bunăstării pe malul drept al Nistrului 

gem”, a spus Filat, adăugînd 
că a avut „un scurt schimb de 
opinii” cu Smirnov. 

Premierul moldovean 
Vlad Filat şi liderul separa-
tist Igor Smirnov au avut, la 
sfîrşitul lunii august, o între-
vedere neoficială la Tiraspol. 
Întîlnirea a avut loc în contex-
tul meciului de fotbal dintre 
FC Sheriff şi FC Basel, din 
ultimul tur preliminar al Ligii 
Campionilor. 

„Există expresia: nici-
odată să nu spui niciodată. 
Nu există alternative la uni-
ficare (revenirea Transnistri-
ei în componenţa Republicii 
Moldova). Şi mi se pare că 
şi domnul Smirnov înţelege 
acest lucru. Dar trebuie creată 
atmosfera corespunzătoare. 
Cu aceasta trebuie să înce-
pem. Întotdeauna am spus şi 
repet: întregirea ţării va avea 
loc concomitent cu creşterea 
bunăstării oamenilor care lo-
cuiesc în dreapta nistrului. 
Mi-e clar acest lucru, care 
poate fi realizat nu cu decla-
raţii, ci prin acţiuni”, a mai 
spus Vlad Filat.

Întrebat dacă simte inte-
resul Europei, în special al 
Germaniei şi al Rusiei, care 
au semnat un memorandum 
în acest sens, pentru soluţi-

onarea conflictului, Filat a 
fost de părere că Transnistria 
constituie o problemă nu doar 
pentru Republica Moldova, 
Rusia şi Ucraina, ci pentru 
întreaga regiune.

„Securitatea şi stabilitatea 
constituie un principiu de bază 
al dezvoltării. Iar participarea 
Uniunii Europene este clară – 
Transnistria se află la graniţe-
le UE. Germania este ţara al 
cărei nivel în relaţia cu Rusia 
îi permite să adopte decizii 
şi să asigure punerea lor în 
practică. Faptul că Germania 
şi-a asumat această iniţiativă 
este un aspect pozitiv pentru 
noi toţi”, a declarat premierul 
moldovean.

În privinţa referendumului 
pentru modificarea Constitu-
ţiei, eşuat din cauza prezen-
ţei reduse la urne, premierul 
moldovean a reiterat opinia 
potrivit căreia parlamentul 
trebuie dizolvat, iar alegerile 
parlamentare anticipate să fie 
organizate nu mai tîrziu de 14 
noiembrie.

Filat a evitat însă să răs-
pundă dacă Alianţa pentru 
Integrare Europeană va parti-
cipa la scrutin ca o unitate sau 
fiecare partid din componenţa 
sa va concura pentru cît mai 
multe voturi.

Referitor la problema vi-
nurilor moldoveneşti, a căror 
calitate a fost pusă la îndoia-
lă de Rusia, mai multe loturi 
fiind returnate la Chişinău, 
Filat şi-a exprimat speranţa 
că o soluţie va apărea după 
alegeri.

„Scopul guvernului pe 
care îl conduc este unul sim-
plu: să asigure relaţiile cu 
Moscova la nivel de partene-
riat strategic. Vom continua 
să acţionăm în acest spirit, în 
beneficiul relaţiilor noastre şi 
al oamenilor. Aş mai vrea să 
spun că este incorect să con-
siderăm acţiunile Moscovei 
drept măsuri de răspuns”, a 
afirmat Vlad Filat.

El a spus că i-a trimis o 
scrisoare premierului rus 
Vladimir Putin, referitoare 
la problemele ce afectează 
relaţiile dintre Chişinău şi 
Moscova, dar că nu a primit, 
deocamdată, un răspuns. 

„Înţeleg că ultima pe-
rioadă nu a fost una simplă 
pentru premierul rus: incen-
dii, secetă. Sper totuşi că voi 
primi un răspuns. Doar situ-
aţia vizează relaţiile dintre 
statele noastre, care trebuie 
gestionate cu atenţie, ca să 
aibă un viitor”, a subliniat 
Vlad Filat.

Organizaţia neguvernamentală Institutul 
de Reforme Penale (IRP) organizează, la 
8-10 septembrie şi 13-15 septembrie, două 
seminare de instruire pentru profesorii şi 
asistenţii sociali din Bălţi care activează în 

centrele comunitare pentru copii şi tineri. 
Organizatorii menţionează într-un comu-

nicat de presă că şi-au propus, prin interme-
diul acestui training, să contribuie la dezvol-
tarea abilităţilor profesionale ale angajaţilor 
acestor centre, pentru a-i ajuta să optimizeze 
activităţile lor cu tinerii din comunitatea lo-
cală, inclusiv cei care sînt în situaţie de risc. 

Participanţii la cele două seminare vor 
învăţa despre serviciile prietenoase copii-
lor, despre identificarea particularităţilor de 
vîrstă şi a nevoilor beneficiarilor centrelor 
comunitare. De asemenea, vor fi instruiţi să 
proiecteze şi să desfăşoare activităţi cu ado-

Angajaţii centrelor comunitare din Bălţi 
sînt instruiţi să lucreze mai eficient cu tinerii 

aflaţi în conflict cu legea 

Lacul din 
Valea Morilor 
se va umple 

din nou cu apă 
în circa 16 luni, 

promit 
autorităţile 
municipale

lescenţii, concentrîndu-se asupra implicării 
tinerilor în procesul de planificare a activită-
ţilor care se referă nemijlocit la ei. 

„În condiţiile cînd familia este afectată 
de diferite probleme sociale, cei care au de 

suferit cel mai 
mult sînt întot-
deauna copiii. 
Fiind lipsiţi de 
grija şi educaţia 
părintească nece-
sară, copii ajung 
să fie influenţaţi 
de diferiţi factori 
sociali negativi 
care, în multe ca-
zuri, îi plasează în 
conflict cu legea. 
Centrele pentru 
tineret încep să 
capete un rol spe-
cial în cadrul co-
munităţii, avînd 

misiunea să desfăşoare diferite programe de 
dezvoltare psiho-socială pentru copiii aflaţi 
în situaţie de risc. În acest context, prestaţia 
angajaţilor centrelor comunitare în identifi-
carea timpurie a acestor copii şi asistarea lor 
este foarte importantă în prevenirea delin-
cvenţei în rîndul tinerilor”, menţionează IRP 
în comunicatul de presă dat publicităţii. 

Seminarele sînt organizate în cadrul pro-
iectului „Promovarea noilor elemente de 
justiţiei, pentru copii în sistemul de justiţie 
al Republicii Moldova”, cu sprijinul financi-
ar al organizaţiei UNICEF Moldova.  
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Scrutinul a eşuat deoarece 
la urnele de vot s-au prezentat 
mai puţin de 1/3 din popula-
ţie, rata înregistrată fiind de 
29,05%. Dintre cei care to-
tuşi au decis să voteze, 87,83 
% s-au pronunţat PENTRU, 
iar celelalte 12,17% – CON-
TRA.

E mare diferenţa 
dintre a spune şi a face

Chiar dacă cu 2 săptă-
mîni înainte de referendum 
un sondaj realizat de IMAS 
prezenta date potrivit cărora 
73 % dintre alegătorii RM 
s-au arătat dispuşi să voteze, 
fie „Pro”, fie „Contra”, în ziua 
de 5 septembrie a binevoit să 
se ţină de cuvînt doar fiecare 
al doilea cetăţean. Deşi eşe-
cul referendumului nu poate 
fi nicidecum considerat un  
rezultat absolut al sondajului, 
vedem că afişarea rezultatelor 
acestuia a avut efecte impre-
vizibile: pe de o parte, parti-
dul comuniştilor s-a „speriat” 
şi şi-a intensificat la maxi-
mum campania de boicotare 
a referendumului, pe de altă 
parte, procentajul mare de 
participare, exprimat în son-
daj, le-a dat prilej celor din 
AIE să se relaxeze excesiv, fi-
ind din start siguri de victorie, 
şi să nu întreprindă măsuri de 
informare şi convingere a 
electoratului pe potriva celor 
realizate de PCRM.

„Fruntaşii” şi 
„codaşii” la capitolul 

„rata de participare la 
referendum”

Cel mai înalt nivel de par-
ticipare l-a înregistrat raionul 
Teleneşti, cu 41,12%. În or-
dine descrescătoare urmează 
Nisporeni – 37,65%, Orhei 
– 37,60%, Ialoveni – 36,19%, 
Rezina –  35,54%, Hînceşti – 
35,13%, Criuleni –  34,68%.

Cea mai mică participare 
la referendum a fost înregis-
trată la Dubăsari –  5,55%, 
UTA Găgăuzia – 8,62%, 
Taraclia – 12,10%, Bălţi – 
18,90%.

În Chişinău, la votare au 
mers 188,247 persoane din 
cele 613,113 cu drept de vot, 
ceea ce constituie 30,7%.

În afara ţării, şi-au ex-
primat opţiunile la plebiscit 
19,703 cetăţeni, dintre care 
397 au votat ca preşedintele 
să fie ales de către popor.

Incidente mici şi mari: 
cine le măsoară?
Referendumul nu  s-a pe-

trecut fără incidente. Chiar în 
prima jumătate a zilei, CEC 
a oferit date eronate despre 

Referendumul din 5 septembrie nu a fost validat. Ce ne aşteaptă?
Iată că a trecut aproape o săptămînă de la re-

ferendumul din 5 septembrie, iar CEC a anunţat 
oficial rezultatele, fără schimbări însă: plebiscitul 
nu a fost validat. Deşi intenţiile şi scopurile acto-
rilor implicaţi în acest scrutin în multe cazuri au 
fost diametral opuse, iar mesajele transmise de 
către aceştia au comportat, nu de puţine ori, un 
caracter confuz, un lucru este cert: poporul nu a 
dat legalitate modificării articolului 78 din Con-
stituţie, astfel încît şeful statului să fie ales prin 
vot direct. Revenim de unde ne-am pornit.

rata de participare pînă la ora 
10.00. Procentele anunţate 
la acea oră  au fost obţinute 
luându-se în calcul un număr 
total de 6 milioane de alegă-
tori, în condiţiile în care pe 
liste figurează puţin peste 
2.600.000 de cetăţeni cu drept 
de vot. Secretarul CEC, Iurie 
Ciocan, a declarat atunci că 
este o eroare tehnică şi a fost 
admisă deoarece a picat siste-
mul electronic. El a mai asi-
gurat că CEC nu a întreprins 
nicio o acţiune de falsificare 
a rezultatelor. „Votul cetăţeni-
lor nu este afectat, informaţia 
este transmisă prin Internet şi 
telefon. Am solicitat verificări 
dacă este un atac cibernetic”, 
a mai comunicat Ciocan.

La secţia de votare de la 
Corjova, din raionul Dubă-
sari, nu a fost linişte nici în 
acest an. Toate drumurile de 
acces către localitatea unde ar 
fi trebuit să voteze locuitorii 
din satele aflate sub jurisdic-
ţia Chişinăului au fost blocate 
de miliţia separatistă încă de 
la ora 6.00 dimineaţa. Comi-
sia Electorală Centrală a de-
cis ca locuitorii de la secţia de 
votare din  satul Corjova să 
poată vota în Ustia, Cocieri şi 
Chişinău. În listele de alegă-
tori din Corjova au fost încrişi 
1300 de oameni.

A mai fost înregistrat şi un 
şir de alte incidente, cum ar fi 
deconectări neplanificate de 
electricitate sau apă potabilă 
etc.

Plebiscitul a fost iniţiat 
de Alianţa pentru Integrare 
Europeană, după ce au eşu-
at tentativele alegerii şefu-
lui statului, întrucît aceasta 
nu însuma numărul nece-
sar de voturi în  Parlament. 
În cadrul scrutinului din 5 sep-
tembrie, în Republica Moldo-
va, au fost deschise 2035 de 
secţii de votare în ţară şi 78 
de secţii peste hotare. În lis-
tele electorale au fost incluşi 
2,6 milioane de cetăţeni. 

Concluziile delegaţiei 
APCE: erori, merite 

şi… soluţii
Procesul electoral a fost 

monitorizat de circa 900 de 
observatori naţionali şi inter-
naţionali. Dintre cei internaţi-
onali a făcut parte şi o delega-
ţie din 15 membri a Adunării 
Parlamentare a Consiliului 
Europei (APCE) . “Ziua vo-
tării a decurs într-o atmosfe-
ră calmă şi bine organizată”, 
a declarat şeful delegaţiei de 
observatori, Egidijus Varei-
kis, în cadrul unei conferinţe 
de presă. Acesta şi-a exprimat 
regretul privind prezenţa sla-
bă la referendum, subliniind 

că în această situaţie, actorii 
politici trebuie să propună 
soluţii şi să depăşească di-
vergenţele politice. “Acest 
referendum nu a spus nimic. 
Celelalte scenarii au fost 
epuizate, singura soluţie sunt 
alegerile anticipate”, a menţi-
onat Vareikis, care a ţinut să 
asigure că delegaţia va conti-
nua să monitorizeze evoluţia 
ulterioară a situaţiei politice, 

precum şi modul de desfă-
şurare a alegerilor. Potrivit 
membrilor delegaţiei, în ge-
neral, instituţiile responsabile 
pentru desfăşurarea alegerilor 
au dat dovadă de transparenţă 
şi profesionalism. Observato-
rii APCE au salutat eforturile 
depuse pentru îmbunătăţirea 
listelor electorale şi crearea 
condiţiilor de votare în afara 
ţării. În acelaşi context însă, 
delegaţia a ţinut să sugereze 
CEC-ului să dea dovadă pe 
viitor de mai multă “acurate-
ţe” în realizarea listelor elec-
torale, precum şi să fie create 
“condiţii mai comode de vo-
tare, în special pentru persoa-
nele cu dizabilităţi”, conform 
declaraţiei şefului delegaţiei 
APCE, Egidijus Vareikis. 
În opinia observatorilor eu-
ropeni, participarea slabă la 
secţiile de vot a fost determi-
nată parţial de recomandarea 
PCRM de a boicota Referen-
dumul. “Republica Moldova 
este o ţară democrată. Într-o 
democraţie, oamenii sunt 
liberi să-şi exprime voinţa. 
Să nu mergi la vot nu este o 
exprimare a voinţei, ci o ex-
primare a nimic”, a explicat 
Vareikis. Acesta s-a arătat 
convins că în perioada post-
referendum vor apărea multe 
interpretări şi cauze ale rezul-
tatelor scrutinului. “Misiunea 
noastră nu e să găsim pe cei 
care se fac vinovaţi de neva-
lidarea Referendumului, ci 
doar să monitorizăm un scru-
tin electoral. Delegaţia APCE 
îndeamnă Republica Moldova 
să organizeze alegerile antici-
pate, conform angajamentului 
faţă de Consiliul Europei”, a 
mai adăugat şeful delegaţiei. 
Acesta a sugerat actorilor im-
plicaţi să organizeze pe viitor 
campanii de informare mai 
ample.

Membrii AIE 
dezamăgiţi de ei înşişi

Îndată după afişarea rezul-
tatelor prealabile ale referen-
dumului, au urmat şi reacţiile 
politicienilor. Liderii AIE şi-
au exprimat dezamăgirea faţă 
de rezultatele obţinute dumi-
nică. Preşedintele interimar, 

Mihai Ghimpu, şi-a exprimat 
regretul că populaţia nu a 
înţeles că anume ea este cea 
care trebuie să pună punct cri-
zei constituţionale. Ghimpu a 
afirmat că Alianţa nu a avut o 
campanie coordonată unică. 
„Norma Constituţională mă 
obligă să dizolv Parlamentul”, 
a menţionat Mihai Ghimpu. 
Premierul Vlad Filat, liderul 
PLDM, a declarat că „prezen-

ţa slabă la scrutin s-a 
datorat lipsei unui me-
saj coerent, care urma 
să vină din partea tu-
turor actorilor politici. 
„În Alianţă acţiunile 
nu au fost coordonate. 
Fiecare trăgea turta la 
sine, considerînd că 
succesul referendumu-
lui este deja garantat. 
Este foarte rău că refe-
rendumul nu a avut loc, 
dar nu trebuie să dra-
matizăm”, a spus Filat. 

Prim-vicepreşedintele Parla-
mentului, liderul AMN, Se-
rafim Urechean, a menţionat 
la un post de televiziune că 
şi-a pierdut deja încrederea în 
tot. „Aşteptările au fost mult 
mai mari, am mai crezut şi în 
sondaje”, a spus Urechean. 
Preşedintele PD, Marian 
Lupu, a declarat că „anumiţi 
exponenţi din Alianţă au în-
cercat să puna pe prim-plan 
idei care în realitate nu re-
prezintă priorităţile ţării. Oa-
menii nu au înţeles mesajul”. 
„Unii au considerat că au deja 
rezultatul referendumului în 
buzunar. Ei nu au desfăşurat 
nici un fel de activitate de in-
formare, ci au demarat cam-
pania electorală. Partidele au 
lucrat nu pentru referendum, 
ci pentru li-
derii lor, pe 
care îi ve-
deau deja 
candidaţi la 
funcţia de 
p r e şed in t e 
la alegerile 
directe. Ast-
fel, alegă-
torii au fost 
dezorientaţi 
– în loc de 
referendum, 
ei vorbeau 
despre nişte 
alegeri care 
deja nu vor 
mai fi”, a 
mai remarcat 
Lupu.

L i d e r u l 
PCRM, Vla-
dimir Voro-
nin, s-a declarat foarte mulţu-
mit de prezenţa scăzută la vot 
şi de “nivelul extraordinar de 
conştiinţă şi reponsabilitate 
de care a dat dovadă popula-
ţia”, adăugînd că acesta este 
rezultatul activităţii de ani de 
zile a PCRM şi nu din timpul 
campaniei. El a mai spus că 
aşteaptă dizolvarea imedia-
tă a Parlamentului. Liderul 
PCRM a declarat că deţine 
informaţii privind fraudarea 
refrendumului, dar nu le face 
publice deoarece plebiscitul 
oricum a eşuat. Voronin s-a  
declarat disponibil pentru 
colaborare cu oponenţii săi 

politici, însă aşteaptă să fie 
numită data anticipatelor.

Mihai Ghimpu: 
Parlamentul va fi 

dizolvat
Marţi, 7 septembrie, pre-

şedintele interimar al ţării a 
cerut Curţii Constituţionale 
să constate circumstanţele 
de dizolvare a Parlamentului. 
Curtea va da un aviz în acest 
sens în cel mult 10 zile. Po-
trivit legislaţiei, Parlamentul 
urmează să fie dizolvat într-
un termen rezonabil. Parla-
mentarii însă nu au avut grijă 
să precizeze care este acesta. 
Parlamentul a fost dizolvat 
ultima dată în iunie 2009.

Marian Lupu: La 21 
noiembrie vom avea 
alegeri parlamentare 

anticipate
Iată că mai recent, joi, a 

fost anunţată şi data alegeri-
lor parlamentare anticipate. 
Acestea se vor desfăşura pe 
21 noiembrie 2010. Primul 
care a anunţat despre aceas-
ta a fost liderul Partidului 
Democrat, Marian Lupu. A 
făcut-o îndată după şedinţa 
organizată la Palatul Republi-
cii, cu participarea celor patru 
componente ale AIE, precum 
şi a opoziţiei. Mihai Ghimpu 
a confirmat această dată, dar 
a ţinut să menţioneze că „ră-
mîne la discreţia preşedinte-
lui, el poate să amîne data cu 
cîteva zile în caz că se întîm-
plă ceva”. Potrivit lui Serafim 
Urechean, AMN se va confor-
ma deciziei comune, însă ar 
fi vrut ca alegerile să fie mai 

tîrziu, astfel încît Parlamentul 
să adopte mai întîi Bugetul de 
Stat şi să rezolve o serie de 
alte probleme stringente. Mai 
multe divergenţe au apărut 
însă la capitolul durata cam-
paniei electorale. PLDM se 
pronunţă pentru micşorarea 
numărului de zile destinate 
campaniei, de la 60 la 45, PD 
însă a anunţat că este contra 
unei asemenea iniţiative şi nu 
o va accepta. În acelaşi timp, 
actualele componente ale AIE 
pledează pentru participarea 
pe liste diferite în alegerile 
parlamentare. „Considerăm 
că este necesar ca partidele 

politice din Republica Mol-
dova să-şi demonstreze via-
bilitatea. Oamenii trebuie să 
ştie foarte exact pentru ce şi 
pentru cine votează”, a men-
ţionat Vlad Filat. De altă pă-
rere însă este AMN. „Noi am 
pledat pentru o listă comună 
în alegeri şi un singur candi-
dat din partea AIE”, a decla-
rat Serafim Urechean. 

Examenele încă 
urmează

Rămîne de văzut care va 
fi decizia finală a Alianţei 
pentru Integrare Europeană. 
Rezultatele referendumului 
demonstrează însă că oamenii 
au obosit. Iată ce scria zilele 
trecute un blogger în cadrul 
unui forum pe Internet: „Oa-
menii se plictisesc de jocurile 
politice, continuînd să trăiască 
pe cîteva sute de lei pe lună. 
Fiind în continuare nevoiţi 
să-şi educe copiii într-o soci-
etate fără identitate, ruptă în 
două maluri, vîndută de busi-
nessmani, înşelată de propriul 
popor. Avem o ţară care, dacă 
ar putea, ar emigra ea însăşi 
undeva unde să n-o găsească 
nimeni şi de unde să nu mai 
găsească drum de întoarcere. 
Asta-i Moldova pe care o iu-
besc eu şi de care îmi e milă”. 
Iată un alt comentariu al unui 
cetăţean dezamăgit  de rezul-
tatele referendumului: „Veri-
şoara mea a primit recent un 
cadou de la o prietenă de a 
sa, venită din SUA: o radie-
ră mare cît un penal pe care 
scrie: FOR BIG MISTAKES. 
Aş vrea să inventeze cineva 
o radieră şi mai mare, ca să 
şteargă politica asta moldove-

nească. Dezamăgită”. Şi ase-
menea mesaje pot fi întîlnite 
tot mai des. Unii ar putea spu-
ne că acest fapt demonstrea-
ză că în Republica Moldova 
oamenii au obţinut dreptul la 
libera exprimare, exprimîn-
du-şi astfel liber opiniile. Este 
adevărat, dar asemenea mesa-
je ar trebui să fie şi un semnal 
pentru actuala clasă politică, 
un semnal că ceva în ţara asta 
nu merge bine. Şi vina pen-
tru aceasta nu o poartă doar 
presa, opoziţia sau partenerii 
de coaliţie, cu atît mai puţin 
sondajele.

Lilia STRîMBANU
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Ministerul Justiţiei a elaborat şi prezentat 
Guvernului Republicii Moldova Planul de ac-
ţiuni pentru implementarea concepţiei privind 
finanţarea sistemului judecătoresc, pentru anii 
2010-2013, adoptată de legislativ  la 18 martie 
2010. Drept urmare, Planul vizat a fost apro-
bat recent de către executiv. 

 Obiectivele trasate în Plan au drept scop 
ameliorarea mecanismului de finanţare a siste-
mului judecătoresc, prin soluţii de ordin legis-
lativ  şi organizatoric.

Astfel, prin acest Plan  de acţiuni, guvernul 
îşi propune elaborarea unor reglementări pen-
tru stabilirea eficientă a bugetelor instanţelor 
de judecată, care să elucideze ambiguităţile 
referitoare la procedura de elaborare şi prezen-
tare pentru aprobare a bugetelor instanţelor de 
judecată, să stabilească criteriile de elaborare 
a bugetelor, precum şi să excludă gestionarea 
financiară neadecvată a acestora.

Planul de acţiuni pentru implementarea 
concepţiei privind finanţarea sistemului judecă-
toresc pentru anii 2010-2013 include efectuarea 
unui studiu privind oportunitatea amendării  le-

Planul privind finanţarea 
sistemului judecătoresc a fost aprobat

gislaţiei în scopul delimitării clare a atribuţiilor 
Ministerului Justiţiei şi ale Consiliului Superior 
al Magistraturii în domeniul determinării poli-
ticii bugetare, precum şi elaborarea amenda-
mentelor necesare în legislaţie.

De asemenea, Planul de acţiuni prevede 
şi elaborarea unei baze de date a sediilor in-
stanţelor de judecată, ce va conţine informa-
ţii despre suprafaţa acestora, anul de dare în 
exploatare, evaluarea stării actuale etc. Acest 
fapt va permite stabilirea în conformitate cu 
criterii obiective a priorităţilor  privind nece-
sităţile de întreţinere şi reparaţie a clădirilor 
instanţelor de judecată.

Toate acţiunile prevăzute în Planul respec-
tiv vor fi implementate în limita alocaţiilor 
bugetare, iar unele din ele vor fi realizate cu 
suportul tehnic  acordat de USAID prin inter-
mediul Programului de Asistenţă Rapidă pen-
tru Buna Guvernare. 

În calitate de instituţie responsabilă de 
monitorizarea şi evaluarea implementării Pla-
nului de acţiuni  pentru realizarea Concepţi-
ei privind finanţarea sistemului judecătoresc  

pentru anii 2010-2013 a fost desemnat Minis-
terul Justiţiei.

Noi obiective propuse 
de Guvern în domeniul 

drepturilor omului
Tot recent, Cabinetul de miniştri a aprobat 

Proiectul Planului naţional de acţiuni în do-
meniul drepturilor omului (PNADO) pentru 
anii 2011-2014, propus de Ministerul Justiţiei. 
Acest Plan reprezintă un document de politici 
naţional care are drept obiectiv principal asi-
gurarea implementării unei strategii unice a 
instituţiilor statale şi a societăţii civile privind 
ameliorarea procesului de asigurare a dreptu-
rilor omului în Republica Moldova. 

Potrivit proiectului, Planul de acţiuni în 
domeniul drepturilor omului prevede aderarea 
Republicii Moldova la instrumentele interna-
ţionale în sfera vizată la care încă nu este par-
te, precum şi un şir întreg de acţiuni ce vizează 
asigurarea accesului liber la justiţie, perfecţio-
narea mecanismelor internaţionale de apărare 

Federaţia Patronatului din Agri-
cultură continuă, la Soroca, seria 
dialogurilor regionale asupra unui 
Caiet de politici, axat pe probleme-
le şi soluţiile din sectorul agricol al 
Republicii Moldova. În cadrul me-
selor rotunde şi discuţiilor cu antre-
prenori agricoli, care s-au desfăşurat 
deja în trei regiuni şi vor continua, 
la Ungheni şi Cahul, va fi formulată 
o agendă de acţiuni necesare, care 
va fi ulterior propusă autorităţilor şi 
partenerilor sociali. 

 Caietul de politici FnPAIA în 
domeniul agricol, elaborat şi discu-
tat în cadrul unui proces participativ, 
va conţine opiniile şi recomandări-
le antreprenorilor agricoli din ţară 
privind soluţionarea problemelor 
prioritare în agricultură şi industria 
alimentară. 

 Prima serie de dialoguri cu par-
ticiparea antreprenorilor agricoli s-a 
desfăşurat la Căuşeni (20 august), 
Orhei (24 august) şi Ştefan Vodă 
(26 august). Primele ateliere au fost 
moderate, împreună cu conducă-
torii FNPAIA, de către Jean-Marie 
Standaert, consilier special al Pro-
gramului Olandez de Cooperare 
cu Organizaţiile Patronale (DECP, 
Dutch Employers’ Cooperation Pro-
gramme), care a ajutat, acum cîţiva 
ani, Federaţia Patronatului din Agri-
cultură din Moldova la elaborarea 
politicilor în domeniul dialogului 
social, negocierilor colective şi con-
venţiilor colective de muncă.

 Expertul internaţional Jean-Ma-
rie Standaert consideră că „organi-
zaţiile patronale trebuie să devină şi 
să se afirme ca o voce unică, repre-
zentativă şi coerentă în elaborarea 
şi implementarea politicilor care au 
un impact asupra dezvoltării naţio-
nale, inclusiv în domeniul agricol”. 
După prima serie de dialoguri, ex-
pertul a mărturisit că a rămas „im-
presionat de calitatea discuţiilor în 
care agricultorii din regiuni au pro-
pus soluţii argumentate pentru pro-
blemele sectorului agricol”.

 „Experienţa şi activităţile mem-
brilor organizaţiei noastre ne dau 
autoritatea necesară pentru a lansa 
acest dialog asupra politicilor în do-
meniul agricol în Moldova”, afirmă 
Preşedintele Federaţiei Naţionale a 

La Soroca, Ungheni şi Cahul continuă dialogurile regionale asupra 
Caietului de politici în domeniul agricol în Moldova

Patronatului din Agricultură şi In-
dustria Alimentară din Moldova, 
Alexandru Slusari.

 Politicile pe care le vizează Ca-
ietul de politici FnPAIA cuprind 
politicile fundamentale, politici pri-
vind producerea şi comercializarea 
produselor agricole, subvenţionarea 

agriculturii, politicile fiscale şi va-
male, piaţa financiară, cele privind 
combaterea monopolismului, po-
liticile privind mediul ambiant şi 
dezvoltarea zonelor rurale, sistemul 
de asigurări sociale şi de asistenţă 
medicală, politicile funciare, statu-
tul juridic al bunurilor agricole ale 
fostelor gospodării colective, pri-
vind forţa de muncă, învăţămîntul în 
agricultură etc.

 Federaţia Naţională a Patrona-
tului din Agricultură şi Industria 
Alimentară (FNPAIA) din Moldova 
a fost fondată în 2003, avînd misi-
unea de creare a condiţiilor favo-
rabile întreprinderilor din ramura 

agriculturii şi industriei alimentare 
şi reprezentarea acestora în relaţiile 
cu autorităţile publice şi angajaţii. 
De asemenea, FNPAIA urmăreşte 
creşterea bunăstării producătorilor 
agricoli şi îmbunătăţirea vieţii fami-
liilor de agricultori prin exprimarea 
şi promovarea intereselor acestora.

Producătorii 
de migdale  sînt ajutaţi 

de către americani
Circa 10 producători de mig-

dale din Moldova vor beneficia, în 
perioada 8-24 septembrie curent, de 
consultanţă gratuită din partea unui 
expert american. Producătorii au de-
cis să solicite asistenţă de înaltă ca-
lificare din exterior, în condiţiile în 
care Moldova nu dispune de tradiţii 
în producerea migdalului. În acest 
scop, David Doll, specializat în 
creşterea migdalului, a fost selectat 
pe bază de concurs în cadrul Progra-
mului de la Fermier la Fermier, im-

plementat în ţara noastră de CNFA, 
cu suportul USAID. 

Conform solicitării din partea 
producătorilor, activitatea expertu-
lui se va axa pe evaluarea practicilor 
existente în gestionarea afacerilor 
de producere a migdalului şi for-
mularea unor recomandări pentru 

sporirea performanţelor manageri-
ale şi de producere. Asistenţa se va 
concentra, de asemenea, asupra di-
feritor aspecte privind planificarea 
afacerilor în acest domeniu, cu es-
timarea prealabilă a provocărilor şi 
oportunităţilor. Totodată, consultan-
ţa se va referi la cele mai eficiente 
tehnici de depozitare şi prelucrare a 
migdalului, precum şi la echipamen-
tul necesar pentru efectuarea acestor 
operaţiuni. 

Expertul va asista, în principal, 
GŢ Vlasov Vladimir din satul Ru-
seşti, raionul Anenii Noi, creată în 
anul 2003. Iniţial, afacerea respec-
tivă a pornit de la o suprafaţă de 

opt hectare, plantate cu migdal. Pe 
parcursul a cinci ani de la fondare, 
suprafaţa de producere a migdalului 
a fost extinsă pînă la 80 de ha. De-
cizia de producere a migdalului s-a 
bazat pe studiile de piaţă, care au 
demonstrat existenţa unui potenţial 
considerabil atît pe piaţa autohtonă, 
cît şi pe cea externă. 

În Moldova, înfiinţarea planta-
ţiilor de migdal a demarat în anul 
2002. Potrivit datelor statistice, la 
moment, în acest sector activează 
circa 20 de producători, iar supra-
faţa totală a plantaţiilor de migdal 
constituie peste 1000 de ha. În anul 
viitor vor fi deja pe rod circa jumăta-
te din plantaţiile de migdal existen-
te. Productivitatea medie la hectar 
constituie, la ora actuală, 2,5 tone 
de migdale în coajă sau 800 kg de 
miez. Şapte soiuri de migdal au fost 
omologate pînă acum în Moldova, 
inclusiv cinci la Institutul de Pomi-
cultură. Producătorii de migdal îşi 
comercializează producţia în mare 
parte pe piaţa autohtonă, iar preţul 
a 100 gr de miez de migdală în su-
permarketuri este de circa 30 de lei. 
Specialiştii prognozează extinderea 
pînă în 2020 a plantaţiilor de migdal 
pînă la 3 mii ha. Migdalul este plan-
tat în principal în zonele centrală şi 
de sud ale Moldovei. 

Programul FtF oferă grupurilor 
de fermieri, cooperativelor şi între-
prinderilor agricole posibilitatea de 
a beneficia de consultanţă ameri-
cană gratuită pentru îmbunătăţirea 
performanţelor prin abordarea pro-
fesionistă a problemelor de ordin 
tehnic şi financiar. Pot beneficia de 
asistenţă gratuită companiile sau 
fermierii care dau dovadă de un 
angajament ferm şi de idei clare în 
ceea ce priveşte obţinerea unor re-
zultate mai bune şi dispun de o ac-
tivitate documentată de succes în 
afaceri. Consultanţa este acordată 
în decursul unor perioade de pînă la 
trei săptămîni în două subsectoare 
strategice ale agriculturii – produce-
rea fructelor şi legumelor, precum şi 
a produselor lactate. Valoarea con-
sultanţei pentru 2010 se estimează 
la aproape 1 mln de dolari. 

S. C.

a drepturilor omului, consolidarea grupurilor 
defavorizate, sporirea nivelului de pregătire 
profesională, morală şi disciplinară a cetăţeni-
lor în domeniul respectiv.

Un aspect important al PNADO 2011-2014 
îl constituie  mecanismul de monitorizare a 
implementării obiectivelor propuse. În acest 
scop Guvernul urmează să creeze Comisia Na-
ţională pentru 
implementarea  
PnADO. La 
nivel local im-
plementarea va 
fi monitorizată 
de coordona-
torul în dome-
niul drepturi-
lor omului.

Pentru realizarea obiectivelor propuse au 
fost prevăzute surse financiare din bugetul pu-
blic naţional, mijloace financiare ale organiza-
ţiilor internaţionale, organizaţiilor necomerci-
ale, donaţii oferite de societăţile comerciale şi 
persoane fizice.

Planul de acţiuni în domeniul drepturilor 
omului pentru anii 2011-2014 va intra în vi-
goare  după aprobarea lui de către Parlamentul 
Republicii Moldova.

Cor. Dreptul
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40 tone de produse lactate ambalate 
fără data producerii şi termen 

de valabilitate
 Peste 40 tone de produse lactate în asorti-

ment, ambalate fără data producerii şi fără ter-
men de valabilitate imprimat, au fost depistate 
de ofiţerii Centrului pentru Combaterea Cri-
melor Economice şi Corupţiei la IM „Fabrica 

de brînzeturi din Soroca”. Aceasta a rezultat 
în urma unui control operativ, dar şi în timpul 
unei percheziţii autorizate de judecătorul de 
instrucţie. Verificările au demarat drept reacţie 
la o plîngere anonimă în care erau reclamate 
pretinse acţiuni ilegale ale factorilor de deci-
zie de la întreprinderea menţionată.

Astfel, angajaţii Direcţiei generale terito-
riale Nord au depistat la 2 septembrie 29 tone 
de produse lactate finite şi deja ambalate (bio-
chefir, iaurturi, lapte, smîntînă) fără data pro-
ducerii şi fără termen de valabilitate în sumă 
de 377 000 lei. Alte 7 tone de lactate aveau 
aplicată data producerii 03.09.2010, în valoa-
re de 102 000 lei şi 3 tone de produse lactate 
finite fabricate şi ambalate, pe care erau apli-
cate data producerii 04.09.2010, în valoare de 
57 000 lei. În total au fost depistate 40 000 
kg de produse lactate finite în asortiment, fa-
bricate şi ambalate pentru comercializare în 
scopuri de consum alimentar, fără data produ-
cerii şi cu aplicarea datei şi termenului de va-
labilitate neautentic, în valoare de 536 000lei. 
Toate aceste produse urmau a fi vîndute pe 
teritoriul Republicii Moldova.

Pe numele directorului Î.M. „Fabrica de 
brînzeturi din Soroca” a fost întocmit un pro-
ces-verbal cu privire la contravenţie adminis-
trativă în baza prevederilor art.196 Cod con-
travenţional.

Minori, hoţi de maşini
Încă nu au ajuns la majorat, dar deja sunt 

hoţi experimentaţi de maşini. Trei tineri, din-
tre care doi minori, sunt învinuiţi de procurorii 
din Ungheni că au furat 4 automobile. Potrivit 
Procuraturii, în noaptea de 9 spre 10 august, 
după ce au servit băuturi alcoolice, cei trei au 
furat 4 maşini de marca Ford Orion, Volkswa-
gen Passat, Nissan Sunny şi Nissan Primera, 
parcate în diferite locuri în raionul Ungheni. 
Ulterior, tinerii au abandonat automobilele 
furate.

Tînărul de 20 ani mai este învinuit că a 
sustras din maşinile furate bunuri în sumă de 
peste 3 mii lei. În privinţa lui a fost eliberat un 
mandat de arestare pe un termen de 30 zile. 
Alt tînăr este învinuit că a mai furat un au-
tomobil de model Volkswagen T4 în noaptea 
spre 1 august.

La comiterea infracţiunilor a participat 
încă un minor, însă în privinţa lui procurorii 
au emis ordonanţă de scoatere de sub urmărire 
penală din motivul că nu a atins vîrsta de 16 
ani. Doi dintre învinuiţi au mai fost, anterior, 
condamnaţi pentru infracţiuni identice.

Cronica poliţienească
Explozie în curtea unui fost poliţist

O explozie s-a produs, în dimineaţa zilie 
de 8 septembrie, pe strada Belinski din sec-
torul Buiucani, în curtea unui fost angajat al 
Ministerului de Interne. Potrivit poliţiei, un 
necunoscut a aruncat un obiect explozibil, de-
ocamdată, neidentificat. În urma deflagraţiei, 
s-a deteriorat automobilul stăpînului casei şi 
s-au spart geamurile locuinţei. Victime nu s-au 
înregistrat. Explozia s-a produs la orele 06.40. 
Deocamdată, nu se cunoaşte autorul deflagra-
ţiei şi nici motivul din care acesta a decis să 
arunce gospodăria în aer. Geniştii au stabilit 
că explozibilul a fost plasat între gardul casei 
şi maşina parcată în curte. Potrivit cercetărilor 
preliminare, obiectul a fost confecţionat arti-
zanal. Pentru astfel de infracţiuni – „huliga-
nism agravat”, se pedepseşte cu închisoare de 
la 3 la 7 ani. Poliţia investighează cazul.

Poliţia a identificat autorul alarmei 
false de la şcoala nr. 6 din capitală

Este vorba despre un minor, elev în cla-
sa a 7-a al aceleiaşi instituţii de învăţămînt. 
Adolescentul nu este la prima abatere de la 
lege, aflîndu-se la evidenţa poliţiei pentru co-
miterea mai multor furturi. Audiat de oamenii 
legii, băiatul a recunoscut că a dorit să facă o 
glumă împreună cu nişte prieteni de ai săi.

Reamintim că, la 7 septembrie 2010, apro-
ximativ la ora 11.00, o persoană necunoscută 
a sunat de la un telefon public, de pe strada 
Zelinski din capitală, la pupitrul „902”, comu-
nicînd despre minarea şcolii nr.6 de pe strada 
Cuza Vodă, sectorul Botanica al municipiului 
Chişinău. Imediat, clădirea a fost evacuată, iar 
specialiştii din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne au stabilit că alarma s-a dovedit a fi 
falsă. În acest caz a fost întocmit un proces-
verbal în baza art. 63 al CC al RM „Neîndepli-
nirea obligaţiilor de întreţinere, de educare şi 
de instruire a copilului”. Conform legislaţiei, 
părinţii minorului riscă să fie traşi la răspunde-
re administrativă.

„Hoţi profesionişti” demascaţi 
de poliţişti

O grupare infracţională specializată în fur-
turi şi tîlhării, care opera pe teritoriul Republi-
cii Moldova,  „condusă” de doi deţinuţi, a fost 
destructurată de ofiţerii Poliţiei criminale a 
Direcţiei generale servicii operative a Depar-
tamentului Poliţie  în colaborare cu colegii de 
la nisporeni. Cei patru membri ai bandei sînt 
suspectaţi de comiterea a circa  10 infracţiuni, 
săvîrşite pe parcursul a două  luni (iulie-au-
gust 2010), timp în care indivizii au reuşit să 
cauzeze o pagubă de mii de lei. În cele mai 
frecvente cazuri făptaşii furau bani, aparataj 
tehnic (fierăstraie electrice, centre muzicale, 
televizoare), covoare  etc. 

Despre infracţiunile comise  forţele poliţi-
eneşti au fost înştiinţate imediat, doar că hoţii 
erau profesionişti şi îşi ascundeau bine urme-
le. Pentru identificarea suspecţilor oamenii 
legii au organizat un plan special de măsuri 
investigativ-operative. În acelaşi scop au fost 
create mai multe grupe mobile care au activat 
în regim nonstop mai bine de două luni  şi au 
efectuat verificări de specialitate pe întreg te-
ritoriul ţării.

 Cei care au înregistrat acest record sunt 
patru  tipi cu  vîrsta cuprinsă între 18 şi 34 
de ani, locuitori ai satului Vărzăreşti, raionul 
Nisporeni, ai oraşelor Cahul şi Călăraşi. Inte-
rogaţi  de forţele poliţieneşti, suspecţii  şi-au 
recunoscut în totalitate vina, adăugînd că unde 
şi cum să acţioneze primeau informaţie de la 
doi deţinuţi. 

 Cercetînd circumstanţele în care au fost 
săvîrşite infracţiunile, oamenii legii au stabi-
lit că obiectele furate erau depozitate chiar la 
domiciliile acestora. În acest  „stoc” forţele 
poliţieneşti au depistat  tehnică audio-video şi 
alte obiecte, iar poliţia presupune că acestea ar 
fi  achiziţiile ilegale ale grupului.   

În acest caz, oamenii legii  au iniţiat  cau-
ze penale în baza art.186, alin.(2) Cod penal 
al RM „Furt”. Dacă instanţa de judecată  va 
demonstra vinovăţia tinerilor, aceştia riscă să 
stea la „răcoare” pînă la 4 ani de închisoare. 

 
Combaterea narcomaniei continuă

S-a sădit porumb, dar a răsărit şi cînepă. 
Pe un lot plantat cu porumb de la marginea 
satului Slobozia Măgurii, raionul Sîngerei, 
ofiţerii operativi din cadrul Comisariatului 
raional Sîngerei au depistat peste 600 plante 
verzi asemănătoare cu cînepa. Ca rezultat al 
cercetărilor, pămîntul aparţine pădurarului 
ocolului silvic Chişcăreni, în vîrstă de 42 de 

ani. „Lucrările agricole” se desfăşurau după 
proceduri bine puse la punct. Cînepa era plan-
tată pe rîndurile de porumb vîrfurile cărora 
erau legate una de alta totodată şi de vîrful 
porumbului. Afacerea a mers ca unsă cîteva 
luni, pînă a aflat poliţia. Plantele au fost ridi-
cate şi expediate pentru efectuarea constatării 
tehnico-criminalistice, pentru luarea unei de-
cizii conform legislaţiei. Oamenii legii previn 
toţi cetăţenii că consumul unor asemenea sub-
stanţe dăunează grav sănătăţii, uneori finalul 
fiind chiar fatal. Poliţia atenţionează că în 
vizor rămîn categoriile de cetăţeni care pro-
duc, livrează, expediază sau importă substanţe 
narcotice şi psihotrope. De la începutul anului 
curent poliţia a înregistrat 1685 cazuri legate 
de narcomanie.

Un bărbat a fost reţinut de poliţie 
pentru atentat cu grenadă

Incidentul s-a produs în dimineaţa zilei de 
6 septembrie 2010, la ora 06.50, la Comisa-
riatul de poliţie din sectorul Ciocana al capi-
talei.

La ora 06.00, la unitatea de gardă a CPs 
Ciocana a parvenit o informaţie precum că, în 
preajma unui bar de pe strada Maria Drăgan 
au fost efectuate cîteva împuşcături. Sosit la 
faţa locului, grupul operativ a stabilit că îm-
puşcăturile au fost efectuate dintr-o armă de 
model „NAGAN”, deţinută legal de adminis-
tratorul localului de divertisment. Audiat de 
poliţie, acesta nu a recunoscut cele întîmplate. 
Pentru cercetări de specialitate, poliţiştii au 
ridicat de la faţa locului arma acestuia, permi-
sul portarmă şi 7 tuburi de calibru 7,62 mm. 
La 50 de minute după incident, ofiţerii de la 
Ciocana s-au pomenit cu suspectul „la uşă”. 
Bărbatul, în vîrstă de 42 ani, a ameninţat for-
ţele de ordine cu explozia sediului, în caz de 
neîntoarcere a armei şi a permisului asupra 
acesteia.

Imediat, angajaţii CPs Ciocana au pus 
în aplicare planul special de acţiuni „Atac 
asupra sediului”, fiind alertat şi serviciul 
„Bomb-tehnic” al Ministerului Afacerilor In-
terne. După 45 de minute de tratative, admi-
nistratorul barului a cedat. Forţele de ordine 
au ridicat de la acesta o grenadă de luptă, de 
model „F-1”. 

În prezent bărbatul este reţinut de poliţie 
pentru documentarea cazului.

A accidentat trei pietoni 
pe trecere şi a fugit

Trei tinere, cu vîrste cuprinse între 15 şi 
21 de ani, au ajuns la spital fiind lovite  de o 
maşină, în timp ce traversau strada prin loc 
marcat cu trecere de pietoni, şoferul părăsind 
locul accidentului. Incidentul  a avut loc în 
seara zilei de 7 septembrie 2010, în jurul orei 
21.15 pe strada Calea Ieşilor din capitală.  O 
maşină de model „Wolksfagen” a tamponat 
trei fete, şoferul părăsind locul accidentului, 
lăsînd victimele în voia soartei, sub privirile 
îngrozite ale trecătorilor. Întîmplarea a făcut 
ca martor de accident să fie şi un taximetrist, 
care a anunţat Poliţia şi Salvarea. Astfel, la 
scurt timp, poliţia l-a identificat şi reţinut pe 
şoferul implicat în accident, un bărbat în vîr-
stă de 40 de ani. Acum acesta este cercetat 
pentru comiterea accidentului şi părăsirea 
locului acestuia, pentru care ar putea încasa 
pînă la 7 ani de închisoare. Tinerele au ajuns 
la spital, două dintre ele fiind în stare gravă.  

Un medic psihiatru din cadrul 
Dispensarului republican 

de narcologie este suspectat de 
corupere pasivă

Funcţionarul a fost surprins de forţele de 
ordine în momentul în care ofiţerii Direcţiei 
pentru combaterea crimei organizate a Direc-
ţiei generale servicii operative a Ministerului 
Afacerilor Interne chiar în biroul de serviciu, 
în momentul în care a extorcat şi primit 600 
de dolari.

Banii au fost solicitaţi de medic în scopul 
eliberăriii unui certificat care ar confirma că 
şoferul nu este în stare de ebrietate şi netra-
gerii la răspundere administrativă a acestuia. 
În cadrul percheziţiei efectuate în biroul func-
ţionarului, oamenii legii au depistat atît banii 

pe care era scanată inscripţia „Mita 2010”, cît 
şi procesul-verbal de constatare a examinării 
medicale care confirma lipsa alcoolului în sîn-
gele conducătorului auto.

În prezent, medicul narcolog a fost reţi-
nut în baza art.166 Cod de procedură penală 
al RM, iar în privinţa sa a fost iniţiată o ca-
uză penală în baza art.324 alin.(2) Cod penal 
al RM. Dacă va fi găsit vinovat de „Corupere 
pasivă”, bărbatul riscă de la 5 la 10 ani de în-
chisoare, cu amendă în mărime de la 20 000 la 
60 000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocu-
pa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

S. C.

O serie de acţiuni de trafic ilegal de mărfuri a fost contra-
carată de colaboratorii Serviciului Grăniceri al RM la diverse 
puncte de control.

Astfel, la punctul de frontieră cu România lîngă satul Cri-
va a fost contracarată tentativa de introducere ilegală în ţară 
a unui mijloc de transport de tip scuter. În cadrul investigaţiei 
s-a constatat că acesta este căutat de Interpol şi a fost furat 

în Italia. Şoferul scuterului, cetăţeanul 
Ucrainei Victor P., nu a fost în stare să co-
menteze faptul respectiv. 

La acelaşi punct de frontieră a fost re-
ţinut un cetăţean al Ucrainei, cînd încerca 
să treacă ilegal peste frontieră trei femei. 
În cadrul anchetei s-a constatat că cel reţi-

nut practica traficul ilegal şi urma să încaseze 
pentru serviciul prestat cîte 2,5 mii de euro 
de la fiecare din aceste femei. Dosarul a fost 
transmis Centrului pentru combaterea traficu-
lui de persoane. 

În afară de aceasta, doi cetăţeni au fost reţi-
nuţi pe alt segment al frontierei moldo-române 
cu o mie de cartuşe de ţigări de contrabandă, pe 
care încercau să le treacă pentru comercializare 
pe teritoriul României. Dosarul a fost transmis 
Comisariatului de poliţie Nisporeni. 

Grănicerii au contracarat un şir de contravenţii 
la frontiera moldo-română
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Cine poate înfiinţa o organizaţie pentru 
protecţia consumatorilor şi care sînt drepturile 
unor asemenea organizaţii? 

Valentin Pantea,
mun. Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRîNGĂ

Conform articolului 25 
din Legea privind protecţia 
consumatorilor,  orice  cetă-
ţean este în drept să fie asoci-
at al unei organizaţii  obşteşti 
de consumatori, care îşi des-
făşoară activitatea în confor-
mitate cu legislaţia.

Potrivit prevederilor aces-
tui articol, asociaţiile obşteşti 
de consumatori au dreptul:

a) să înainteze în instan-
ţele judecătoreşti acţiuni 
pentru protecţia drepturilor 
consumatorilor;

b) să adreseze, atît or-
ganelor de control, cît şi 
organelor procuraturii, pro-
puneri privind tragerea la 
răspundere a persoanelor 
vinovate de producerea şi 
comercializarea produselor, 
prestarea serviciilor care nu 
corespund cerinţelor prescri-
se sau declarate, precum şi 
de nerespectarea drepturilor 
consumatorilor, prevăzute de 
legislaţie;

c) să informeze, în baza 
reclamaţiilor primite de la 
consumatori, organele abi-
litate cu funcţii de protecţie 
a consumatorilor despre pro-
dusele, serviciile necores-
punzătoare;

d) să solicite instanţei 
de contencios administrativ 
competente anularea în tot 
sau în parte a actelor, emise 
de autorităţile publice, care 
lezează drepturile şi intere-
sele legitime ale consumato-
rilor şi care contravin legis-
laţiei;

e) să organizeze, în mo-
dul stabilit de lege, efectu-
area expertizei produselor, 
serviciilor în ceea ce priveş-
te conformitatea lor cerin-
ţelor prescrise sau declarate 
şi să înainteze autorităţilor 

administraţiei publice şi 
agenţilor economici propu-
neri respective pentru îmbu-
nătăţirea calităţii produselor, 
serviciilor;

f) să înainteze agenţilor 
economici şi organelor abi-
litate cu funcţii de protecţie 
a consumatorilor propuneri 
privind îmbunătăţirea calită-
ţii produselor, serviciilor şi 
interzicerea comercializării 
produselor necorespunzătoa-
re;

g) să sesizeze organele 
abilitate cu funcţii de protec-
ţie a consumatorilor referitor 
la produsele, serviciile ne-
corespunzătoare în vederea 
aplicării sancţiunilor prevă-
zute de legislaţie;

h) să primească de la or-
ganele abilitate cu funcţii de 
protecţie a consumatorilor 
informaţii şi răspunsuri refe-
ritoare la propunerile şi sesi-
zările înaintate;

i) să organizeze chestio-
narea consumatorilor în sco-
pul elucidării opiniei publice 
despre calitatea produselor 
comercializate şi preţurile 
lor;

j) să informeze consu-
matorii, prin intermediul 
mass-media, despre calitatea 
produselor, serviciilor, încăl-
carea drepturilor şi interese-
lor lor legitime, despre re-
zultatele consultării opiniei 
publice;

k) să întreţină relaţii de 
colaborare internaţională în 
domeniul protecţiei consu-
matorilor;

l) să înainteze autorită-
ţilor administraţiei publice 
propuneri pentru modifica-
rea legislaţiei în vigoare în 
domeniul protecţiei consu-
matorilor.

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:

(septembrie 2010,  nr. 33(340)

&

Conform prevederilor Co-
dului familiei, tutela şi curate-
la se instituie asupra copiilor 
rămaşi fără ocrotirea părin-
tească în scopul educaţiei şi 
instruirii acestora, precum şi 
al apărării drepturilor şi inte-
reselor lor legitime. Tutela se 
instituie asupra copiilor care 

nu au atins vîrsta de 14 ani. 
La atingerea vîrstei de 14 ani, 
tutela se transformă în cura-
telă, fără adoptarea de către 
autoritatea tutelară a unei ho-
tărîri suplimentare.  Curatela 
se instituie asupra copiilor în 
vîrstă de la 14 la 18 ani.  Tu-
tela şi curatela se instituie de 
către autorităţile administraţi-
ei publice locale, în termen de 
cel mult o lună din momentul 
primirii cererii respective, în 
baza avizului scris al autori-
tăţii tutelare.

Pot fi numiţi tutori (cura-
tori) o singură  persoană fizi-
că sau soţul şi soţia împreună 
dacă nu se află în vreunul din 
cazurile de incompatibilitate 
care vor fi menţionate mai 
jos şi au  consimţit expres. 
La numirea tutorelui (cura-
torului) se iau în considerare 
calităţile morale şi alte cali-
tăţi  personale, posibilităţile 
candidatului de a-şi îndeplini 
obligaţiile de tutore (curator), 
relaţiile lui şi ale membrilor 
familiei lui cu  copilul.  nu-
mirea tutorelui la copilul care 
a atins vîrsta de 10 ani se face 

Tutela şi curatela copiilor
numai  cu  acordul  copilului.

Nu poate fi  numită tutore 
(curator)  persoana:

a)  minoră;
b)  declarată incapabilă 

sau cu capacitate de exerciţiu 
limitată;

c) decăzută din drepturile 
părinteşti;

d)  declarată incapabilă de 
a fi  tutore (curator) din cauza 
stării de sănătate;

e)  care a fost  adoptator, 
dar adopţia a fost anulată din 
cauza exercitării  necores-
punzătoare a obligaţiilor de 
adoptator;

f)  căreia i s-a restrîns 
exerciţiul  unor drepturi  po-
litice sau  civile, fie în  te-
meiul  legii, fie prin hotărîre 
judecătorească, precum  şi 
persoana cu  rele purtări;

g) ale cărei interese vin în 
conflict cu  interesele persoa-
nei puse sub tutelă (curatelă);

h) înlăturată, prin act au-
tentic sau  prin testament, 
de către părintele care exer-
cita singur, pînă la momen-
tul  morţii, ocrotirea părin-
tească;

i)  care,  exercitînd o  tute-
lă (curatelă), a fost îndepărta-
tă de la ea;

j)  care suferă de alcoolism 
cronic sau de narcomanie;

k)  care se află  în rela-
ţii  de muncă  cu  instituţia în 
care este internat copilul  asu-
pra căruia se instituie tutela 

(curatela);
l)  care nu  are domici-

liul  pe teritoriul Republicii 
Moldova.

În cazul în care asupra co-
piilor întreţinuţi şi educaţi în 
instituţiile de stat nu este in-
stituită tutela (curatela), obli-
gaţiile tutorelui (curatorului) 

sînt puse pe seama adminis-
traţiei instituţiei respective.  
Plasamentul temporar al co-
pilului aflat sub tutelă (curate-
lă) în instituţia de stat nu anu-
lează drepturile şi obligaţiile 
tutorelui (curatorului) faţă de 
acesta. Apărarea drepturilor 
copiilor externaţi din institu-
ţiile de stat este preluată de 
către autorităţile tutelare.

Copiii aflaţi sub tutelă 
(curatelă) au dreptul:

a) de a locui împreună cu 
tutorele (curatorul) lor;

b) la condiţii normale 
de întreţinere, educaţie şi in-
struire;

c) la dezvoltare multilate-
rală şi la respectarea demnită-
ţii umane;

d) la pensia de întreţinere 
şi la alte plăţi sociale;

e) la spaţiul locativ ocupat 
anterior de către părinţii lor 
sau la asigurarea cu spaţiu lo-
cativ, în modul stabilit;

f) la apărarea drepturilor 
lor în modul stabilit;

g) la comunicare cu părin-
ţii şi rudele;

h) la exprimarea propriei 

opinii în procesul soluţionă-
rii problemelor care le ating 
drepturile şi interesele legiti-
me.

Tutorele (curatorul) are 
dreptul şi este obligat să se 
ocupe de educaţia copilului 
aflat sub tutela (curatela) sa, 
să aibă grijă de sănătatea şi 
dezvoltarea fizică, psihică, 
spirituală şi morală a copilu-
lui. Tutorele (curatorul) deter-
mină de sine stătător procede-
ele şi mijloacele de educaţie a 
copilului aflat sub tutelă (cu-
ratelă), luînd în considerare 
eventualele recomandări ale 
autorităţii tutelare şi respec-
tînd prevederile Codului fa-
miliei referitoare la exercita-
rea drepturilor părinteşti. Tu-
torele (curatorul), ţinînd cont 
de opinia copilului, poate ale-
ge instituţia de învăţămînt şi 
forma de studii pe care le va 
urma copilul, fiind obligat să 
asigure frecventarea de către 
copil a şcolii pînă la sfîrşitul 
anului de învăţămînt în care 
acesta atinge vîrsta de 16 
ani. Tutorele (curatorul) este 
în drept să ceară de la ori-
ce persoană, inclusiv rudele 
apropiate, înapoierea copilu-
lui pe care acestea îl reţin fără 
temei legal sau fără o hotărîre 
corespunzătoare a instanţei 
judecătoreşti. Tutorele (cura-
torul) nu este în drept să îm-
piedice contactele copilului 
cu rudele lui, cu excepţia ca-
zurilor în care contactele res-
pective contravin intereselor 
acestuia. Drepturile şi obli-
gaţiile tutorelui (curatorului) 
privind reprezentarea intere-
selor copilului aflat sub tute-
la (curatela) sa sînt stabilite 
de legislaţia civilă. Tutorele 
(curatorul) este obligat să lo-
cuiască împreună cu copilul 
aflat sub tutela (curatela) sa. 
Curatorul şi copilul  aflat sub 
curatelă care a atins vîrsta de 
14 ani pot locui separat doar 
cu  acordul autorităţii tutelare. 
Tutorele (curatorul) este obli-
gat să comunice autorităţii 
tutelare informaţiile privind 
starea sănătăţii, îngrijirea şi 
educaţia copilului, precum 
şi schimbarea domiciliului. 
Drepturile şi obligaţiile de 
tutore (curator) sînt exercitate 
exclusiv în interesul minoru-
lui aflat sub tutelă (curatelă). 
Obligaţiile de tutore (curator) 
sînt exercitate gratuit, cu ex-
cepţiile prevăzute de lege.

Şase state membre ale Uniunii Europene şi Canada s-au 
angajat luni, 6 septembrie, la Paris, să întărească cooperarea 
în lupta împotriva imigraţiei ilegale, a declarat ministrul fran-
cez al Imigraţiei, Eric Besson, la finalul unei întîlniri informale 
convocate de guvernul francez, relatează publicaţia „Times of 
Malta” şi agenţia DPA. 

Miniştri din Franţa, Germania, Italia, Grecia, Marea Brita-
nie, Belgia, care deţine preşedinţia în exerciţiu a UE, şi Canada 
au convenit să caute proceduri accelerate de tratare a persoa-
nelor ale căror cereri de azil sau imigrare au fost refuzare, a 
declarat Besson. 

Deşi s-a anunţat că problema romilor nu s-a aflat pe agenda 
seminarului, Besson a apărat mult criticata politică de repatri-
ere a acestora către România şi Bulgaria. El a negat că Franţa 
operează expulzări colective, insistînd că romii s-au repatriat 

Şase state UE şi Canada vor întări cooperarea împotriva imigraţiei ilegale
voluntar, în schimbul unor sume de bani, şi a reiterat că Parisul 
respectă legislaţia europeană referitoare la libera circulaţie. 

Următorul pas în acest proces este crearea unui sistem eu-
ropean unificat în termeni legislativi, astfel încît toate statele 
să aibă aceleaşi reguli şi standarde pentru a gestiona mai bine 
un fenomen semnificativ, a indicat ministrul italian de Inter-
ne Roberto Maroni. El a subliniat, de asemenea, importanţa 
încheierii de acorduri bilaterale cu ţările din care provin imi-
granţii ilegali şi solicitanţii de azil. Acordul semnat în 2008 
între Italia şi Libia a redus numărul imigranţilor ilegali de la 
30 000 la circa 400, a exemplificat Maroni. 

Întîlnirea a vizat, de asemenea, pregătirea unei reuniuni a 
UE pe teme de imigraţie, care va avea loc la Bruxelles în zile-
le de 13 şi 14 septembrie, a precizat Cornelia Rogall-Grothe, 
ministru adjunct german de Interne.
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Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Vlas Tati-
ana, pentru data de 11 octombrie 2010, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (str. Teilor nr. 4) în calitate de intervenient accesoriu 
în cauza civilă nr. 3-3243/2010 de contencios la cererea cet. 
Petrenco Inna către Vlas T. şi Vlas N. 

Judecătorul
Curţii de Apel Chişinău   M. Guzun

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 

cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea „Mira Trans” SRL, 
mun. Chişinău, str. Puşkin nr. 43-a, apt. 16; Arnăut Mariana 
domiciliată în Chişinău, str. Puşkin nr. 43-a, apt. 16 şi Arseni 
Mihail domiciliat în comuna Cărpineni, str. Moldoviţa nr. 31, 
raionul Hînceşti, pentru data de 22 septembrie 2010, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de reclamant şi pîrîţi în cauza civilă intentată la cererea 
,,Mira Trans” SRL.

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

Judecător   V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Promocom-BO”, pentru data de 
22 septembrie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de SRL „Dina-Cociug”.

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

Judecător   Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie înştiinţează SRL 
„Etapa Tur” mun. Chişinău că la data de 20 septembrie 2010, 
ora 9.30, în incinta Judecătoriei Economice (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 221) se va examina cauza civilă intentată la 
cererea SRL „Policontract” cu privire la încasarea datoriei.

Judecător   Aurica Us
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie înştiinţează SRL 
„Nicontax Grup” mun. Chişinău că la data de 20 septembrie 
2010, ora 9.30, în incinta Judecătoriei Economice (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 221) se va examina cauza civilă intentată 
la cererea SRL „Policontract” cu privire la încasarea datoriei.

Judecător   Aurica Us
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie înştiinţează ÎM 
„Trading Investment Prodaction Company” că la data de 27 
septembrie 2010, ora 10.00, în incinta Judecătoriei Economice 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 221) se va examina cauza 
civilă intentată la cererea SRL „Flau-M” mun. Chişinău cu pri-
vire la încasarea datoriei.

Judecător   Aurica Us
 www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Rodev Prim”, pentru 
data de 5 octombrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examina-
rea cauzei civile a SC „Iacobaş Construct” SRL privind înca-
sarea datoriei.

Judecător   I. Gancear 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea ÎCS „CIN-CIN CONSTRUCTION” SRL, pentru data 
de 10 noiembrie 2010, ora 13.30, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în procesul 
intentat la cererea BC „INVESTPRIVATBANK” SA privind 
încasarea datoriei şi a dobînzii.

Judecător   Aliona Roşca

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-

te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea SC „Brocadex” 
SRL, pentru data de 11 noiembrie 2010, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de BC „Investprivatbank” SA 
privind încasarea datoriei în sumă de 34 095 735,34 lei.

Judecător   N. Plugari 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Spiridon Raţă, domiciliat în or. Codru, str. Sfîntul Dumitru 
nr. 16, pentru data de 20 septembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) în calitate de pîrît în 
dosarul civil la acţiunea Tamarei Raţă privind recunoaşterea 
contractelor de vînzare-cumpărare nule.

Judecător    Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Curjos Artur, Curjos Vadim, Danu Andrei cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Chişinău, str. Haltei nr. 21/2, apt. 9, 
pentru data de 27 septembrie 2010, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la cererea lui Curjos Petru către Curjos 
Tamara şi alţii privind restituirea bunului.

Judecător    Nadejda Mazur 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Veselov Oleg, pentru data de 28 septembrie 2010, ora 
8.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în 
calitate de reclamat în cauza civilă la acţiunea reclamantei 
Magari Larisa privind desfacerea căsătoriei.

Judecător    A. Andronic 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Solonaru Veaceslav, pentru data de 22 septembrie 2010, ora 
11.55, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în 
calitate de reclamat în cauza civilă la acţiunea reclamantului 
IM „IPB-Leasing Grup” privind încasarea datoriei.

Judecător    A. Andronic 
 www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ţoncu Gheorghe, 
a.n. 1977, pentru data de 20 septembrie 2010, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) în calitate 
de pîrît la acţiunea reclamantei Ţoncu Anna privind desface-
rea căsătoriei şi încasarea pensiei de întreţinere a copilului. 

Judecător   L. Pruteanu
www 

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Pobocinîi Oni-
sifor Vladimir, pentru data de 27 septembrie 2010, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă cu nr. 2-2863/2010 la cererea ÎCS 
,,Easy Credit” SRL privind încasarea datoriei. 

Judecător                                          Galina Moscalciuc
www 

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Maştaler Vale-
riu, pentru data de 4 octombrie 2010, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în 
cauza civilă cu nr. 2-2899/2010 la cererea lui Turculeţ Victor 
privind încasarea prejudiciului material şi moral. 

Judecător                                          Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea SRL „Menax-Auto”, 
pentru data de 28 septembrie 2010, ora 11.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 26) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea lui Darii Vadim privind încasarea prejudiciului.

Judecător   Aliona Miron

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Brăiescu Lilia, pentru data de 28 septembrie 2010, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 8) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea AMTAP privind 
evacuarea din locuinţă.

Judecător                                              Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Petcov Adrian, pentru data de 28 septembrie 2010, ora 
14.30, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 8) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea „Express Leasing” 
SRL privind anularea măsurilor de asigurare.

Judecător                                              Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Gorcinschi Dana Boris, domici-
liul necunoscut, pentru data de 28 septembrie 2010, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (Donduşeni, str. 31 August 1989 nr. 
19, bir. 11) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-429/2010 
intentată la cererea lui Marcel Gorcinschi privind desfacerea 
căsătoriei. 

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

Judecător                                           Ghenadie Pavliuc
www

Judecătoria Căuşeni solicită prezentarea pîrîtului Bar-
baroş Sergiu a.n. 17.02.1981, domiciliat în or. Căuşeni, str. 
31 August 1989 nr. 77 şi copîrîtului Bradu Vladimir a.n. 
05.02.1977, domiciliat în or. Bender, str. Pervomaiscaia nr. 
34, apt. 1, pentru data de 6 octombrie 2010, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (Căuşeni, str. Ştefan cel Mare nr. 6) la 
examinarea cauzei civile Niculcea Ala către Barbaroş Sergiu 
privind partajarea averii.

 Judecător   Gh. Marchitan
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Lozan Valeriu 
Sergiu, pentru data de 27 septembrie 2010, ora 8.45, la şedin-
ţa de judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în ca-
litate de pîrît în procesul civil privind desfacerea căsătoriei.

Judecător     Alexandru Negru 
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Bulicanu 
Dumitru, domiciliat în satul Vărzăreşti, Nisporeni, pentru 
data de 27 septembrie 2010, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 15) în calitate de pîrît în 
cauza civilă nr. 2-420/2010 privind încasarea împrumutului 
bănesc. 

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

Judecător  Diana Cristian

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 tel/fax (nr. 577690) copia dispoziţiei de 
plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procu-
rat 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”

Mărfurile şi serviciile s-au 
scumpit cu 7,8% în august 2010, 

faţă de  aceeaşi lună a anului 
precedent 

Mărfurile şi serviciile s-au scumpit cu aproape opt la 
sută, în luna august, faţă de aceeaşi lună a anului trecut, 
arată ultimele date ale Biroului Naţional de Statistică. De 
la începutul anului, creşterea preţurilor a fost de aproape 
patru la sută.

În ultimele 12 luni, pîinea s-a scumpit cu 3,5 la sută. În 
acelaşi timp, preţul legumelor a crescut cu aproape 23 la 
sută, iar al fructelor – cu 4,2 la sută. Cel mai mult a crescut 
preţul zahărului – cu peste 58 la sută.

În ajunul începerii anului de studii 2010-2011, au cres-
cut cu 2 la sută preţurile la rechizitele şcolare. De aseme-
nea, plata pentru instruirea în instituţiile de învăţămînt su-
pertor a fost majorată, în medie, cu aproape cinci la sută.

Consiliul Superior al Magistraturii este profund 
îndurerat de trecerea în nefiinţă a Tatianei ANDRE-
ŞCOVA, fost judecător al Judecătoriei Comrat, şi ex-
primă sincere condoleanţe familiei, rudelor, prieteni-
lor şi colegilor.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Este mai rentabil să închi-
riezi un apartament, decît să te 
împrumuţi de la bancă pentru 
a-l cumpăra. De această păre-

re sînt experţii imobiliari, dar 
şi oamenii care spun că este 
foarte greu să obţii un credit 

Este mai rentabil să închiriezi un apartament, decît să te 
împrumuţi de la bancă pentru a-l cumpăra, susţin experţii

de la băncile moldoveneşti.
Experţii spun că un credit 

ar fi rentabil doar dacă rata 
dobînzii ar fi mai mică decît 

chiria lunară sau dacă ar fi 
de, cel mult, 200-300 de 
euro. 

Moldovenii se plîng 
de condiţiile 

de contractare a unui 
credit 

În Chişinău, chiria apar-
tamentelor variază în funcţie 

de numărul de camere şi mo-
bilierul de care dispun. Astfel, 
un apartament cu o cameră în 

sectorul Botanica este dat în 
chirie pentru 150 de euro pe 
lună. În Chişinău, chiria pen-
tru un apartament cu o odaie 
poate să ajungă şi pînă la 230 
de euro, în funcţie de starea 
locuinţei. Cei care vor să stea 
într-un apartament cu 2 came-
re trebuie să scoată din buzu-
nar cel puţin 180 de euro. Cea 
mai mare chirie pentru un 

apartament cu două camere 
depăşeşte 350 de euro. Plata 
lunară pentru apartamentele 
cu 3 camere începe de la 250 
de euro şi poate ajunge şi pînă 
la 500 de euro, în funcţie de 
condiţii. Rata dobînzii pentru 
creditele ipotecare variază de 
la 13 la 18 la sută. Asemenea 
credite pot fi contractate pe o 
perioadă de 15-20 de ani.
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Tamara BOUBATRîN, 
judecător Glodeni – 50 de ani

Mult stimată doamnă Tamara Boubătrîn, cu 
sentimentele cele mai sincere de înaltă preţuire şi 
admiraţie, motivaţi de frumoasa dvs aniversare, vă 
adresăm alese cuvinte de felicitare, pentru dăruirea 
faţă de profesia deloc uşoară pe care v-a oferit-o 
destinul.

Graţie profesionalismului, dăruirii pentru mun-
că, perfecţiunii, corectitudinii, exigenţei şi cumse-
cădeniei – cîteva dintre acele calităţi care vă dis-
ting drept o personalitate remarcabilă, aţi cîştigat 
respectul celor ce vă înconjoară.

În această zi specială pentru dvs, vă urăm multă 
sănătate întru mulţi ani şi aceeaşi înaltă slujire a 
zeiţei Themis. 

La mulţi ani!  
* * *

Anatol DOGA, 
Preşedintele CA Chişinău – 60 de ani
Mult stimate domnule Anatol Doga, cu deosebi-

te sentimnte de respect vă adresăm cele mai calde 
felicitări prilejuite de aniversarea dumneavoastră, 
care în acest an semnifică vîrsta la care se împle-
tesc, în cel mai fericit mod, realizările în muncă cu 
inţelepciunea vieţii imprimînd sens existenţei.

Aţi reuşit să cuceriţi prin ceea ce sînteţi. Iar bu-
nătatea sufletului, inteligenţa, amabilitatea, onesti-
tatea sînt doar cîteva dintre calităţile care vă înno-
bilează  distinsa personalitate.

Primiţi cele mai sincere urări de sănătate, fe-
ricire, însoţite de succese, iar toate acestea să vă 
întregească imaginea şi să vă contureze efigia.

La mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Olga Dorul, doctor în drept, lector superior Fa-
cultatea de Drept USM; Doina Sochircă, doctor 
în drept, lector superior Facultatea de Drept USM; 
Igor Chiroşca, doctor în drept, lector superior Fa-
cultatea de Drept USM; Daniel Martin, doctor în 
drept, conferenţiar universitar Facultatea de Drept 
USM; Igor Ciobanu, doctor în drept, conferenţiar 
universitar Facultatea de Drept USM; Olga Gan-
gal, preşedintele judecătoriei Rezina; Valentin 
Ilaşco, judecător Rîşcani mun. Chişinău; Virgi-
liu Buhnaci, judecător Străşeni; Dionisie Vition, 
judecător Centru; Serghei Lebediuc, vicepreşe-
dintele judecătoria Comrat; Anatolie Vrînceanu, 
judecător Bălţi; Boris Nogai, judecător Călăraşi; 
Andrei Istrati, judecător Rîşcani; Ion Secrieru, 
judecător CA Chişinău.

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

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

La mulţi ani!

Cu profund respect, 
membrii Consiliului de administraţie  

al Uniunii Juriştilor,
Echipa Dreptul şi 

Revista naţională  de drept

Usturoiul conţine o substanţă, sulfură de metil 
alil, care nu poate fi metabolizată, astfel încît este 
eliminată de organism prin respiraţie şi transpira-
ţie.

Acesta este motivul pentru care mirosul nu va 
dispărea chiar dacă ne spălăm pe dinţi. Singura mo-
dalitate prin care putem să îl reducem este să bem 
un pahar de lapte, neapărat integral.

Explicaţia? Grăsimea acestuia neutralizează 
„acţiunea sulfuroasă” a usturoiului.

În epoca grijii faţă de planetă, totul se reinventează. Fast-
foodul e pe cale să devină eco fast-food. E ideea unui lanţ de 
restaurante, care se laudă că pentru obţinerea produselor sale, 
planeta a fost poluată cît mai puţin posibil.

Simplul fapt de a renunţa la carne înseamnă mai puţină 
poluare. Aşa că meniul propus de restaurantul eco fast-food 
este în totalitate vegetarian.

În plus, un meniu complet are o amprentă de carbon mult 
mai mică decît o comandă similară la un restaurant fast-food 
obişnuit. Mai exact, este echivalentul „economiei” de dioxid 
de carbon pe care o face o maşină ecologică faţă de una nor-
mală, pe o distanţă de 30 de kilometri.

Deocamdată există 4 astfel de restaurante, 2 la New York 
şi 2 la Londra, dar proprietarii vor să se extindă în toată Eu-
ropa, ca o alternativă la fast-food-urile clasice.

Mark Eskelsen, un va-
gabond din Portland, s-a 
instalat comod în jacuzzi şi 
apoi a sunat de pe telefonul 
său mobil la poliţie pentru 
a se da drept şeriful distric-
tului Washington şi pentru 

Un vagabond a sunat la poliţie din jacuzzi solicitînd prosoape
a cere asistenţă medicală, 
scrie click.ro.

Ulterior, acesta a recu-
noscut că nu este şerif şi a 
informat dispecera că ţipă 
de o oră şi jumătate, însă ni-
meni nu-l ajută. Vagabondul 

a povestit apoi că se află în 
cadă de zece ore şi nu are 
cu ce să se şteargă. Apoi a 
solicitat cîteva prosoape, o 
cană cu ciocolată caldă şi o 
îmbrăţişare.

La faţa locului a sosit de 

urgenţă un echipaj de poli-
ţie, dar în loc de prosoape 
i-au adus o pereche de că-
tuşe. Individul a fost acu-
zat de intrare prin efracţie 
şi de folosirea inadecvată a 
serviciului de urgenţă.

Ai mîncat usturoi? Bea lapte ca să-ţi reîmprospătezi respiraţia

Guiness World Records a desemnat cel mai 
scund om din lume

Guiness World Records a desemnat 
cel mai scund om din lume, scrie BBC. 
Este vorba despre un columbian care 
are 70 de centimetri înălţime. Nino, în 
vîrstă de 24 de ani, cîntăreşte zece kilo-
grame şi spune că se simte foarte bine. 
Mama lui susţine că el nu a mai crescut 
de la vîrsta de doi ani.

Recordul precedent îi aparţinea 
unui bărbat din China, care avea cu pa-
tru centimetri mai mult. El a murit în 
martie, înainte ca Nino să fie descope-
rit. Cel mai scund om din lume nu a mai 
crescut decît 40 de centimetri de la naş-
tere. El cîştigă bani dansînd în comple-
xe comerciale şi joacă rolul unui dealer 
de droguri într-un film. Deşi spune că îi place atenţia care i 
se acordă, el recunoaşte că există şi dezavantaje.

Un document secret cu date despre vizita Papei 
în Marea Britanie a fost uitat într-un bar

Un document secret cu informaţii despre organizarea 
vizitei Papei Benedict al 16-lea în Regatul Unit a fost ui-
tat într-un bar din Marea Britanie. Acesta a fost găsit de 
proprietarul localului, informează „Daily Mirror” în ediţia 
electronică.

Documentul de cinci pagini conţine informaţii detaliate 
despre vizita în Regatul Unit, pe care Suveranul Pontif o va 

face în a doua jumătate a lunii septembrie, inclusiv date de-
spre locul unde va fi parcat vehiculul care îl va transporta pe 
şeful Bisericii Romano-Catolice. Publicaţia britanică scrie 
că probabil acesta a fost uitat în bar de organizatorii mare-
lui eveniment din septembrie. Documentul face cunoscută şi 
zona unde vor sta personalităţile britanice în timpul slujbei 
în aer liber, oficiată de Papă.

Marea Britanie poate intra pe lista ţărilor în care adesea 
se uită documente importante. Acum două luni, un producă-
tor de la Holywood a uitat într-o cafenea din centrul Londrei 
manuscrisul pentru cea de-a patra peliculă a „Piraţilor din 
Caraibe”.

Şi-a luat carnetul de conducere după 960 
de încercări de a da examenul

Este vorba despre o bunicuţă din Coreea de Sud care a 
devenit o celebritate internaţională după ce a obţinut carne-
tul de conducere abia la cea de-a 960-a încercare. În mod 
ironic, numele de familie al femeii înseamnă „vehicul” în 
coreeană.

Cha Sa-soon, în vîrstă de 69 de ani, a susţinut primul 
examen pentru obţinerea carnetului de conducere în aprilie 
2005 şi nu s-a lăsat descurajată de eşec, relatează cotidianul.
ro. Timp de trei ani a dat testul o dată pe zi, cinci zile pe săp-
tămînă. Ulterior, entuziasmul ei s-a mai domolit, ajungînd să 
susţină examenul de „numai” două ori pe săptămînă.

Instructorul femeii a declarat că aceasta nu reprezintă un 
pericol, acum că şi-a luat carnetul, în condiţiile în care ea 
picase la examenul teoretic, nu la cel practic.

„Am vrut să am carnet de conducere ca să-mi duc nepoţii 
la grădina zoologică”, a dezvăluit Cha Sa-soon.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscă-

tori că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi 
ziarul. Noi avem nevoie de acest ajutor şi 

vom  rămîne alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

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

Şi amatorii de fast-food pot mînca sănătos: 
s-a inventat eco fast-food-ul


