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Opriţi violenţa 
împotriva 
femeilor

O resursă de comunicare între 
copiii  şi părinţii afectaţi de 
migraţie, elaborată în 
Moldova, va fi tradusă şi 
utilizată în Franţa

(Mary Case)

Săptămînal juridic

15 studenţi şi doctoranzi 
din Germania vor avea po-
sibilitatea să cunoască mai 
îndeaproape situaţia politică, 
socială, lingvistică şi cultu-
rală din RM,  în cadrul şcolii 
internaţionale de vară „Re-
publica Moldova – vecin al 
UE. Cultură, istorie, limbi”, 
deschise marţi la sediul IDIS 
„Viitorul”. 

Pentru ca o bună parte 
dintre participanţi nu şti-
au prea multe despre RM la 
momentul sosirii, la lecţia 
de deschidere a şcolii,  şe-
ful adjunct al ambasadorului 
german în RM, Julia Krum-
menauer, le-a făcut o scurtă 
prezentare a republicii.

„Numeric Republica Mol-
dova are populaţia oraşului 
Berlin, este o ţară în proces de 
transformare amînat şi cu un 
conflict îngheţat”. În acest mod, 
Julia Krummenauer, reprezen-
tantul ambasadei germane în 
RM, şi-a început discursul de 
prezentare participanţilor şcolii 
de vară  a RM. Reprezentantul 
ambasadei a numit fascinant 
faptul că economia Moldovei 
este bazată pe migraţie aproape 
în totalitate.

Aproape toţi banii care 
circulă în RM provin din 
remitenţele cetăţenilor 
moldoveni care lucrează în 
străinătate. Aproximativ un 
sfert din populaţie se află 
peste hotare.

Krummenauer a speci-
ficat că cu aceşti bani sînt 
procurate mărfuri, care, ia-
răşi, în mare parte, nu sînt 
produse în RM ci importate 
din străinătate.

Taxele vamale impuse 
pentru import asigură 70 
% din bugetul de stat anu-
al, iar alte 20% revin taxei 
TVA în urma procurării de 
către populaţia autohtonă a 
produselor importate.

Reprezentantul ambasa-
dei a remarcat că Moldova 
este o ţară bilingvă, în care 
populaţia se confruntă cu 
probleme identitare, căutînd 
răspuns la întrebarea „cine 
sîntem noi de fapt”.

În asemenea mod cei 15 
participanţi ai şcolii de vară 
au făcut cunoştinţă cu RM.

Academicianul Klaus 
Bohman, directorul Moldo-
va-Institute Leipzig, partici-
pant la mai multe conferinţe 

internaţionale dedicate sem-
nării pactului Riebentrop-
Molotov, şi-a făcut publică 
opinia privind consecinţele 
semnării acestui act pentru 
Basarabia.

Pentru Basarabia acest 
lucru a însemnat alipirea la 

Uniunea Sovietică, iar pen-
tru coloniştii germani – în-
toarcerea forţată în ţară, au 
opinat reprezentanţii părţii 
germane. Totuşi 2000 de 
nemţi rămîn pe teritoriul 
Basarabiei. Un exemplu 
mai relevant în acest sens 

îl constituie cazul familiei 
Koler. Părinţii preşedintelui 
federal german Horst Koler 
se nasc la nord de Bălţi. Ul-
terior sînt  izgoniţi în Polo-
nia, unde vede lumina zilei 
actualul preşedinte federal 
al germaniei.

În acest context Julia 
Krummenauer, şeful ad-
junct al ambasadorului,  a 
menţionat că destinul RM 
prezintă un interes istoric, 
dar şi de perspectivă pentru 
statul federal german.

Totodată, prin interme-
diul scolii de vară, organi-
zatorii au ca obiectiv apro-
fundarea dialogului moldo-
german,  crearea unei punţi 
între tinerii specialişti din 
Moldova şi Germania.

Şcoala de vară „Repu-
blica Moldova – vecin al 
UE. Cultura, istorie, limbi” 
va dura 3 săptămîni şi este 
organizată de Moldova-In-
stitut Leipzig în colabora-
re cu Serviciul German de 
Schimb Academic, în par-
teneriat cu Institutul Pentru 
Dezvoltare şi Iniţiative So-
ciale „Viitorul”.

Cabinetul de miniştri al Ucrainei va examina proble-
ma introducerii moratoriului pentru controlul cetăţenilor 
Moldovei în vederea asigurării lor financiare la intrarea 
în ţară. Despre aceasta se spune în comunicatul Ambasa-
dei Ucrainei în Moldova, difuzat după vizita de la 25-26 
august la Chişinău a reprezentantului special al Ucrainei 
pentru reglementarea transnistreană, Victor Krîjanovski. 
Ambasada Ucrainei în Moldova a explicat că problema 
moratoriului se află în proces de examinare finală.

„La moment, la propunerea MAI al Ucrainei în baza 
adresărilor oficiale ale părţii moldave şi ale cetăţenilor în 
parte, Guvernul Ucrainei şi departamentele ucrainene în 

cauză examinează problema de introducere a moratoriului 
asupra noilor reguli la intrare în ţară doar pentru cetăţenii 
Moldovei pînă la formarea noului guvern al republicii”, 
se menţionează în comunicat.

Ambasada menţionează că abordarea Ucrainei faţă de 
problema transnistreană rămîne neschimbată.

„Este vorba de reglementarea exclusiv pe cale paşnică 
în baza menţinerii integrităţii teritoriale şi suveranităţii 
Moldovei, precum şi acordarea statutului de garantare a 
Transnsitriei. Reglementarea stabilă poate fi posibilă doar 
în formatul 5+2”, se spune în comunicat.

Thomas 
Hammarberg critică 

Moldova pentru 
nerespectarea 

hotărîrilor 
judecătoreşti

Comisarul Consiliului 
Europei pentru drepturile 
omului, Thomas Hammar-
berg, a spus că Moldova face 
parte din rîndul celor cîtorva 
ţări europene unde „hotărîri-
le judecătoreşti nu se respec-
tă pe deplin”.

Potrivit informaţiei de pe 
pagina electronică a Consi-
liului Europei, Hammarberg 
consideră că „acest lucru tre-
buie înţeles ca o renunţare la 
principiul supremaţiei drep-
tului şi ca o problemă serioa-
să pentru apărarea drepturi-
lor omului”.

Comisarul a menţionat 
că, judecînd după plîngerile 
depuse la Curtea Europeană 
de la Strasbourg, în Albania, 
Bosnia şi Herţegovina, Mol-
dova, Rusia, Serbia şi Ucrai-
na hotărîrile judecătoreşti 
sînt executate fie parţial, fie 
cu reţinere mare, sau chiar 
sînt ignorate totalmente.

În opinia sa, reforme-
le legislative desfăşurate în 
aceste ţări şi majorarea îm-
prumuturilor financiare sînt 
măsuri efectuate în direcţie 
corectă, însă acestea sînt in-
suficiente.

„Este foarte important 
ca însuşi statul să respecte 
legile”, a subliniat comisarul 
Consiliului Europei pentru 
drepturile omului.

Înainte să vă supăraţi pe cel care vă pune la treabă, amintiţi-vă că fără presiune nu se formează diamantele.
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Începe ziua cu DREPTUL!

Republica Moldova văzută 
din exterior

UCRAINA  VA  EXAMINA  PROBLEMA  MORATORIULUI  PENTRU 
CONTROLUL  CETĂŢENILOR  MOLDOVEI  ÎN  VEDEREA  ASIGURĂRII  

LOR  FINANCIARE  LA  INTRAREA  ÎN  ŢARĂ
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Flashu
Ghimpu îl va înlocui pe Voronin
 Preşedintelui parlamentului, Mihai Ghimpu, îi vor reveni 

atribuţiile şefului statului după ce Vladimir Voronin va demi-
siona oficial. Vadim Mişin, membru PCRM, a declarat pentru 
presă că Voronin a anunţat despre plecarea sa, în cadrul forului 
comuniştilor. Se aşteaptă ca Voronin să-şi anunţe demisia pînă 
pe 14 septembrie - termen limită a compatibilităţii de funcţii. 

„În conformitate cu legea, trebuie să preia preşedinţia Mi-
hai Ghimpu, care va îmbina aceste două funcţii pînă la orga-
nizarea alegerilor preşedintelui  R. Moldova”, anunţă expertul 
juridic, Teo Cârnaţ. Transferul funcţiei însă poate avea loc doar 
după cererea oficială a lui Vladimir Voronin, privind propria 
demisie, adresată Parlamentului.

Juristul declară că în cazul în care parlamentarii nu vor re-
uşi să aleagă un preşedinte, Ghimpu va continua să îndepli-
nească şi atribuţiile şefului statului pînă la următoarele alegeri 
anticipate. Astfel acesta va putea propune parlamentului şi 
candidatura pentru funcţia de premier, care va trebui să fie vo-
tată de majoritatea deputaţilor.

După părerea lui Teo Cârnaţ, următorele alegeri ale Parla-
mentului ar putea fi organizate nu mai devreme de 12 luni după 
data ultimului scrutin.

Transnistria este gata pentru dialog 
cu autorităţile din RM, dar… 
Transnistria este gata pentru dialog cu autorităţile din R. Mo-

dova, dar nu va accepta niciodată un statut în componenţa ei, a 
spus liderul republicii separatiste, Igor Smirnov, la conferinţa 
anuală de presă dedicată celebrării datei de autoproclamare a 
independenţei regiunii, la 2 septembrie 1990. 

Liderul transnistrean a subliniat că deocamdată Transnistria 
nu are cu cine discuta, întrucît în R. Moldova nu a fost ales pre-
şedintele. Iar despre noul preşedinte al Parlamentului, Smirnov 
a spus că s-a întîlnit cu Mihai Ghimpu în 1989 şi crede că de 
atunci „el nu şi-a schimbat convingerile, deşi a devenit social-
democrat”. 

Liderul transnistrean a adăugat că imediat după ce va apărea 
o dorinţă de dialog la Chişinău, Trasnistria va începe negocierile 
de normalizare a relaţiilor cu R. Moldova, dar a atras atenţia 
că Tiraspolul pleacă de la premisa că „alegerea poporului trans-
nistrean este statul independent. Transnistria nu va face parte 
dintr-un stat care vrea să devină membru al Uniunii Europene”, 
a mai spus Smirnov.

Medicii militari moldoveni antrenaţi 
în exerciţii ale NATO
Un contingent militar al Armatei Naţionale a plecat în Serbia 

pentru a participa la exerciţiul multinaţional „Medceur 2009”, 
organizat între 31 august şi 14 septembrie de Alianţa Nord-
Atlantică. 

La exerciţiile „Medceur 2009” participă 16 medici militari 
moldoveni – cardiologi, chirurgi şi instructori sanitari. Alături 
de colegi americani, armeni, germani, albanezi, croaţi ş.a., me-
dicii moldoveni îşi vor perfecţiona cunoştinţele în acordarea aju-
torului medical de urgenţă, trierea medicală, politraumatisme şi 
desfăşurarea în teren a spitalelor de campanie. 

Scenariul exerciţiului prevede participarea forţelor medicale 
de reacţie rapidă pentru acordarea ajutorului populaţiei sinistrate 
în urma unui cutremur de pămînt, inundaţii şi poluarea mediu-
lui. 

La exerciţiul multinaţional „Medceur 2009” sînt antrenaţi 
circa 300 medici militari din 12 state membre NATO şi semna-
tare ale Programului „Parteneriat pentru Pace”. 

Medici militari moldoveni au participat pînă în prezent la opt 
ediţii ale exerciţiului „Medceur”.

Pe străzile din Chişinău circulă mai mul-
te troleibuze şi autobuze
De la 1 septembrie, pe străzile din capitală circulă mai mul-

te troleibuze şi autobuze. Regia Transport Electric Chişinău 
(RTEC) şi Parcul Urban de Autobuze (PUA), tradiţional în pri-
ma zi de şcoală, suplimentează numărul unităţilor de transport 
pe rute, în legătură cu majorarea fluxului de pasageri. 

„Conform orarului de vară, circulau cam 205 troleibuze. La 
moment pe rute sînt 260, cu 55 de vehicole mai mult”, a declarat 
Gheorghe Morgoci, directorul RTEC. 

„Am studiat fluxul de călători începînd cu primăvara acestui 
an şi am  ajuns la concluzia că 260 de unităţi de transport în-
destulează călătorii municipiului. În martie au circulat şi 280 de 
troleibuze. Însă acum, cînd mai multe întreprinderi şi-au încetat 
activitatea, lumea nu prea are de lucru, evident că şi numărul 
călătorilor descreşte. De aceea, 260 de troleibuze este numărul 
suficient pentru călătorii din capitală”, a mai spus Gheorghe 
Morgoci. Potrivit lui, a fost mărit numărul de troleibuze pe rute-
le: 22, 1, 8, 4, 10, 21 şi 23. 

Şi PUA a revenit la programul de toamnă, majorînd numărul 
de unităţi de transport de la 90 la 103. „Nicio rută nu a avut 
prioritate. A fost majorat numărul de autobuze aproximativ pe 
toate direcţiile, în capitală şi în suburbii. Întotdeauna se solicită 
un număr mai mare de autobuze, însă posibilităţile sînt mici”, a 
spus Marcel Lupanciuc, director adjunct pe exploatare la PUA.  

Curtea de Conturi a Repu-
blicii Moldova a constatat în 
unele rapoarte de audit neim-
plementarea prevederii menţi-
onate a legii, unul din motive 
fiind neaprobarea standardelor 
naţionale de contabilitate în 
sectorul public şi, respectiv, ne-
instruirea contabililor publici.

Potrivit raportului de audit 
privind executarea bugetului 
de stat pe anul 2008, noua 

Curtea de Conturi a depistat neclarităţi în noua lege 
a contabilităţii

lege conţine unele neclarităţi, 
care urmează a fi soluţionate.

Astfel, nu este clar cine 
elaborează şi aprobă politica 
de contabilitate pentru in-
stituţiile publice care nu au 
organ central de specialitate, 
care autoritate publică locală 
(deliberativă sau executivă) 
elaborează şi aprobă politica 
de contabilitate pentru autori-
tăţile publice locale.

De asemenea, Curtea de 
Conturi se întreabă dacă Mi-
nisterul Finanţelor are capa-
cităţi destule pentru a aproba 
politicile de contabilitate ale 
tuturor instituţiilor publice.

Curtea de Conturi conclu-
zionează în raportul său că ve-
rificările efectuate la partea de 
venituri din Raportul privind 
executarea bugetului de stat 
pe anul 2008 denotă creşterea 

nivelului executării părţii de 
venituri cu 103,7 mln lei, din 
motivul reflectării incorecte 
a unor venituri; neasigurarea 
înregistrării unor venituri cu 
respectarea clasificaţiei buge-
tare; neprecizarea unor surse 
de venit încasate efectiv mai 
mult decît indicii aprobaţi ini-
ţial, precum şi a altor tipuri de 
venituri executate sub nivelul 
aprobat etc.

Uniunea Europeană a interzis comercializarea becurilor cu 
incandescenţă, de 100 de waţi. Acestea vor fi scoase progresiv 
de pe piaţa comunitară, pentru ca din 2012 să fie interzise de-
finitiv.

După interzicerea becurilor de 100 de waţi, vor urma cele 
de 75 de waţi în decurs de un an, cele de 60 de waţi în doi ani 
şi cele de 40 şi de 25 de waţi pînă la 1 septembrie 2012.

„Noile becuri sînt cu 
siguranţă mai scumpe, dar 
ele au o durată de viaţă mai 
lungă. Utilizarea becurilor 
economice în locul becuri-
lor cu incandescenţă va per-
mite unui cămin obişnuit să 
economisească 166 de euro 
din factura sa la electricitate 
într-un an“, se arată într-un 

studiu german citat de organizaţiile de consumatori.
Becul cu filament incandescent a fost inventat în anul 1879 

Thomas Edison.

Ilegalii din 
Republica Moldova sînt 
expulzaţi din România

Poliţiştii din cadrul Serviciului pentru Imigrări au 
depistat de la începutul acestei săptămîni cinci cetăţeni 
străini care şedeau ilegal în Dolj, împotriva acestora 
dispunîndu-se returnarea de pe teritoriul României. Trei 
dintre ei sînt din R. Modova.

IPJ Dolj a informat că luni, ofiţerii din cadrul Servi-
ciului pentru Imigrări au depistat şezînd ilegal doi cetă-
ţeni turci, iar marţi ofiţerii de la Serviciul pentru Imigrări 
Dolj în cooperare cu cei de la Serviciul de Investigaţii 
Criminale Dolj au organizat şi desfăşurat o acţiune în 
urma căreia au fost depistate şezînd ilegal în România 
trei persoane cu cetăţenie din Republica Moldova. În 
cazul celor cinci s-a dispus eliberarea deciziilor de re-
turnare de pe teritoriul României şi sancţionarea contra-
venţională.

O cincime din lucrări-
le de reconstrucţie a clădirii 
Parlamentului R. Moldova 
au fost efectuate. Pînă acum 
s-au cheltuit 46 mln lei, din 
cele 250 mln preconizate. 
Spicherul Mihai Ghimpu a 
efectuat marţi, 1 
septembrie, o vizită 
la faţa locului şi le-a 
cerut executorilor să 
reducă la maximum 
cheltuielile. 

Pînă în prezent 
a fost finisată faţada 
clădirii. Continuă 
lucrările de finisare 
exterioară din spate. 
Proiectul prevede 
birouri suplimenta-
re, a fost schimbat 
design-ul cantinei 
şi au fost construite 
două terase. 

Alexandru Guţu, 
reprezentantul fir-
mei „Consfirm 
Grup”, antrepre-
norul principal al 
proiectului, a spus că darea 
în exploatare a clădirii este 
posibilă pînă la sfîrşitul anu-
lui 2009, dacă vor fi alocate 
sursele financiare necesare. 
„S-au cheltuit peste 46 mln 
lei, dar potrivit caietului de 
sarcini avem nevoie de 250 
mln lei”, a precizat Guţu.  
Întrebat de unde au venit 
aceşti bani, Guţu a răspuns că 
au fost alocaţi din Trezoreria 
de stat, adică de la buget. 

Alexandru Guţu a spus că 
70% din materiale utilizate 
sînt de import, pentru că ce-
rinţele faţă de calitate sînt de-
osebite pentru asemenea clă-
dire. „Materialele nu sînt din 

forţate. Nu avem altă ieşire 
decît să ducem la bun sfîrşit 
această reparaţie, dar trebu-
ie să reducem la maximum 
cheltuielile posibile. Chiar 
dacă am avea bani, eu cred 
că avem unde să-i cheltuim, 

avem drumuri proaste, 
sate fără apeduct etc.”, 
a declarat Ghimpu. 

Preşedintele Parla-
mentului a precizat că 
are în spate experienţa 
de jurist la o firmă de 
construcţie, astfel încît 
va verifica cum au avut 
loc tenderele pentru fir-
mele de construcţie an-
trenate în aceste lucrări. 
„Noi nu plîngem după 
această clădire, noi pu-
tem sta şi în altă parte, 
important să activăm”, 
a mai spus spicherul. 

Mihai Ghimpu a avut 
şi o discuţie cu munci-
torii de pe şantier, care 
i s-au plîns de volumul 
prea mare de muncă şi 

remunerarea proastă. „După 
cum fac eu calculele, vom fi 
remuneraţi prost. Avem 25-
28 de zile de muncă pe lună, 
lucrăm de la ora 8.00 pînă la 
ora 20.00, cu 160 lei pe zi”, a 
spus un tînăr. „Pentru că am 
dat mîna cu dumneavoastră 
(cu Mihai Ghimpu), vă rog să 
acordaţi o atenţie mai mare 
sectorului construcţiilor”, a 
cerut tînărul. 

Alexandru Guţu, directo-
rul „Consfirm Grup”, a spus 
că autorul proiectului de re-
construcţie a clădirii Parla-
mentului aparţine întreprin-
derii de stat „Urbanproiect” 
şi a fost elaborat în 2006.  

Mai puţine cheltuieli pentru reconstrucţia Parlamentului 
Turcia, putem spune că timp 
de 50 de ani această clădire 
nu va avea nevoie de repara-
ţie”, a menţionat Guţu. 

Petru Morari, şeful între-
prinderii de stat „Serviciul 
asistenţă beneficiari la obiec-

tele sociale”, l-a informat pe 
Mihai Ghimpu că lucrările de 
finisare în sala de şedinţe şi la 
etajul trei, unde se vor afla bi-
rourile spicherului şi adjuncţi-
lor săi, vor fi finisate de către 
specialişti din Italia, care au 
efectuat lucrări similare şi în 
Parlamentul din Azerbaidjan. 
„Totul e făcut la cheie”, l-a 
asigurat Morari pe spicher. 

Morari l-a pus pe Mihai 
Ghimpu să aleagă culoarea 
pereţilor, mobila şi parchetul 
din birourile parlamentarilor. 
În aceste birouri va mai fi te-
levizor, mobilă, telefon, chiar 
şi cameră video. 

„Mie îmi place lucrul fă-

cut cu gust, curat, dar în criza 
în care ne aflăm, cheltuielile 
puteau fi îndreptate în altă 
direcţie. Nu avem bani pen-
tru pensii şi salarii, dar avem 
pentru clădiri de lux”, a opi-
nat Mihai Ghimpu. 

Mihai Ghimpu i-a între-
bat pe lucrători dacă e posibil 
ca parchetul să fie înlocuit cu 
linoleum, însă aceştia i-au 
spus că nu ar fi corect, pen-
tru că clădirea Parlamentului 
este una unică din ţară şi tre-
buie să arate bine. 

În plus, Mihai Ghimpu a 
cerut ca scările din interior, 
care urmează să fie din mar-
mură, să fie acoperite cu gre-
sie. Astfel, vor fi economisite 
4 mln lei, potrivit estimărilor 
constructorilor. 

„Este o mare greşeală să 
bagi bani în aceste clădiri, 
în situaţia cînd oamenii sînt 
impuşi să meargă în concedii 

UE interzice comercializarea 
becurilor clasice
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O tînără a fost legată cu 
două funii groase de doi     
stîlpi, lîngă Sala cu Orgă din 
centrul capitalei. Tînăra stă-
tea îngenuncheată şi avea pe 
faţă urme de violenţă, iar ha-
ina albă era pătată de sînge. 
Din fericire, totul a fost doar 
o farsă pentru a atrage aten-
ţia trecătorilor asupra grave-
lor situaţii în care se poate 
ajunge din cauza violenţei 
în familie. Cei care au orga-
nizat această manifestare au 
fost reprezentanţii Amnesty 
International în Moldova 
(AIM). 

Al patrulea an consecutiv 
membrii şi activiştii organi-
zaţiei iniţiază pe data de 31 
august acţiuni de susţinere a 
femeilor ce se află în pericol 
de a fi supuse violenţei. Anul 
acesta participanţii la acţiu-
nea publică şi-au pus scopul 
de a transmite oamenilor mai 
multe informaţii despre pro-
blema violenţei împotriva fe-
meilor, distribuind pliante ce 
explică esenţa fenomenului 
şi metodele de soluţionare 
a acestuia. În acelaşi timp, 
materialele informative in-
cludeau date de contact ale 
organizaţilor ce oferă sprijin 
femeilor supuse violenţei. 

În acelaşi timp, membrii 
şi activiştii Amnesty Interna-

tional Moldova au îndemnat 
trecătorii să contribuie cu 
o semnătură pentru a salva 
victime concrete ce au fost 

supuse violenţei, sau pe cele 
ce se află în primejdie. Ei au 
explicat trecătorilor că fieca-
re semnătură pusă sub petiţii 
poate fi o adevărată şansă 
pentru aceste femei. 

Astfel, prima petiţie este 
adresată autorităţilor din 
Nicaragua, cu îndemnul de 
a abroga legea ce interzice 

toate tipurile de avorturi în 
ţară, inclusiv pentru victime-
le violurilor şi pentru femeile 
a căror viaţă şi sănătate sînt 

în pericol în cazul continu-
ării sarcinilor. Femeilor în-
sărcinate le este refuzat orice 
fel de tratament, dacă acesta 
ar putea afecta cumva fă-
tul. Astfel, dacă femeia este 
bolnavă de cancer, malarie, 
HIV/ SIDA, ea nu va primi 
tratament doar pentru că este 
însărcinată. Legea pune în 

pericol viaţa femeilor, con-
tribuind la creşterea număru-
lui de decese materne. Chiar 
şi femeile ce suferă un avort 

spontan sînt pedepsite, de-
oarece în Nicaragua acesta 
poate fi greu deosebit de un 
avort provocat.

Semnînd a doua petiţie, 
oamenii au oferit o şansă de 
a trăi Sakineh Mohamma-
di din Iran. Aceasta se află 
în aşteptarea execuţiei prin 
delapidare pe motiv că ar fi 

Opriţi violenţa împotriva femeilor
comis un adulter. Sakineh 
neagă această învinuire. Am-
nesty International îndeamnă 
autorităţile din Iran să anule-
ze pedeapsa cu moartea pen-
tru Sakineh Mohammadi şi 
să instituie un moratoriu asu-
pra execuţiilor şi pedepselor 
crude şi inumane, inclusiv 
biciuirea. Şi pentru a-i adu-
ce mai aproape de victimele 
violenţei şi a-i face să înţe-
leagă gravitatea problemei, 
membrii şi activiştii Amnes-
ty International Moldova au 
îndemnat trecătorii să parti-
cipe la o scenetă. Construind 
un perete, oamenii au pus o 
barieră între victimă şi agre-
sorul acesteia, salvînd în fi-
nal femeia.  

„Dreptul la viaţă, la sănă-
tate, la demnitate sînt puţine-
le din acele drepturi încălca-
te în fiecare zi atunci cînd un 
bărbat aplică violenţa faţă de 
o femeie, sau cînd un stat nu 
întreprinde suficiente măsuri 
pentru a preveni şi a combate 
aceste abuzuri. Amnesty In-
ternational Moldova consi-
deră orice abuz faţă de femei 
inadmisibil şi va continua să 
facă tot posibilul pentru a 
reduce la maxim orice fel de 
încălcare, atît în ţară, cît şi în 
restul lumii. Noi nu vom în-
ceta să luăm atitudine pentru 

cei ce nu o pot face de sine 
stătător”, a afirmat Viorel 
Barbănouă, coordonator de 
campanii Amnesty Internati-
onal Moldova.

Potrivit ofiţerului de pre-
să al Amnesty International, 
Ina Guleac, acţiunea are 
drept scop de a-i informa pe 
moldoveni despre violenţa în 
familie şi unde se pot adresa 
după ajutor. „Noi le oferim 
datele mai multor organizaţii 
care se ocupă cu problemele 
legate de violenţa în fami-
lie”, a mai spus Guleac. 

Potrivit unui raport, pe 
parcursul anului 2008, pes-
te 300 de persoane din opt 
raioane din Moldova au be-
neficiat de asistenţă juridică 
gratuită, ca urmare a diferi-
tor tipuri de violenţă la care 
au fost supuse. 

 Totodată, potrivit repre-
zentanţei UNICEF în Mol-
dova, fiecare a treia femeie 
din ţara noastră a fost cel 
puţin o dată victimă a violen-
ţei în familie. Cei mai mulţi 
respondenţi care confirmă 
actualitatea fenomenului vi-
olenţă domestică în Repu-
blica Moldova locuiesc în 
mun. Chişinău, fiind urmaţi 
de locuitorii raionului Cahul 
(60% si 47%). 

S. C. 

Buletinul informativ al Grupului 
de Lucru al Copiilor pentru Moni-
torizarea  Drepturilor Copilului în 
Moldova, „MONITORUL OFICI-
AL al Drepturilor Copilului în Mol-

dova”, prezintă, în această ediţie, 
observaţiile copiilor privind respec-
tarea şi încălcările Dreptului Copi-
lului la Odihnă, Timp Liber şi Joc. 

Copiii din Grupul pentru Mo-
nitorizarea Drepturilor Copilului 
în Moldova au prezentat, în cadrul 
celui de-al şaptelea atelier de lucru, 
organizat de Centrul de Informare 
şi Documentare privind Drepturile 
Copilului CIDDC), observaţiile lor 
cu privire la respectarea şi încălca-
rea acestui drept şi au lansat o cer-
cetare, axată pe situaţia drepturilor 
copilului în Moldova, în ajunul 
aniversării a 20-a de la adoptarea 
Convenţiei privind Drepturile Co-
pilului, marcată în noiembrie 2009.  

„MONITORUL OFICIAL al 
Drepturilor Copilului în 

Moldova”, nr.8
Un alt subiect-cheie al MONITO-
RULUI povesteşte despre un grup 
de tineri din Moldova, care încearcă 
„să schimbe realitatea dramatică a 
traficului de fiinţe umane prin inter-
mediul reprezentărilor dramatice ale 
forumului teatral”. 

Alte titluri ale ediţiei:
• Mediul este marele cîştigător al 

concursului „Deşeurile – o lacrimă 
a Terrei”, afirmă Grupul de Iniţiati-
vă „Glasul Tinerilor” într-o broşură 
editată la Chişinău; 

• Telefonul Copilului 0 800 
11116;

• Concurs: Tinerii îşi exprimă 
vizual opinia asupra migraţiei şi di-
versităţii.

„MONITORUL OFICIAL al 
Drepturilor Copilului în Moldova” 
este editat prin contribuţia celor 25 
de copii din Grupul de Lucru al Co-
piilor pentru Monitorizarea Dreptu-
rilor Copilului, creat de Centrul de 
Informare şi Documentare privind 
Drepturile Copilului (CIDDC) în iu-
lie 2008. Iniţiativa CIDDC este re-
alizată în cadrul proiectului „Copiii 
monitorizează respectarea propriilor 
drepturi”, cu sprijinul acordat de 
Organizaţia Suedeză „Salvaţi Co-
piii”, Misiunea Organizaţiei pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa 
(OSCE) în Moldova, Agenţia Su-
edeză de Dezvoltare şi Coopera-
re Internaţională (Sida), Fundaţia 
SOROS Moldova şi Reprezentanţa 
UNICEF în Moldova.

Mesajul Grupului de Lucru al 
Copiilor pentru Monitorizarea Drep-
turilor Copilului este: „În Moldova 
toate lucrurile trebuie să înceapă cu 
dreptul. Cu dreptul copilului”.

Armata Naţională este în faza decisivă de trans-
formare într-o structură capabilă să execute misiuni 
pe timp de pace şi în situaţii de criză, cu cheltuieli 
adecvate posibilităţilor statului. Declaraţii în acest 
sens a făcut ministrul Apărării în exerciţiu, Vitalie 
Vrabie, în cadrul unei conferinţe de presă cu ocazia 
aniversării a XVIII-a de la crearea 
Armatei Naţionale.        

Potrivit lui Vitalie Vrabie, schim-
bările care s-au produs în armată 
vizează instruirea trupelor, moder-
nizarea infrastructurii şi înzestrarea 
cu echipament. „În ultimii doi ani, 
investiţiile în infrastructura militară 
se cifrează la 34,6 mln lei. Unităţile 
militare au fost modernizate prin ga-
zificarea şi termoficarea cazărmilor 
şi cantinelor ostăşeşti, care au fost 
dotate cu utilaj modern. De aseme-
nea, au fost reparate capital siste-
mele de apeduct, canalizare, zeci de 
depozite de armament şi alimente 
din dotarea armatei”, a subliniat mi-
nistrul Apărării. 

Ministrul Apărării a accentuat că 
prin intermediul Planului Individual 
de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) 
Republica Moldova - NATO, Ministerul Apărării a 
înregistrat succese notabile şi din punctul de vede-
re al reformei structurale. Vitalie Vrabie a reiterat 
că dialogul dintre Moldova şi NATO nu contravine 
nicidecum principiului de neutralitate al ţării noas-
tre, iar colaborarea axată pe prevederile IPAP com-
plimentează eforturile R. Moldova de transformare a 
societăţii pe calea integrării în Uniunea Europeană.  
Una din priorităţile Ministerului Apărării, în opinia 
ministrului Apărării, rămîne a fi asigurarea cu spaţiu 
locativ pentru circa 800 de militari ai Armatei Naţi-
onale. În acest context, planurile de îmbunătăţire a 
calităţii vieţii militarilor prevăd obţinerea mijloace-
lor financiare din comercializarea unor terenuri de 
pămînt. Vitalie Vrabie a precizat că licitarea loturilor 
respective în condiţiile crizei economice mondiale nu 
a fost rentabilă anul acesta. 

Totodată, Vitalie Vrabie a remarcat că raţia alimen-
tară a soldaţilor s-a îmbunătăţit esenţial comparativ cu 
anii precedenţi. Zilnic soldaţii sînt asiguraţi cu 4258 
kkal, în condiţiile în care cheltuielile lor energetice sînt 
de circa 3531 kkal. În afară de aceasta, tinerii care cîn-
tăresc peste 90 de kg, beneficiază în timpul serviciului 

militar de 2 porţii de hrană. Calculele experţilor relevă 
că pentru întreţinerea unui militar în termen din bugetul 
armatei se alocă anual circa 31 000 lei. Această sumă 
include hrana, echipamentul, asigurarea medicală a sol-
daţilor, precum şi cheltuieli pentru alte servicii de între-
ţinere. În final, ministrul Apărării a specificat că Armata 
Naţională a participat în anul curent la diferite aplicaţii 
şi exerciţii internaţionale.  De asemenea, în plan intern, 
Armata Naţională a desfăşurat conform programului 
pregătirii de luptă toate exerciţiile şi antrenamentele 
planificate, inclusiv desantarea efectivului în termen 
din trupele cu destinaţie specială. 

Maior Alexandru JOSAN, 
şef Serviciul Relaţii Publice, 

Ministerul Apărării al R. Moldova

Armata Naţională este în faza 
decisivă de transformare...
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Fiecare a treia persoană ocupată a 

avut un loc de muncă informal
Un număr de peste 380 mii de persoane, ceea ce reprezintă 

30,7% din totalul persoanelor ocupate în economie, au avut un 
loc de muncă informal, potrivit datelor Biroului Naţional de 
Statistică (BNS).

Pentru a-şi asigura existenţa şi a obţine un cîştig în plus, 
fiecare a treia persoană ocu-
pată în economie a avut un 
loc de muncă informal, fie la 
alte întreprinderi, în sectorul 
informal sau gospodăriile 
particulare. 

În sectorul informal au 
lucrat 12,1% din totalul per-
soanelor ocupate în econo-
mie. Întreprinderile sectoru-
lui informal sînt definite ca 
întreprinderi necorporative 
(fără statut juridic),  care 
nu sînt înregistrate, explică 
BNS. De regulă, patronul nu 
plăteşte contribuţiile sociale 
pentru persoanele ocupate informal, acestea  nu beneficiază de 
concediu anual plătit şi  nu beneficiază, în caz de boală, de 
concediu medical plătit.

Populaţia ocupată a constituit în trimestrul II 2009 peste 
1275,3 mii persoane, micşorîndu-se cu 6,0% faţă de perioada 
similară a anului trecut.

Numărul persoanelor subocupate (adică acele persoane 
care au avut un loc de muncă, însă în total orele efectiv lucrate 
în timpul perioadei de referinţă au fost sub 40 ore pe săptămî-
nă, totodată doreau şi au fost disponibile să lucreze ore supli-
mentare) a fost de 92,5 mii, ceea ce reprezintă circa 7,3% din 
totalul persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această 
categorie a crescut cu 7% în comparaţie cu trimestrul II 2008.

Rata şomajului s-a dublat
Rata şomajului din Republica Moldova a urcat la 6,1% în 

trimestrul II 2009, faţă de 3,0% în perioada respectivă a anului 
2008, potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS) ci-
tate de Business Expert. Numărul şomerilor, estimat conform 
metodologiei Biroului Internaţional al Muncii, a fost de circa 
82,8 mii persoane,  cu 40,3 mii peste nivelul din perioada res-
pectivă a anului trecut.

Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 
60,9% din total numărul de şomeri, la fel şi persoanele din 
mediul urban – 57,9%. 

Cea mai înaltă rată a  şomajului a fost înregistrată în ianu-
arie şi februarie, respectiv 8,0%, evoluţie legată de caracterul 
sezonier al ocupaţiei în Republica Moldova. Cea mai mică rată 
a şomajului în acest an a fost de 5,9% în iunie, faţă de 2,6% în 
iunie 2008.

BNS preci-
zează că cea mai 
înaltă rată a şo-
majului s-a înre-
gistrat printre băr-
baţi –  7,3%, faţă 
de 4,6% printre 
femei. Disparităţi 
semnificative s-au 
înregistrat între 
rata şomajului în 
mediul urban – 
8,0%, faţă de me-

diul rural – 4,6%. În rîndurile tinerilor (15-24 ani) rata şoma-
jului a constituit 15,4%. În categoria de vîrstă 15-29 ani acest 
indicator a avut valoarea 11,1%, mai arată datele oficiale.

Spre deosebire de evoluţiile din anul trecut, în acest an, rata 
lunară a ocupării a înregistrat valori mai mici. În 2008, rata 
lunară maximă s-a înregistrat în iunie şi a fost de 47,0%,  cu 
3,3 peste nivelul din acest an de 43,7%.

În medie, lunar, Orange are un 
venit de 104 lei de pe utilizator

După o scădere în primul trimestru de 3,17%, vînză-
rile pe piaţa telefoniei mobile şi-au revenit uşor printr-o 
creştere de 2,97%, arată date ale Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia In-
formaţiei.

Potrivit instituţiei, venitul mediu lunar per utilizator în 
sectorul telefoniei mobile s-a majorat, faţă de primul tri-
mestru, cu 15,68% şi a constituit 95,94 lei. Cel mai sem-
nificativ venit mediu lunar per utilizator pe piaţa telefoniei 
mobile – de 104,93 lei – a fost înregistrat de SA „Orange 
- Moldova”.

Orange a reuşit să-şi mărească numărul de clienţi în tri-
mestrul doi cu 44 mii de utilizatori, menţinîndu-şi poziţia 
de lider cu o cotă de 66,1% din piaţă.

Persoanele fizice care vor 
contracta creditele de la băn-
cile comerciale vor putea să 
afle care este costul real al 
împrumutului accesînd pagi-
na-web oficială a băncilor.  

Băncile comerciale au 
fost obligate „să asigure pe 

pagina-web oficială a unui 
instrument destinat rezolvării 
ecuaţiilor în vederea deter-
minării costului total al cre-

Băncile vor fi obligate să ajute clienţii să determine 
costul total al creditului

ditului”, în conformitate cu 
modificările şi completările 
operate de Consiliul de admi-
nistraţie al Băncii Naţionale 
a Moldovei la Regulamentul 
cu privire la dezvăluirea de 
către băncile licenţiate din 
Republica Moldova a infor-

maţiei despre activitatea lor 
financiară. Pentru a afla  cît 
au de plătit în total şi lunar, 
clienţii persoane fizice vor 

trebui să introducă într-un 
modul datele privind suma 
împrumutului, termenul de 
creditare, rata dobînzii, co-
misioanele şi va obţine in-
formaţia privind costul total 
al creditului.

În prezent, unele bănci 
afişează terme-
nele de rambur-
sare, rata dobîn-
zilor, comisioa-
nele, fără a oferi 
altă informaţie, 
astfel că în fine 
clienţii au „ne-
plăcuta surpri-
ză” de a afla că 
costul creditului 
este mai mare 
decît se aştepta.

„Costul total 
al creditului se 
determină reie-
şind din condiţi-
ile existente în-
aintea încheierii 
contractului de 
credit (suma cre-
ditului, terme-

nele de rambursare, rata do-
bînzii, comisioanele etc.)”, 
se spune în completarea la 
regulamentul respectiv.

Potrivit acestuia, „costul 
total al creditului reprezintă 
toate costurile, inclusiv dob-
înda, comisioanele, taxele şi 
alte plăţi, pe care persoana fi-
zică-consumator le suportă în 
legătură cu contractul de cre-
dit şi care sunt cunoscute de 
către bancă (cu excepţia ta-
xelor notariale şi a altor plăţi 
legate de garantarea creditu-
lui prin ipotecă sau printr-un 
drept legat de un bun imobil, 
precum şi costurile pentru 
serviciile accesorii privind 
contractul de credit, cum ar 
fi primele de asigurare etc., 
în cazul în care obţinerea 
creditului este condiţionată 
de încheierea unui contract 
de servicii”.

Modificările operate în 
regulament mai stipulează că 
băncile comerciale trebuie 
să dezvăluie informaţiile de-
spre „condiţiile concrete sau 
criteriile obiective în baza 
cărora poate fi schimbată 
rata dobînzii şi/sau mărimea 
altor plăţi pînă la stingerea 
creditului, precum şi modali-
tatea şi termenii de avizare în 
cazul modificării mărimii ra-
telor dobînzii şi altor plăţi”.

Agenţie pentru acordarea cetăţeniei 
române moldovenilor 

Preşedintele Traian Băsescu a susţinut, în cadrul întîlnirii cu diplo-
maţii români, necesitatea înfiinţării unei Agenţii pentru acordarea cetă-
ţeniei române pentru moldovenii care şi-au pierdut-o abuziv, în condi-
ţiile în care structurile desemnate să facă aceste demersuri nu pot face 
faţă cererilor.

„Nu vreau, într-un moment în care se vorbeşte de reducerea agen-
ţiilor, să vin cu o propunere împotriva sensului pe care Guvernul îl dă 
reformării statului, dar exprim punctul de vedere în faţa dumneavoastră 
că ar trebui să creăm rapid o Agenţie pentru acordarea cetăţeniei. Deja 
este evident că structurile care funcţionează în momentul de faţă pe lîn-
gă Ministerul Justiţiei nu pot face faţă numărului mare de solicitări de 
acordare a cetăţeniei celor care şi-au pierdut cetăţenia abuziv”, a susţi-
nut şeful statului în cadrul întîlnirii anuale a diplomaţiei româneşti.

Legat de abordările diplomatice care vizează statul vecin, Băsescu 
le-a spus ambasadorilor că efortul major trebuie înderptat spre convin-
gerea partenerilor şi aliaţilor europeni ai României că Republica Mo-
lodva trebuie aşezată în pachetul Balcanilor de Vest, cînd vine vorba 
despre integrarea europeană. „Din acest punct de vedere sunt mai bine 
de patru ani de insistenţe, este evident că uşor, uşor partenerii europeni 
încep să înţeleagă şi motivaţiile şi interesele nu numai ale UE, dar şi ale 
Republicii Moldova de a fi integrată atunci cînd va fi pregătită pentru 
Uniunea Europeană”, a spus preşedintele, subliniind că „marea eroare 
care s-ar putea face ar fi să se trateze problema Balcanilor de Vest uitînd 
Molodva”.

„Republica Molodva nu poate fi lăsată în pachetul cu Ucraina, care 
şi ea are aspiraţii europene, ar fi o mare eroare. Diplomaţia românească 
trebuie să-şi concentreze în continuare eforturile spre această abordare a 
deschiderii porţii Balcanilor din punct de vedere al accesului în Uniunea 
Europeană pentru Republica Moldova. Obiectivul legat de Republica 
Molodva este ca mai devreme sau mai tîrziu să devină membră a UE”, 
a spus Băsescu.

Bibliotecarii, însoţitorii de bord, ghizii şi 
scenariştii sînt cel mai rar întîlnite profesii în 
Chişinău, potrivit unui raiting întocmit de por-
talul electronic Rabota.md.

Clasamentul include 30 dintre cele mai pu-
ţin căutate profesii sau pentru care, practic, nu 
există cerere pe piaţa forţei de muncă. Printre 
acestea se mai numără grădinarii, stewardese-
le, pictorii, giuvaierii, distribuitorii, geologii 
etc.

Totodată, potrivit administraţiei portalului, 
unele anunţuri conţin şi cereri pentru profesii 
mai „exotice” de tipul: „maniraner” – casier în 
casino, „groomer” – frizer de animale, „book-
maker” – casier la casele de pariuri.

Reprezentanţii portalului mai spun că pe 
site-urile cu privire la forţa de muncă lipseş-
te oferta pentru profesii precum dereticătoare, 
hamali, spălători de vase. 

Experţii portalului explică acest lucru prin 
faptul că deoarece persoanele care sînt în cău-
tarea unor astfel de profesii nu consideră efici-
ente posibilităţile Internetului, folosindu-se de 
mijlocale tradiţionale – lipirea afişelor pe uşi, 
pe copaci – sau în cel mai bun caz publică un 
anunţ în ziar.

Potrivit unei cercetări anterioare a Rabota.
md, cele mai solicitate profesii pe piaţa mun-
cii din Chişinău sînt programatorii, vînzătorii, 
managerii pe vînzări.

Bibliotecarii, însoţitorii de 
bord, ghizii şi scenariştii sînt 

cel mai rar întîlnite profesii în 
Chişinău 

 Curtea Constituţională (CC) a admis cererea PCRM, prin 
care partidul contestă legalitatea şedinţei Parlamentului din 28 
august, şi o va examina într-o şedinţă în plen marţi, 8 septem-
brie. 

Decizia a fost luată după şedinţa ordinară a CC de miercuri, 
2 septembrie, la care judecătorii au hotărît că sesizarea PCRM 
ţine de competenţa Curţii, a comunicat Maia Bănărescu, şefa 
secretariatului CC. 

Contestaţia PCRM a fost depusă la 1 septembrie. PCRM 
consideră ilegală prima şedinţă a legislativului după alegeri-
le anticipate, care a fost continuată de cele patru partide care 
alcătuiesc „Alianţa pentru Integrarea Europeană”, în lipsa de-
putaţilor comunişti. 

La 28 august deputaţii comunişti s-au retras din şedinţă 
după ce a cu cerut o pauză pînă pe 4 septembrie, timp invocat 

pentru constituirea fracţiunii. 
În lipsa acestora, membrii celor 
patru formaţiuni anticomuniste 
l-au ales pe Mihai Ghimpu, 
liderul Partidului Liberal, în 
calitate de preşedinte al Parla-
mentului. 

În urma alegerilor parla-
mentare anticipate, PLDM, PL, 
PDM şi AMN au format AIE şi 
au împreună 53 din cele 101 de mandate de deputat. AIE îi 
lipsesc 8 voturi pentru a alege preşedintele ţării. 

PCRM, care are 48 de mandate, nu recunoaşte AIE şi ple-
dează pentru formarea altei coaliţii parlamentare, de centru-
stînga.  

Curtea Constituţională a admis contestaţia PCRM 



Dreptul 5VINerI, 4 septembrIe 2009Repere
Opt persoane au solicitat ajutorul 
ambulanţelor de pe Piaţa Marii 
Adunări Naţionale 
Opt persoane aflate în Piaţa Marii Adunări Naţionale la 

sărbătorirea Zilei Limbii Române au solicitat ajutorul echipe-
lor de pe cele două ambulanţe care au făcut serviciul în piaţă.

Medicul-coordonator al 
Staţiei municipale Chişinău 
de asistenţă de urgenţă, Eu-
falia Negreaţă, a comunicat 
că din cei opt trei erau copii. 
Toate cazurile au fost mino-
re – angină, distonie, plagă a 
piciorului, corp străin în ochi 
şi un caz de isterie la o tînără 
de 23 de ani. Ajutorul a fost 
acordat pe loc, niciuna dintre aceste persoane nu a fost trans-
portată la spital. 

Pe parcursul zlei, a fost găsită decedată o femeie de 60 de 
ani venită în ospeţie la Chişinău. Gazdele au fost îngrijorate 
că femeiea nu s-a trezit la acea oră, găsind-o moartă. Medicina 
legală va stabili cauzele morţii femeii. 

Un bărbat de 33 de ani, cu dereglări psihice, s-a aruncat 
într-o fîntînă de aproximativ 20 de metri din com. Bubuieci, 
mun. Chişinău. Bărbatul din Şoldăneşti lucra la un şantier din 
capitală. Nu se cunosc motivele care l-au determinat să-şi ia 
zilele. Cazul este cercetat de poliţie. 

Un tînăr de 28 de ani a solicitat ajutorul medicilor după ce 
a fost agresat pe str. Dokuceaev. Din spusele lui, plaga de cuţit 
în regiunea toracelui i-a fost aplicată de şoferul unui autotu-
rism. Poliţia investighează cazul. 

O doză de vaccin contra gripei porcine 
va costa  între 2,5 şi 20 de dolari 
Preţul unei doze de vaccin împotriva gripei porcine va fi 

cuprins între 2,5 şi 20 de dolari, în funcţie de starea financiară 
a ţărilor care îl vor achiziţiona, potrivit unui responsabil al 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

„Ţările cu un nivel ridicat al veniturilor vor putea plăti 
între 10 şi 20 de dolari pentru o doză, ţările cu venit mediu, 
jumătate din această sumă, iar ţările cele mai sărace, doar un 
sfert”, a declarat dr. Marie-Paule Kieny, specialist în vaccinuri 
al OMS.

Kieny a adăugat că primele doze de vaccin vor fi la dis-
poziţia guvernelor în septembrie şi că acoperirea vaccinării 
populaţiei nu va fi completă.

„Dar nu trebuie să fim obsedaţi de vaccin, pentru că există 
şi alte măsuri de protecţie, precum păstrarea unei distanţe de 
precauţie între persoane, închiderea şcolilor, evitarea aglome-
raţiei, antibioticele şi igiena personală.

Nu este vorba despre o boală precum rabia, care este fata-
lă. Vorbim despre o boală de care majoritatea persoanelor se 
vindecă”, a adăugat aceasta, într-un interviu.

Kieny a mai spus că, şi în cazul în care virusul va suferi 
mutaţii, vaccinul va oferi o protecţie suficientă, însă a recu-
noscut că, dacă schimbările vor fi foarte mari, va fi nevoie de 
noi vaccinuri.

Ţările din emisfera nordică se pregătesc de iarnă, anotimp 
propice unei noi ofensive a virusului A/H1N1, care l-a înlocuit 
pe cel al gripei sezoniere şi a provocat peste 2100 de decese 
în lume.

Jurnaliştii – prieteni ai copiilor
Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIN), cu susţinerea 

Unicef, desfăşoară campania media „Jurnaliştii – prieteni 
ai copiilor”, prin care încurajează mass-media să abordeze 
subiecte legate de cazuri de încălcare a drepturilor copiilor. 
Campania este dedicată aniversării a 20-a de la adoptarea 
Convenţiei Internaţionale privind drepturile copilului. 

„Echipa CIN va oferi în permanenţă jurnaliştilor interesaţi 
de tematică informaţii, docu-
mente, contacte pentru a le fa-
cilita munca în scrierea materi-
alelor la tematica copiilor, ca să 
oferim opiniei publice materiale 
de presă realizate profesionist, 
cu impact şi asupra factorilor 
de decizie, ca să contribuie la 
schimbarea mentalităţii în soci-
etate”, a spus Cornelia Cozonac, 
preşedintele CIN. 

Pentru întrebările jurnaliştilor şi pentru consultanţă este 
angajat un jurist, experţi de la diferite ONG-uri active în pro-
tecţia drepturilor copiilor. Vor fi organizate plecări în teritoriu, 
va fi pus la dispoziţia jurnaliştilor transport. 

Cornelia Cozonac susţine că această campanie va permite 
jurnaliştilor să comunice între ei, să facă schimb de opinii şi 
experienţă, de subiecte, vor putea forma echipe pentru inves-
tigaţii, se vor putea ajuta reciproc la realizarea materialelor 
despre drepturile copiilor. 

Campania „Jurnaliştii – prieteni ai copiilor” se va desfăşu-
ra în perioada septembrie-noiembrie 2009.

Biroul de Emigrare din 
Quebec vine cu numeroase 
oportunităţi atractive pentru 
cetăţenii Republicii Moldo-
va, în vederea găsirii unui 
loc de muncă mai bine plătit 
în această regiune. „A trăi în 
Quebec (Canada) înseamnă 
a trăi într-un societate fran-
cofonă, democratică şi pros-
peră. Quebecul oferă o mul-
ţime de avantaje: o economie 
foarte dezvoltată şi tehnologii 
de ultimă oră, perspective ex-
celente în plan profesional, 
un mediu ambiant atrăgător 
şi spaţiu din belşug”, a decla-
rat Jean-Pascal Vachon, noul 
responsabil de comunicare al 
Biroului de emigrare din Que-
bec din Viena, în cadrul unei 
conferinţe de presă susţinute 
azi la Chişinău. În 2008 o tre-

Şi moldovenii pot emigra în Canada
ime din numărul total al cer-
tificatelor de emigrare emise 
de către Biroul de Emigrare 
din Quebec au constituit cetă-
ţenii moldoveni (aproximativ 
1 400 de persoane) care au 
obţinut un certificat de selec-
tare.

Primul pas pentru persoa-
nele care doresc să emigreze 
în Canada este evaluarea 
şanselor reale de a se numă-
ra printre candidaţi. Pentru 
aceasta este necesară  com-
pletarea unui test preliminar 
on-line care este gratuit şi 
anonim. Această evalua-
re este un mijloc ce pemite 
economisirea timpului dar 
şi a banilor înainte de a şti 
dacă situaţia solicitanţilor 
este compatibilă cu ofertele 
din Quebec. Una dintre prin-

cipalele condiţii de a aspira 
la obţinerea unui certificat 
de emigrare o constituie cu-
noaşterea limbii franceze, 
de asemenea vîrsta candida-
tului, studiile şi experienţa 
profesională.

Suma necesară pentru 
perfectarea dosarului la so-
licitarea unei cereri de emi-
grare pentru principalul apli-
cant este de 390 de dolari 
canadieni, iar pentru fiecare 
membru al familiei plus încă 
150 de dolari. Timpul în care 
se analizează documentele – 
procedură care se încheie cu 
un interviu – durează aproxi-
mativ 6-8 luni.

Jean-Pascal Vachon a de-
clarat că R. Moldova se nu-
mără printre favorite atunci 
cînd este vorba despre cali-

tatea studiilor, situaţia foarte 
bună în cunoaşterea limbii 
franceze, dar şi modul pe-
fecţionist al moldovenilor în 
munca prestată.

În acest an în Quebec au 
fost acceptaţi aproximativ 50 
000 de emigranţi, iar pentru 
anul următor se prevede cifra 
de 52 000-54 000. „Dacă v-
aţi hotărît să vă încercaţi no-
rocul în această regiune din 
Canada, atunci ar  trebui să 
ştiţi că la solicitarea cererii de 
emigrare mai trebuie să sem-
naţi şi o declaraţie prin care 
sunteţi de acord cu  valorile 
culturale şi religioase pro-
prii regiunii Quebec”, a spus 
Jean-Pascal Vachon, respon-
sabil de comunicare al Biro-
ului de emigrare din Quebec 
din Viena.

Anunţul a fost făcut, la 
Chişinău, la 30 august 2009, 
cu ocazia primei reuniuni a 
echipelor din Republica Mol-
dova şi Franţa, care au lan-
sat proiectul „Sprijin pentru 
copiii şi părinţii afectaţi de 
migraţie”, realizat de Centrul 
de Informare şi Documentare 
privind Drepturile Copilului  
şi Asociaţia franceză ALC.

Editarea în franceză a re-
sursei „COPILUL MEU E 
SINGUR ACASĂ”. Carte 
pentru părinţii care pleacă 
la muncă în străinătate” este 
una dintre activităţile acestui 
proiect de 18 luni, susţinut de 
Comisia Europeană şi Naţiu-
nile Unite, care îşi propune să 
analizeze efectele migraţiei 
părinţilor asupra copiilor şi să 
efectueze acţiuni de sensibili-
zare şi formare pe plan social 
şi educativ, adresate copii-
lor din Moldova şi părinţilor 
lor migranţi din Franţa. De 
asemenea, în cadrul acestei 
iniţiative, care se desfăşoară 
pe plan global cu genericul 
„Migraţiune pentru dezvolta-

re”, va fi creată o nouă resur-
să, adresată deja îngrijitorilor 
copiilor rămaşi acasă fără pă-
rinţi, ca urmare a migraţiei.

„Lansăm acest proiect în 
Moldova, împreună cu Cen-
trul de Informare şi Docu-
mentare privind Drepturile 
Copilului, fiindcă în Franţa 
întîlnim de mai mult timp 
părinţi moldoveni care au 
nevoie de ajutor. Iar aceas-
tă iniţiativă este prima care 
creează o comunicare directă 
între părinţii şi copiii afectaţi 
de migraţie, oferind soluţii pe 
mai multe planuri”, a afirmat, 
la Chişinău, directorul Aso-
ciaţiei franceze ALC, Patrick 
Hauvuy.

Proiectul CIDDC/ALC 
„Sprijin pentru copiii şi pă-
rinţii afectaţi de migraţie” 
este unul dintre cei 55 de 
cîştigători ai concursului 
pentru finanţarea proiectelor 
în domeniul migraţiei pentru 
dezvoltare, la care au fost de-
puse 547 de solicitări din di-
verse ţări ale lumii.

Resursa „Copilul meu 

e singur acasă”, care va fi 
tradusă în franceză, este un 
produs comun CIDDC & 
„URMA ta”. 

În 2008, Centrul de Infor-
mare şi Documentare privind 
Drepturile Copilului a elabo-

rat, de asemenea, „SINGUR 
ACASĂ. Carte de buzunar 
pentru fete şi băieţi cu pă-
rinţi plecaţi în străinătate” şi 
„GHID PENTRU PROFE-
SIONIŞTII care lucrează cu 
copiii migranţilor”.

O resursă de comunicare între copiii 
şi părinţii afectaţi de migraţie, elaborată în 
Moldova, va fi tradusă şi utilizată în Franţa

O carte, elaborată în Moldova, pentru pă-
rinţii care pleacă la muncă peste hotare, va fi 
tradusă şi adaptată în limba franceză pentru a 
fi folosită ca resursă de comunicare între părin-
ţii emigranţi din Franţa şi copiii care au rămas 
acasă în ţările lor de origine (de naţionalitate 
bulgară, română, nigeriană, marocană etc.).

Datoria creditoare a băncilor 
licenţiate faţă de Banca Naţiona-
lă a Moldovei a crescut în acest 
an cu 98% şi se ridica către sfîr-
şitul lunii iulie la 1359.0 milioa-
ne de lei, potrivit ultimei publi-
caţii lunare a Băncii Naţionale a 
Moldovei.

BNM precizează că această 
datorie se constituie „din datoria 
la creditele acordate anterior băncilor pentru creditarea co-
operativelor de construcţie a locuinţelor (CCL) în sumă de 

23,8 mln lei şi din creditele acordate băncilor în 
anul curent pentru completarea lichidităţilor şi 
creditarea  sectorului real al economiei în sumă 
de 1335,2 mln lei”.

În luna iulie soldul creditelor s-a majorat cu 
825,9 mln lei sau de 2,5 ori faţă de finele lunii 
precedente, ca urmare a acordării de împrumu-
turi „pentru creditarea sectorului real al econo-
miei şi pentru completarea lichidităţilor”. Banca 
Naţională a acordat în ultimele luni băncilor co-

merciale credite la rata de bază (7-9%) pentru creditarea 
întreprinderilor. 

Soldul creditelor acordate de către BNM băncilor 
licenţiate s-a majorat de 2,5 ori
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Vreau să mă adresez unei organizaţii ob-
şteşti pentru a-mi apăra drepturile lezate în ca-
litate de consumator, dar nu cunosc ce drepturi 
le acordă legea în acest scop. Rog să vă expu-
neţi asupra drepturilor organizaţiilor în cauză. 

Victor Măntăluţă,
Orhei 

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
Întrebarea trebuie formulată clar şi cît 

mai concis, pe o foaie aparte.
Decupaţi cuponul şi, împreună cu între-

barea Dvs.,  trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009,  str. A. Mateevici nr. 60, bir. 222.

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(septembrie 2009,  nr. 33(92)

&

Conform art. 25 din Le-
gea privind protecţia consu-
matorilor,  asociaţiile obşteşti 
de consumatori au dreptul: 

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

b) să adreseze atît orga-
nelor de control, cît şi orga-
nelor procuraturii propuneri 
privind tragerea la răspun-
dere a persoanelor vinovate 
de producerea şi comercia-
lizarea produselor, presta-
rea serviciilor care nu co-
respund cerinţelor prescrise 
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 priveşte 
conformitatea lor cerinţelor 
prescrise sau declarate şi să 
înainteze autorităţilor admi-
nistraţiei publice şi agenţilor 
economici propuneri respec-
tive pentru îmbunătăţirea ca-

lităţii 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-
ritor la propunerile şi sesiză-
rile 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.  

Pe data de 14.10.2004 
Guvernul a aprobat Hotărîrea 
nr. 1121 pentru aprobarea 
procedurii de antrenare a şo-
merilor la lucrările publice. 
Potrivit prevederilor acestei 
hotărîri,  antrenarea şomerilor   
la   lucrările  publice  se  face   
doar   cu consimţămîntul  lor,  
iar  încadrarea la muncă –  în  
baza  contractului individu-
al de muncă, şomerii nefiind  
antrenaţi  la  lucrările  publice  
ce  ţin   de lichidarea  conse-
cinţelor  calamităţilor  natura-
le şi  la  alte  lucrări similare.                                                                 
Temeiul legal de reglementa-
re a  proceduri de antrenare a 
şomerilor la lucrările publice 

este reflectat în articolul  22  
din Legea  nr.102-XV  din 13 
martie 2003 privind ocuparea 
forţei de muncă şi protecţia 
socială a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă. 
Lucrările  publice  reprezintă  
lucrări şi  activităţi  de  folos 
public  şi  de interes pentru 
comunităţile locale, desfăşu-
rate de  către autorităţile  ad-
ministraţiei  publice locale şi 
susţinute financiar  din contul  
mijloacelor  bugetelor unită-
ţilor administrativ-teritoriale,   
din  alte  mijloace alocate 
conform legislaţiei  (gran-
turi,  investiţii, sponsorizări 
direcţionate spre dezvoltarea 
comunităţii).

Sarcina antrenării şome-
rilor la lucrările publice este 
de a  satisface   cerinţele   din  
teritoriu,  a organizaţiilor   şi 
instituţiilor  bugetare în exe-
cutarea activităţilor tempora-
re,  reieşind din necesităţile 
şi oportunităţile organizării 
unor atare lucrări, atenuarea   
consecinţelor  economice  şi  
sociale  ale  creşterii şoma-
jului, plasarea temporară  în  
cîmpul  muncii a  persoanelor  
aflate  în căutarea unui loc de 
muncă, iniţierea în activitatea 
de muncă a persoanelor care 
pentru prima dată  îşi  caută 
un loc de muncă şi nu pose-

Antrenarea şomerilor la lucrările publice
dă vreo  profesie  (meserie), 
inclusiv a tineretului,  reabili-
tarea  profesională  a persoa-
nelor care au  o  întrerupere 
îndelungată (de peste un an) 
în activitatea profesională, în-
cadrarea în muncă a persoa-
nelor de vîrstă prepensionară, 
etc. 

Categoriile  de  activităţi  
economice la care pot  fi  an-
trenaţi şomerii sînt următoa-
rele servicii publice şi servicii 
sociale.

Serviciile   publice   con-
stau  în   efectuarea lucrărilor 
de:

▪ refacere şi întreţinere a 
infrastructurii;

▪ ecologizare;
▪ realizare a unor lucrări 

de folos public.
La categoria  bunurilor ce 

fac parte din domeniul public 
de  interes local  pot fi rapor-
tate terenurile pe care sînt 
amplasate construcţii de inte-
res   public  local,  porţiunile  
de  subsol,  drumurile,  străzi-
le, pieţele,  obiectele  acvati-
ce  separate, parcurile  publi-
ce,  clădirile, monumentele,  
muzeele, pădurile, zonele de 
protecţie şi zonele  sanitare şi  
alte  obiective  care, conform 
legii, aparţin domeniului  pu-
blic  al statului. Serviciile pu-
blice   pot  fi  organizate,  cu  
avizul  autorităţilor adminis-
traţiei publice locale de către:

▪ autorităţile administraţi-
ei publice locale;

▪ agenţii economici;
▪ organizaţiile neguverna-

mentale.
Serviciile  sociale cuprind 

activităţi de îngrijire la  domi-
ciliu şi în instituţiile speciali-
zate a următoarelor categorii 
de persoane:

▪ copii;
▪ bolnavi;
▪ persoane vîrstnice;
▪ persoane cu dizabilităţi;
▪ familii cu mulţi copii;
▪ familii monoparentale 

cu copii etc.

Serviciile sociale pot fi or-
ganizate de:

▪ autorităţile administraţi-
ei publice locale;

▪ organizaţiile neguverna-
mentale;

▪ alte organisme.
Angajatorii nu au drep-

tul să refuze angajarea la lu-
crări publice a  persoanelor  
îndreptate  de  către agenţii  
dacă  între  agenţie  şi an-
gajator  a  fost  încheiat  un 
contract  de  dezvoltare  a  lu-
crărilor publice. Pentru exe-
cutarea  lucrărilor publice, 
între angajator şi  şomer se  
încheie  un  contract indivi-
dual de muncă pe un termen  

de  pînă  la douăsprezece luni 
calendaristice. În contract,  
într-un  punct separat, se spe-
cifică condiţia  că,  în cazul  în  
care  şomerul  îşi  va găsi un  
loc  de  muncă  corespunzător 
permanent,  angajatorul este 
obligat să desfacă contractul 
de muncă,  la depunerea cere-
rii respective de către angajat. 
La lucrările  publice  organi-
zate cu antrenarea  şomerilor  
sînt îndreptaţi  cetăţenii  în-
registraţi  oficial la agenţii în  
calitate  de şomeri.

Beneficiază de drept prio-
ritar de a fi angajat la lucrările 
publice:

▪ pentru care expiră ter-
menul de plată a ajutorului de 
şomaj;

▪ care nu au  posibilitatea 
de a absolvi un curs de califi-
care  sau recalificare;

▪ de vîrstă prepensionară.
Munca persoanelor  anga-

jate la lucrările publice este 
retribuită în  conformitate  
cu  condiţiile  de retribuire a  
muncii  stabilite  de angajatori  
sau  în baze contractuale, însă 
nu mai puţin decît  salariul ta-
rifar   pentru  categoria  I  de  
salarizare  a  instituţiei  buge-
tare respective, prevăzut de 
legislaţia în vigoare. În caz de  
folosire  a formelor de muncă 
flexibile, a  numărului scăzut  

de ore de muncă, lucrului în 
timp de noapte etc., retribu-
irea se efectuează în confor-
mitate cu legislaţia în vigoare. 
Stimularea   antrenării   şome-
rilor  la  lucrările  publice   se 
realizează  prin acordarea, din 
Fondul de şomaj, a indemni-
zaţiei  lunare în cuantum de 
30%  din salariul mediu pe 
economie pentru anul prece-
dent, la momentul stabilirii, 
proporţional cu timpul efectiv 
lucrat. De indemnizaţii lu-
nare beneficiază toţi şomerii 
(care primesc sau nu ajutor  
de  şomaj) antrenaţi de către 
agenţii la lucrările  publice,  la 
activităţile prevăzute conform 

procedurii. Indem-
nizaţia   res-pectivă  
nu  se  include  în  
salariul  plătit  de 
angajator.

Pentru a  benefi-
cia  de  indemnizaţie 
lunară,  persoanele  
depun cerere dacă 
sînt înregistrate ca 
şomeri la agenţii. 
Evidenţa  beneficia-
rilor  de  indemniza-
ţie  lunară  se  ţine  în 
registrul  beneficia-
rilor  de  indemniza-
ţie  lunară,  conform  
modelului stabilit  de  
Agenţia  Naţiona-
lă  pentru Ocuparea 
Forţei  de  Muncă. 
Şomerul este  infor-
mat  sub  semnătură  
despre  decizia  pri-
vind acordarea  in-
demnizaţiei  lunare,  
durata  şi data din  
care  va  începe achi-
tarea indemnizaţiei. 
Indemnizaţia  lunară 

se acordă pe o perioadă ce nu 
poate  depăşi 12   luni  calen-
daristice.  Plata  indemnizaţiei  
lunare  se  efectuează integral  
dacă beneficiarul a fost antre-
nat la lucrări publice  întreaga 
perioadă a lunii respective. 
Indemnizaţia  lunară  pentru  
fracţiuni de lună se  calculează  
prin raportarea  cuantumului 
lunar stabilit la numărul de zile 
lucrătoare din luna  respectivă,  
conform  regimului  de lucru  
al  angajatorului,  iar rezultatul  
se  înmulţeşte cu numărul de 
zile efectiv lucrate  din  luna 
res-pectivă. Indemnizaţia  lu-
nară  se  plăteşte beneficiarilor  
prin  intermediul instituţiilor 
financiare în baza contractului 
încheiat de agenţie. Asupra şo-
merilor   antrenaţi  la  lucrări-
le  publice  se  extind normele  
legislaţiei  muncii şi asigurării 
sociale, inclusiv  asigurarea 
medicală obligatorie. Cheltu-
ielile  pentru  despăgubire,  în 
caz de mutilare  a  şomerului 
antrenat  la  lucrările  publi-
ce,  sînt suportate  de  către  
angajator, conform legislaţiei 
în vigoare.  Litigiile  apărute  
în  legătură cu organizarea  şi  
retribuirea muncii  la  lucrările 
publice la care pot fi antrenaţi 
şomeri la ele  se soluţionează 
de către instanţele de judecată, 
în modul stabilit.
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Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art. 108  CPC 
al RM, solicită prezentarea cet. Curecheru Valeriu pentru data 
de 10 noiembrie 2009, ora 12.00 la şedinţa de judecată (Cur-
tea de Apel Chişinău, str. Teilor nr. 4) la acţiunea: Curecheru 
Valentina către OCT Chişinău şi Curecheru Valeriu privind 
constatarea actului. Prezenţa este obligatorie. În caz de nepre-
zentare, cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecătorul
Curţii de Apel Chişinău                                     E. Gligor

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea obligatorie a reprezentantului ÎI „Volcov Iurii”, pentru 
data de 21 septembrie 2009, ora 10.45, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă intentată de SRL „Rîul Vechi” privind încasarea  
datoriei.

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

Judecător                                                     I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie,  în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM,   solicită prezentarea reprezentantu-
lui SC„Spicuşor-BL”, pentru data de 7 octombrie 2009, ora 
10.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SC 
„Flau-M” privind încasarea  sumei de 3657, 87lei.

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

Judecător                                                     Ion Stepanov
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului  „Giliax Lux”, SRL , pentru data de 28 
octombrie 2009, ora 10.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă intentată de SRL „Transaf Grup”.

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

Judecător                                            Liliana Andriaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Buzurnâi Leonid, pentru data de 21 septembrie 2009, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea Zinaidei Buzurnâi 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător                                                       N. Mazur

Citaţii în judecată

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

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

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

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

Circa 2000 plante de cî-
nepă cu o înălţime de 1,50-
2,20 metri au fost desco-
perite recent într-un lan de 
porumb din satul Ţibirica, 
raionul Călăraşi. Suma totală 
a stupefiantelor pe piaţa nea-
gră este de circa 1 000 000 
de lei. Un alt caz de creştere 
a plantelor de canabis a fost 
depistat pe o suprafaţă de 

740 metri pătraţi din comuna 
Coloniţa, municipiul Chişi-
nău. Potrivit poliţiei, preţul 
unui pahar de cînepă uscată 
fărîmiţată pe piaţa neagră 
constituie 700 de lei. Pe nu-
mele suspecţilor au fost iniţi-
ate dosare penale. Dacă vor 
fi găsiţi vinovaţi, aceştia ris-
că să stea după gratii de la7 
pînă la 15 ani.

Cronica poliţistă
Plante de cînepă de peste un 

million de lei

Marijuana pe drumurile ţării 
Trei membri ai unei gru-

pări specializate în creşterea, 
prelucrarea şi comercializa-
rea drogurilor au ajuns pe 
mîna forţelor de ordine. 

Potrivit unui comunicat 
de presă al MAI, pe traseul 
Chişinău-Şoldăneşti a fost 
stopat pentru verificările 
de rigoare un automobil de 
model „Toyota Corolla”, 
condus de un bărbat de 34 
de ani. La momentul contro-
lului în maşină au fost de-
pistate 50 kg de marijuana. 
Ulterior, a fost stopat pentru 
verificări şi un automobil de 
model „Opel Omega”, unde 
au fost găsite 20 kg de mari-
juana. La volanul unităţii de 
transport se afla un alt com-

plice, în vîrstă de 31 de ani. 
Investigaţiile de specialitate 
au mai depistat într-o gos-
podărie din satul Lipceni, 
raionul Rezina alte 30 kg de 
marijuana care aparţineau 
liderului acestui grup. Este 
vorba despre un bărbat în 
vîrstă 34 de ani, anterior ju-
decat. Potrivit MAI, pe pia-
ţa neagră această marijuana 
ar fi fost vîndută cu circa 
1 200 000 de lei.

Potrivit poliţiei, suspecţii 
creşteau, prelucrau şi urmau 
să comercializeze stupefian-
tele în Federaţia Rusă.

În acest caz, a fost iniţi-
ată o cauză penală în baza 
art.217, alin.(4) Cod penal 
al Republicii Moldova „Cir-

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

108  CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Duduş Ion  cu do-
miciliul în mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Gr. Ureche nr.10/A, 
apt.104, pentru data de 21 septembrie 2009, ora 12.00, la şedinţa 
de  judecată  (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 506) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă Verega Nina către Duduş Ion, privind încasarea 
datoriei.

Judecător                                                   Silvia Gîrbu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Orosciuc Galina  pen-
tru data de 22 septembrie 2009, ora 15.30, la şedinţa de  judecată  
(str. Zelinski  nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît la cererea lui Caţîf 
Iacov privind încasarea datoriei.

Judecător                                                        S. Teleucă
www

Judecătoria  Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108  CPC al RM, solicită prezentarea  cet. Gubenco Ludmila, 
pentru data de 22 septembrie 2009, ora 8.30, la şedinţa  de ju-
decată  (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de APLP 54/218 privind încasarea da-
toriei.

Judecător                                             Vladislav Clima
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea  cet. 
Cozima Fiodor Ion a.n. 24.10.1985 cu domiciliul în s. Parcani, 
Şoldăneşti, pentru data de 29 septembrie 2009, ora 16.00, la şe-
dinţa  de judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă intentată de Unitatea Militară 1001 a Departamen-
tului trupelor de carabinieri MAI privind încasarea sumei.

Judecător                                                    Gh. V. Bîrnaz
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108  CPC al RM, solicită prezentarea obligatorie a re-
prezentantului SRL „Romaura”, pentru data de 21 septembrie 
2009, ora 13.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 207) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de CCP 
„Unirea Lux”.

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

Judecător                                                    N. Plugari

Bătută şi violată de un 
consătean

O tînără din raionul Orhei 
a fost bătută şi violată chiar 
sub privirile neputincioa-
se ale bunicii ei. Tragedia a 
avut loc pe data de 14 august 
curent în satul Mitoc, raionul 
Orhei.

Potrivit MAI, pe la mie-
zul nopţii, în timp ce buni-
ca, în vîrstă de 78 de ani, şi 
nepoata acesteia, de 17 ani 
dormeau, au fost asaltate de 
un individ. Acesta a intrat în 
odaie unde dormea adoles-
centa, a luat-o la bătaie cu 
pumnii după care a obligat-o 
să întreţină raport sexual. De 
la strigătele fetei bunica s-a 
trezit şi s-a dus să vadă ce se 
întîmplă. Supărat, violatorul 
a luat-o la bătaie pe bătrînă 
care a căzut fără cunoştinţă. 
După care a tîrît copila în 
altă odaie, i-a pus cuţitul la 
tîmplă şi a supus-o perversi-
unilor sexuale. După ce şi-a 
satisfăcut poftele sexuale, 
bărbatul a smuls cerceii din 
aur din urechile copilei, a fu-

rat 500 de lei şi a fugit. 
Ulterior, fata a telefonat 

la secţia de internare din ca-
drul spitalului raional Orhei 
care a şi sesizat poliţia de la 
Comisariatul raional de po-
liţie Orhei. După cîteva ore, 
oamenii legii au reuşit să 
pună mîna pe suspect. Este 
vorba despre Vitalie Moro-
zan, în vîrstă de 28 de ani, 
domiciliat în satul Mitoc, ra-
ionul Orhei, anterior judecat 
pentru huliganism. 

Pe numele acestuia a fost 
iniţiat un dosar penal. Dacă 
va fi găsit vinovat, acesta 
riscă să stea următorii 15 ani 
după gratii. 

Potrivit MAI, de la înce-
putul anului curent, numărul 
infracţiunilor în acest dome-
niu atestă o scădere faţă de 
perioada similară a anului 
trecut.Totuşi, în primele şap-
te luni ale anului curent, au 
fost înregistrate 60 de cauze 
de abuz sexual. 

S. C.

O femeie riscă ţintuirea la pat pe tot restul vieţii după 
încercarea de a-şi pune capăt zilelor. 

Medicul-coordonator al Staţiei municipale Chişi-
nău de asistenţă de urgenţă, Anatol Proca, a decla-
rat că tragedia s-a produs marţi, aproximativ la ora 
10.00, într-o gospodărie din or. Sîngera. O femeie, de 
48 de ani, a fost scoasă din laţ de către soţul ei care a 
solicitat ajutorul medicilor de pe ambulanţă. Prime-
le investigaţii au demonstrat că în urma strangulării 
femeia a suferit asfixie mecanică, fractura coloanei 
vertebrale în regiunea cervicală şi comă cerebrală 
profundă, precum şi suspecţie la decorticare cerebra-
lă pentru viitor. 

O altă femeie, de 43 de ani, domiciliată pe str. Inde-
pendenţei, a băut cu scop de sinucidere circa o sută de 
pastile tranchilizante. Din fericire, ea a fost depistată de 
rude pînă la intoxicare completă. Femeia a fost internată 
la spitalul „Sfînta Treime”. 

Un bărbat, de numai 37 de ani, a fost găsit carbo-
nizat în urma unui incendiu produs în dormitorul său. 
Bărbatul, aflat în stare de ebrietate, a adormit cu ţigara 
nestinsă, care a provocat incendierea încăperii. 

Verificările copiilor reveniţi din vacanţă din străină-
tate a scos în evidenţă o suspecţie la gripa pandemică. 
Un băiat, de 12 ani, elev al şcolii nr. 33 din capitală, este 
suspectat de infectare cu virusul gripei A(H1N1) şi a fost 
internat la spitalul de boli infecţioase pentru copii.

O femeie se zbate 
între viaţă şi 
moarte după 

încercarea de a-şi lua 
viaţa

Vastă operaţiune de fraudă 
cu complici şi din 

Republica Moldova
Procurorii din New York au pus luni sub acuzare cinci 

bărbaţi din Europa de Est, într-o vastă operaţiune de fraudă 
care a adus inculpaţilor cel puţin 4 milioane de dolari din 
furtul a aproximativ 95 000 numere de cărţi de credit. Printre 
ei este şi Oleg Kovelin, cetăţean al R.Moldova.

Aceasta este cea de-a treia fază a unei anchete de 4 ani 
care a implicat agenţii de apărare a legii din SUA, Republi-
ca Cehă, Grecia şi Ucraina, potrivit informaţiilor oferite de 
Manhattan District Attorney´s Office.

Un total de 17 persoane au fost inculpate, cu toate că ul-
timele 5 au fost dezvăluite în această săptămînă din cauza 
procedurilor de extrădare.

Detaliile cazului prezintă informaţii privind existenţa 
unei sofisticate economii subterane, cu infractori care se spe-
cializează în diferite domenii de fraudă într-un lanţ de acti-
vităţi criminale. Hackerii fură numere de carduri de credit, 
vînzîndu-le unor indivizi specializaţi în transformarea aces-
tor conturi în numerar şi bunuri, folosindu-se de o varietate 
de metode de spălare a banilor.

O parte din înşelătorie implică recrutarea oamenilor 
pentru a vinde produse cumpărate cu carduri de credit fu-
rate prin intermediul eBay. Inculpaţii îşi spălau apoi ve-
niturile prin intermediul anonimatului în moneda digita-
lă, incluzînd Egold şi Webmoney, au relatat procurorii. 
Viatceslav Vasiliev, în vîrstă de 32 da ani, din Rusia, şi Vladi-
mir Kramarenko, de 31 de ani, au fost acuzaţi de fals, fraudă, 
spălare de bani, deţinere de bunuri furate şi conspiraţie.

Vasiliev, cunoscut drept „TheViver” şi Kramarenko, cu-
noscut sub numele de „Inexwor” şi „Envisor”, au fost arestaţi 
în iulie 2008 în Republica Cehă şi extrădaţi în SUA săptămî-
na trecută.

Un al treilea acuzat, Egor Şevelev din Ucraina, în vîr-
stă de 23 de ani, a fost arestat în mai 2008, în Grecia. El a 
primit acuzaţii similare cu Vasiliev şi Kramarenko şi a fost, 
de asemenea, acuzat de deţinerea cu bună ştiinţă a bunurilor 
furate.

Alţi doi acuzaţi, Dimitri Burak, de 26 de ani din Belarus, şi 
Oleg Kovelin de 28 de ani, din Republica Moldova, au primit 
condamnări similare cu Vasiliev şi Kramarenko.

culaţia ilegală a substanţelor 
narcotice, psihotrope sau a 
precursorilor”. Conform le-
gislaţiei în vigoare, persoa-

nele culpabile de comiterea 
unor asemenea fărădelegi 
riscă închisoare de la 4 la 6 
ani.
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Petru Moraru, judecător Cahul – 
45 de ani

Mult stimate domnule Petru Moraru,
Vine o zi cînd sufletul învinge orice umbră de 

tristeţe, cînd tot ce odinioară vi se părea dificil, 
dintr-o dată vi se pare incredibil de uşor.

Frumoasa vîrstă la care sînteţi acum ne oferă 
oportunitatea de a vă adresa un cald şi sincer me-
saj de felicitare pentru tot ceea ce sînteţi. 

Munca, onestitatea, modestia, seriozitatea şi 
profesionalismul sînt doar unele trăsături ce vă ca-
racterizează.

Vă urăm multă sănătate, fericire, viaţă lungă 
şi îmbelşugată, bunăstare şi prosperare în familia 
dumneavoastră. Să vă bucuraţi şi în continuare de 
respectul colegilor, de aprecierea criticilor obiec-
tivi, de afecţiunea şi dragostea celor dragi.

Vă dorim şi pe viitor noi forţe creative, energie 
şi succese mari.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 
Nina Rusu, preşedintele judecătoriei Hînceşti; 
Nicolae Nogai, judecător CA Bender; Sergiu Pro-
copciuc,  vicepreşedintele judecătoriei Orhei; Ion 
Pleşca, judecător Botanica, detaşat, Parlamen-
tul Republicii Moldova; Dorin Popovici, judecă-
tor Buiucani; Igor Vornicescu, judecăor Rîşcani, 
mun. Chişinău; Valentin Ilaşco, judecător Rîş-
cani, mun. Chişinău; Virgiliu Buhnaci, judecător 
Străşeni;Vitali Covaliov, procuror militar-interi-
mar al raionului Cahul.

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi Revista naţională de drept

Chiar dacă nu ne place, 
începem să îmbatrînim exact 
în momentul în care ne naş-
tem. Viteza cu care acest pro-
ces are loc în copilărie 
este diferită faţă de mo-
mentele în care sîntem 
mai în vîrstă. În anumite 
momente ne-am dori să 
putem da timpul înapoi, 
însă nu este posibil.

În fiecare zi sîntem 
bombardaţi cu reclame 
la produse anti-îmbă-
trînire şi medicamente 
miraculoase care ne aju-
tă să ne păstrăm tineri 
şi frumoşi, însă cel mai 
bine este sa ne îngrijim 
în mod natural.

Cel mai bun mod de 
a avea o piele sănătoasă 
este de a avea grijă de 
ea. Deci, ce trebuie să 
faci pentru ca pielea ta 
să nu arate vîrsta adevă-
rată?

Hidratează-te cu apă. 
Nu apela la sucuri, cafea 
sau alte tipuri de lichi-
de, chiar dacă au puţine 
calorii. Sucul conţine 
foarte mult sodiu, care reţine 
fluidele. Încearcă să eviţi su-
curile şi să bei cel puţin opt 
pahare de apă zilnic.

Protejează-ţi pielea de 
razele ultraviolete. Ne pla-
ce soarele şi adorăm să fim 
bronzaţi, însă adevărul este că 
nu facem altceva decît să ne 

otrăvim pielea. Razele ultra-
violete pot cauza cancerul de 
piele şi pot îmbătrîni pielea 
mult mai repede, contribuind 

la apariţia ridurilor. Dacă vrei 
să te bucuri de soare, foloseş-
te protecţia solară potrivită. 
Nu pleca de acasă fără pro-
tecţia solară!

Păstrează-ţi pielea cura-
tă prin folosirea unui prosop 
moale ud. Pentru a avea o 
piele curată şi frumoasă nu 

trebuie să freci foarte tare, ci 
să curăţi foarte-foarte uşor.

Cel mai bun tratament 
contra ridurilor este ca aces-

tea să nu apară deloc. Atunci 
cînd cineva mai în vîrstă îţi 
spune să stai mai mult la um-
bră, să nu mai mijeşti ochii şi 
să stai drept, încearcă să iei în 
calcul aceste sfaturi.

Alege o alimentaţie co-
rectă. Dacă eşti conştient de 
cît şi cum să mănînci, poţi 

face o mare diferenţă în felul 
în care te simţi. O alimenta-
ţie neadecvată poate duce la 
depresie, creştere în greutate, 

letargie sau alte 
boli. Creşterea în 
greutate duce la 
întinderea pielii 
şi apariţia verge-
turilor. Încearcă 
să nu oscilezi 
foarte des în gre-
utate. Nu con-
suma alimente 
care conţin foarte 
multe calorii şi fă 
exerciţii zilnic.

Nu te îngri-
jora, fii fericit! 
Dacă tot timpul 
eşti mai atent la 
lucrurile negati-
ve din jurul tău, o 
să ajungi un pesi-
mist. Descoperă 
toate lucrurile 
negative din ju-
rul tău şi încear-
că să le schimbi. 
Fii optimist. Fă 
o listă cu 50 de 
lucruri minunate 

care ţi se întîmplă într-o zi, 
rîzi cît de mult poţi şi îţi vei 
„vindeca” mintea şi corpul, 
descoperă în fiecare lună o 
nouă provocare, meditează 
cîteva minute pe zi.

Aminteşte-ţi că îmbătrîni-
rea nu înseamnă sfîrşitul vie-
ţii tale.

din Risby, Marea Britanie, şi-a creat rochia de mireasă din lîna 
oilor sale, premiată la mai multe concursuri naţionale.

„Mi-am dorit ca rochia mea să arate la fel ca orice altă rochie 
de mireasă, iar oamenii să nu-şi dea seama că e făcută din lînă 
pînă nu se apropie de mine”, spune fericita mireasă.

Deşi a folosit propriul material, rochia a costat-o pe britanică 
peste 1700 de euro, iar realizarea ei a durat 67 de ore, însă mirea-
sa spune că au meritat toţi banii, iar mirele este şi el încîntat.

„Am vrut să le dovedesc oamenilor că lîna nu este doar un 
material din care se fac căciuli de iarnă şi că ar putea să fie la 
fel de prezentă în modă ca şi în trecut”, a mai spus proaspăta 
doamnă Fairbrun.

Vînzătoarele sexy alungă clientela feminină
Angajarea de vînzătoare atrăgătoare nu este pe atît de pro-

fitabilă pe cît s-ar crede. Un studiu recent arată că multe femei 
sînt intimidate de vînzătoarele frumoase, evitînd nu numai să 
cumpere produse de la ele, ci şi să intre în magazin.

Spre deosebire de celebrităţile atrăgătoare, care sînt consi-
derate modele de înfăţişare, vînzătoarele sînt mult mai apropiate 
de femeia de rînd şi sînt văzute mai degrabă ca ameninţări, spun 
cercetătorii.

„Managerii vor fi nevoiţi să-ţi regîndească strategia. Angaja-
rea fetelor atrăgătoare în magazine le pune pe fugă pe femei, mai 

ales pe cele cu vîrste cuprinse între 18 şi 26 de ani”, explică 
Bianca Price, cercetător la Universitatea South Australia, din 
Adelaide.

Studiul realizat pe 341 de femei a pornit 
de la un proces, în care o studentă britanică 
a dat în judecată un lanţ de magazine, care 
nu a lăsat-o să lucreze cu publicul pentru că 
avea o proteză la mînă şi nu se potrivea cu 
imaginea companiei. 

„O reclamă într-o revistă este ceva, iar 
interacţiunea directă din magazin este altceva. Cînd intrăm în-
tr-un magazin, vrem să cumpărăm lucruri care ne vor face să 
ne simţim mai bine. Totuşi cînd dai nas în nas cu cineva care 
pare să aibă toate avantajele în mod natural, te poţi simţi ame-
ninţată. Te trezeşti că te întrebi: ce rost are mă mai chinui?”, 
explică Bianca Price. 

Soluţia este ca angajatorii să aleagă fete de toate „formele 
şi mărimile”, astfel încît orice potenţial client să aibă cu cine 
să se identifice în magazin, adaugă cercetătoarea. 

Se pare că aspectul celui sau celei care le întîmpină în ma-
gazine le influenţează în special pe femei, deşi studiul arată 
că şi unii bărbaţi se pot simţi ameninţaţi într-o manieră ase-
mănătoare.

Un spaniol a proiectat un sistem de alarmă care vine în spri-
jinul persoanelor care îşi uită copiii, cîinii sau chiar bătrînii în 
maşină. Carlos Diaz (31 de ani), originar din localitatea Valez 
(Malaga), a proiectat un sistem „ieftin şi uşor de folosit” care 
să-i ajute pe şoferii mai uituci să nu-şi lase în maşină copiii, 
cîinii sau chiar persoanele mai în vîrstă. Sistemul se bazează pe 
nişte senzori de presiune care se amplasează dedesubtul locu-
rilor autovehicului şi al scaunului pentru copii. Aceşti senzori 
sînt conectaţi la o centrală electrică, astfel încît, în momentul 
în care şoferul activează sistemul de închidere centralizată, ei 
se pun în funcţiune şi declanşează alarma.

Conform lui Diaz, sistemul este format din piese ieftine, 
care pot fi cumpărate din orice lanţ de magazine. Proiectantul 
sistemului este agent imobiliar şi a recunoscut că nu este un fin 
cunoscător într-ale electronicii, dar a apelat la un prieten ingi-
ner, fiind impresionat de ştirile cu părinţii care îşi uită copiii 
în maşină.

El lucrează la acest proiect încă din luna februarie şi, înain-
te de a-l scoate pe piaţă, încearcă să-i aducă anumite îmbună-
tăţiri, cum ar fi avertizarea în cazul în care sînt uitate valizele 
în portbagaj sau implementarea unui sistem de trimis sms-uri 
prin care să fie atenţionat şoferul.

Pentru uituci şi căscaţi

Un finlandez şi o rusoaică au rezistat 
la 110 grade

Un finlandez şi o rusoaică au cîştigat campionatele mon-
diale de saună organizate în Finlanda, reuşind să stea mai 
mult de trei minute într-o saună încălzită la 110 grade.

Finlandezul Timo Kaukonen a cîştigat 
competiţia masculină suportînd temperatura 
timp de 3 minute şi 46 de secunde, cu două 
secunde mai mult decît compatriotul său Ilkka 
Pöyhiä. Rusul Vladimir Ladîjenski s-a clasat 
pe locul trei.

Rusoaica Tatiana Arhipenko s-a impus cu un timp de 3 
minute şi 9 secunde în faţa finlandezei Leila Kulin şi nem-
ţoaicei Silvia Pfuhl.

Competiţia, organizată din 1999 în Heinola, la 140 kilo-
metri nord de Helsinki, a reunit 150 de participanţi din peste 
20 de ţări. 

Mireasă în lînă de oaie
O crescătoare de oi din Marea Britanie s-a căsătorit îm-

brăcată într-o rochie de mireasă realizată integral din lîna oi-
lor pe care le păstoreşte.

Louise Fairbrun, o crescătoare de oi, în vîrstă de 38 de ani, 
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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.

Aniversări Îmbătrînirea nu înseamnă sfîrşitul vieţii
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