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Abordări privind 
adoptarea unor măsuri 
drastice de  prevenire şi 
combatere a corupţiei în 
sistemul justiţiei 

 (Anonim)

Prevenirea violenţei în 
familie – activitate 
prioritară  a Ministerului 
Afacerilor Interne

Problemele minorităţilor 
etnice sînt insuficient 
abordate de autorităţi

Anul 2013 este unul extrem de impor-
tant în procesul de integrare euro-

peană a Republicii Moldova, existînd toate 
şansele să fie semnat Acordul de Asociere. 
Afirmaţia a fost făcută în cadrul unui inter-
viu, acordat unui portal, de premierul Vlad 
Filat. 

Potrivit șefului Cabinetului de Miniștri, 
în ultimii ani, Moldova a avansat considera-
bil în negocierile pe marginea Acordului de 
Asociere, Acordului de Liber Schimb, Acor-
dului privind liberalizarea regimului de vize, 
iar Acordul privind Spaţiul Aerian Comun a 
fost deja semnat. ,,Anul 2013 este unul ex-
trem de important, existînd toate şansele să 
fie semnat Acordul de Asociere”, a opinat V. 
Filat. 

Premierul a menţionat că în ultimul timp 
s-au înregistrat progrese şi la capitolul rein-
tegrarea ţării. ,,S-a reuşit reluarea procesului 
de negocieri oficiale, consolidarea măsurilor 
de încredere”, a spus şeful Executivului. 

Conform sursei citate, în trei ani, creş-
terea economică cumulativă a fost de circa 
14%, Moldova fiind printre primele ţări în 
regiune la acest capitol.

Vlad Filat: Anul 
2013 este unul 
important în 
procesul de 
integrare 

europeană a 
Republicii Moldova

Companiile de construcții a blocurilor locative vor avea 
mai multe obligațiuni în desfășurarea activităților lor. 

Ele vor trebui să prezinte un certificat de performanță ener-
getică a clădirii și se obligă să realizeze un studiu privind 
posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă 
energetică.

Acestea sînt prevederile noului Proiect de lege privind 
performanţa energetică a clădirilor, elaborat  de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor și urmează a fi propus 
Guvernului spre aprobare. 

 Potrivit ministerului, prevederile vor reduce consumul 
de energie în clădirile noi de locuit cu cel puţin 30%, com-
parativ cu cele care se construiesc în prezent. În acest con-
text, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor,        
Anatolie Zolotcov, a menționat în cadrul unui forum că, sec-
torul construcţiilor reprezintă cel mai mare consumator de 
energie, fiind responsabil pentru 45% din consumul total de 
energie în economia naţională. 

„O bună parte din clădirile din Moldova au fost construi-
te pînă în anii ‘70 şi estimativ consumă anual circa 350-400 

kWh/m2, ceea ce este de 3-5 ori mai mult decît consumul de 
energie în clădirile noi care se construiesc în ţările europene. 
În conformitate cu acțiunile recomandate în noul Proiect de 
lege, factura pentru încălzire în clădirile noi s-ar putea redu-
ce cu peste 5 mii de lei anual pentru un apartament mediu cu 
2 camere (60 m2) sau economii de peste 200 milioane de lei 
cumulativ pentru toate clădirile de locuit noi construite din 
2012 pînă în 2020”, susține viceministrul.

MDRC cu suportul BERD şi Fondului Sida-BERD de 
Cooperare Tehnică pentru Eficienţa Energetică în Moldo-
va a elaborat un set de reglementări în domeniul eficienţei 
energetice a clădirilor, armonizate cu directiva şi standardele 
europene. 

 Prin Legea privind performanţa energetică a clădirilor se 
propune implementarea în Republica Moldova a cerinţelor 
minime de performanţă energetică a imobilelor; certificarea 
performanţei energetice a clădirilor în conformitate cu o me-
todologie unică; verificarea periodică a sistemelor de încălzi-
re şi de climatizare; promovarea clădirilor cu un consum de 
energie aproape egal cu zero şi alte instrumente.

Majoritatea 
moldove-

nilor văd Republi-
ca Moldova, peste 
20 de ani, ca un 
stat independent şi 
membru al Uniu-
nii Europene, arată 
datele unui sondaj 
realizat de ,,CBS-
AXA” şi făcut pu-
blic recent. 

Potrivit cerce-
tării, aproape 80% 
dintre respondenţi 
îşi doresc ca, în 
următorii 20 de 
ani, Republica 
Moldova să îşi 
păstreze statutul 
de neutralitate. De 
asemenea, majori-
tatea participanților 
la sondaj susţin că 
în următorii ani 
Moldova va deveni 
un stat integru, iar 
conflictul transnistrean va fi re-
zolvat. 

În acelaşi timp, 51 la sută 
dintre respondenţii sondajului îşi 
doresc ca Moldova să devină un 

stat integrat într-un proiect euro-
asiatic, condus de Rusia. 

Doar 21 la sută dintre 
intervievați au optat pentru ade-
rarea Moldovei la NATO şi 15% 

vor ca ţara în care trăiesc să devi-
nă parte componentă a României. 

Sondajul ,,Omnibus: toamna 
2012” a fost efectuat de Centrul 
de Investigaţii Sociologice şi 

Marketing ,,CBS-AXA”, în pe-
rioada 19-27 septembrie, pe un 
eşantion de 1225 de persoane, din 
90 de localităţi. Marja de eroare a 
sondajului este de 3%.

,,Prietenii rămîn prieteni, cei care nu rămîn, înseamnă că nu au fost”.

pag. 5pag. 3 pag. 4

Începe ziua cu DREPTUL!

Condiții mai dure pentru construirea 
blocurilor locative noi

Majoritatea moldovenilor văd 
Republica Moldova ca un stat 

membru al UE
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Atenţie, şoferi: Pînă pe 28 decembrie, 
circulaţia pe strada Columna va fi 
interzisă
Pînă pe 28 decembrie, traficul rutier pe strada Columna 

din Capitală va fi suspendat. Potrivit unui comunicat de presă 
al Primăriei, tronsonul cuprins între str. Tighina şi str. Ismail 
va fi închis, în legătură cu executarea lucrărilor de pozare a 
apeductului şi a canalizării. Ţinînd cont de suspendarea trafi-
cului rutier pe str. Columna, circulaţia transportului public va 
fi organizată după cum urmează:

- rutele de autobuz 24, 31, 34, 36, 38 şi 39 – de pe str. Tighi-
na (dispecerat) pe bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt, str. Ismail şi în 
continuare pe traseele stabilite;

- ruta de microbuz nr. 102 – de pe str. Mihai Eminescu pe 
bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt, str. Ismail şi în continuare pe 
traseul stabilit;

- ruta de microbuz nr. 169 – de pe str. Armenească pe bdul 
Ştefan cel Mare şi Sfînt, str. Ismail şi în continuare pe traseul 
stabilit;

- rutele de microbuz nr. 103, 108, 135, 136, 160, 171, 174 
şi 185 – de pe str. Columna pe str. Vasile Alecsandri, bdul 
Ştefan cel Mare şi Sfînt, str. Ismail şi în continuare pe traseele 
stabilite.

Chişinăul este pregătit pentru sezonul 
de încălzire
SA ,,Termocom” este pregătit pentru livrarea agentului 

termic în Capitală. Anunţul a fost făcut de directorul SA 
,,Termocom”, Mihai Cernei, în cadrul şedinţei serviciilor mu-
nicipale. 

Potrivit lui Cernei, fondul locativ municipal este pregătit 
pentru branşarea la sistemul centralizat de încălzire, deşi o 
parte a blocurilor de locuinţe nu au semnat încă fişele teh-
nice. 

Mihai Cernei a adăugat că o problemă mai rămîne a fi 
achitarea datoriilor curente. ,,În următoarele zile, responsa-
bilii din cadrul întreprinderilor de gestionare a fondului lo-
cativ vor fi antrenaţi la colectarea datoriilor. Circa 49 de mii 
de apartamente au datorii de 286 milioane de lei. Datornicii 
riscă să fie acţionaţi în judecată” a opinat Cernei. 

Conform autorităţilor, livrarea agentului termic către fon-
dul locativ va demara dacă trei zile consecutiv temperatura 
aerului noaptea va scădea sub opt grade Celsius.

Familiile muncitorilor migranţi vor 
rămîne fără asistenţă socială
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat 

un nou mecanism de verificare a beneficiarilor de asistenţă 
socială – sistemul informaţional automatizat „Asistenţa soci-
ală”. Noul sistem va oferi acces la baza de date a Poliţiei de 
Frontieră privind persoanele plecate peste hotare.

Potrivit ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami-
liei, Valentina Buliga, sistemul dat va permite excluderea 
cheltuielilor nejustificate ale statului. „Indemnizaţiile socia-
le trebuie să le primească familiile care se află în dificultate, 
familiile în care maturii au rămas fără serviciu sau sînt în 
incapacitate de muncă. În cazul în care unii membri ai fami-
liei sînt apţi de muncă sau şi-au găsit un loc de muncă peste 
hotare, noi sîntem bucuroşi. Banii vor fi alocaţi doar fami-
liilor, care, într-adevăr, au nevoie de susţinere”, a declarat 
Valentina Buliga. 

15 octombrie – ultima zi pentru plata 
impozitului funciar şi pe bunurile 
imobile
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat reaminteşte tuturor 

contribuabililor – 15 octombrie este ultima zi în care aceştia 
pot achita cea de-a doua parte din suma impozitului calculat 
pentru anul 2012.

Astfel, FISC-ul atenţionează contribuabilii asupra faptu-
lui că nerespectarea termenelor de achitare determină aplica-
rea penalităţii  care constituie pentru anul curent 0,04% din 
suma impozitului ce urmează a fi achitat, calculată pentru 
fiecare zi de întîrziere.

Impozitele pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă 
sînt de 0,05%, cota minimă şi 0,3% cota maximă.

Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă 
din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în com-
ponenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor), garajele şi 
terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşi-
rilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, a fost 
majorată de la 0,02% (cota minimă) şi 0,25% (cota maximă) 
la 0,05% şi 0,3%, respectiv.

Suplimentar, în anul 2012, a fost introdusă cota impozi-
tului pe bunurile cu destinaţie locativă – apartamente şi case 
de locuit individuale din satele (comunele) din componenţa 
municipiilor Chişinău şi Bălţi, în mărime de 0,05% (cota 
minimă) şi 0,3% (cota maximă), şi terenurile agricole şi con-
strucţiile amplasate pe ele, în mărime de 0,1% (cota minimă) 
şi 0,3% (cota maximă).

Manifestări sportive, concursuri 
şi expoziţii de artă, muzică 

şi voie bună. Cel puţin asta promite 
Primăria Capitalei de Hramul oraşu-
lui. Manifestările dedicate sărbătoririi 
celor 576 de ani de la prima atestare 
documentară a oraşului au demarat la 7 
octombrie, cu Cupa municipiului Chi-
şinău la tenis.

În zilele de pînă la sărbătoare, la 
Aerodromul sportiv din Vadul lui Vodă 
vor fi desfăşurate Cupele oraşului la ra-
chetomodelism şi aeromodelism. Între 
11 şi 15 octombrie, la Centrul de cul-
tură şi artă „Ginta Latină” are loc cea 
de-a paisprezecea ediţie a Festivalului 
internaţional de dans popular, iar la 12 
octombrie va avea loc concursul de 
compoziţii florale „Graţia şi farmecul 
florilor”. În zilele de 13-14 octombrie, 

la Palatul Republicii se va desfăşu-
ra concursul internaţional de dansuri 
sportive „Chişinău - Open - 2012”.

În seara zilei de 13 octombrie, la 
Palatul Naţional va fi organizat un con-
cert al tinerelor talente „Oraşul meu cel 
drag”. În cadrul festivităţii, vor evo-
lua Ionela Ţăruş şi Mihai Ungureanu, 
Cristian Botgros, Felicia Dunaf, Ştefan 
Negură, Mariana Bulicanu, Olga Bu-
suioc, Andrei Jilihovschi, „Akord”, Art 
Studio „Repede”, „Noroc”, precum şi 
maestrul Eugen Doga. Invitaţii speciali 
ai serii vor fi Alfia Korotaeva (Rusia), 
Paula Seling (România) şi cîştigătorul 

„Eurovision 2009” Alexander Rybak 
(Norvegia).

După cum v-am mai informat, ziua 
de 14 octombrie va începe cu depuneri 
de flori la monumentul lui Ştefan cel 

Mare şi o Liturghie de Hram la Cate-
drala Mitropolitană „Naşterea Dom-
nului”. Ulterior, în scuarul Catedralei 
şi în Piaţa Marii Adunări Naţionale, 
primarul general al Capitalei, Dorin           
Chirtoacă, va felicita locuitorii Chişi-
năului cu ocazia sărbătorii, va prezenta 
delegaţiile oficiale, dar şi va conferi 
titlurile de Cetăţeni de Onoare ai muni-
cipiului scriitorului Spiridon Vangheli 
şi academicianului Mihai Cimpoi. De 
la orele 13.00 pînă la 17.00, preturile 
de sector ale oraşului îşi vor prezenta 
programele de sărbătoare.

Începînd cu ora 16.30, în Piaţa Ma-
rii Adunări Naţionale va fi organizat un 
concert dedicat Sărbătorii oraşului Chi-
şinău cu evoluarea mai multor interpreţi 
şi trupe autohtone, care va culmina cu 
focuri de artificii.

Primăria Capitalei a făcut public programul 
manifestărilor cultural-artistice dedicate 

Hramului oraşului

Condiţiile pentru ob-
ţinerea de către na-

vele străine a pavilionului 
moldovenesc vor fi mai dure. 
Ministerul Transporturilor a 
elaborat un regulament, care 
prevede că pavilionul nu va 
fi acordat fără avizul Minis-
terului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene. Proiec-
tul urmează să fie avizat de 
către Ministerul Justiţiei.

,,La data de 2 octombrie, 
acest regulament, în varian-
ta finală a fost transmis spre 
avizare Ministerului Justiţiei. 
Într-o săptămînă, maximum 
două, vom avea şi avizul de 
la ministerul în cauză, după 
care acest regulament va fi 

remis Guvernului, pentru 
aprobare”, a declarat minis-
trul Transporturilor, Anatol 
Şalaru.

Pe lîngă implicarea Mi-
nisterului de Externe, în pro-
cesul de eliberare a pavilio-
nului moldovenesc navelor 
străine, regulamentul preve-
de o verificare mai minuţioa-
să a solicitării.

,,Modificările încă se răs-
frîng şi asupra dreptului de 
proprietate şi de operare a 
navelor. Pînă la introducerea 
modificărilor se verifica doar 
dreptul de proprietate”, a 
spus şeful Direcţiei transport 
naval MTID, Igor Zaharia.

La o zi după ce Ministe-

rul Transporturilor a depus 
regulamentul la Ministerul 
Justiţiei, premierul Vlad  
Filat a cerut elaborarea 
unui regulament cu privire 
la autorizarea pavilionului 
moldovenesc pentru navele 
străine. El a insistat ca Mi-
nisterul de Externe să partici-
pe la procesul de autorizare, 
iar navele străine să urmeze 
toate procedurile vamale ale 
Moldovei.  

Potrivit datelor Minis-
terului Transporturilor, în 
prezent, 430 de nave străine 
navighează cu drapelul Mol-
dovei. Suma minimă pentru 
autorizarea utilizării pavilio-
nului ţării noastre este de şase 

mii de lei, iar suma maximă - 
de 100 mii lei. Autorizarea se 
eliberează pentru o perioadă 
de un an. În 2012, Moldova a 
încasat şapte milioane de lei 
pentru autorizarea pavilionu-
lui pentru nave din aproxima-
tiv 40 de ţări.  

Acum cîteva săptămîni, 
Departamentul de Stat al 
SUA a atenţionat comunita-
tea internaţională asupra ten-
tativelor Iranului de a evita 
embargoul, prin obţinerea 
pavilioanelor unor alte ţări. 
În luna august, Moldova a 
radiat din registrul navelor 
cu pavilion moldovenesc 12 
nave maritime, din motiv că 
acestea ar aparţine Iranului.

Reguli noi pentru navele care vor dori să circule sub 
pavilion moldovenesc 

Cresc infracţiunile 
comise de minori
Numărul de infracţiuni comise de că-

tre minori sau cu implicarea acestora 
este în creştere. Potrivit organelor de drept, 
în primele 9 luni, în municipiul Chişinău, 
numărul acestora a crescut cu aproximativ 
10%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 
Cele mai multe sînt furturi, jafuri şi tîlhării, 
inclusiv au avut loc 4 omoruri.

De asemenea, minorii au figurat în ca-
litate de victime în alte aproximativ 200 de 
infracţiuni.

Şeful Poliţiei municipale, Silviu Muşuc, 
a declarat că, în total, în această perioadă au 
fost documentate în jur de 150 de infracţi-
uni comise de către minori sau cu implicarea 
lor.

Şefa Direcţiei municipale pentru protec-
ţia drepturilor copiilor, Svetlana Chifa, a de-
clarat că, la evidenţa Inspectoratului pentru 
minori sînt circa 400 de copii din municipiul 
Chişinău. În opinia sa, factorul principal 
care influenţează negativ comportamentul 
minorilor este iresponsabilitatea părinţilor.

Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, a 
declarat, în context că, actele de violenţă 
printre minori, care mai sînt şi filmate, şi ul-
terior, postate pe Internet, denotă o problemă 
gravă. Potrivit lui, ar fi cazul ca direcţiile de 
profil să propună metode noi de lucru cu mi-
norii.

Primarul a solicitat Direcţiei educaţie, 
tineret şi sport şi Direcţiei pentru protecţia 
drepturilor copiilor să prezinte un raport de-
taliat privind violenţa în rîndul copiilor.

Poliţia la ,,vînătoarea” 
de şoferi beţi

O peraţiunea „Nopţile albe” a Poliţiei Rutiere a continuat şi în        week-
end-ul trecut. De această dată, ţinta poliţiştilor au fost şoferii din raioa-

nele Briceni, Edineţ, Drochia şi Donduşeni, dar şi cei din Capitală. În urma acţi-
unilor desfăşurate de comun cu ofiţerii de la „Fulger”, au fost depistați 18 şoferi 
care condu-
ceau autotu-
rismele în sta-
re de ebrietate 
şi unul aflat 
sub influenţa 
d r o g u r i l o r . 
Printre con-
travenienţi au 
fost şi doi oa-
meni ai legii.

În cadrul 
a c ţ i u n i l o r 
desfăşura te 
în raioanele 
de Nord ale 
ţării, au fost 
dislocate 12 
echipaje ale 
Poliţiei Rutiere, care au stopat şi verificat 156 mijloace de transport. În rezul-
tatul verificărilor au fost depistaţi 10 conducători auto care şofau în stare de 
ebrietate. Printre aceştia era şi un poliţist, ofiţer al Secţiei antidrog.

Totodată, în cadrul operaţiunii desfăşurate în Chişinău, au fost implicate 
16 echipaje ale Poliţiei Rutiere care au stopat pentru verificare 412 unităţi de 
transport. În urma verificărilor, oamenii legii au depistat 8 şoferi în stare de 
ebrietate şi unul care conducea unitatea de transport sub influenţa substanţe-
lor narcotice. Printre aceştia se numără şi un colaborator din cadrul Direcţiei 
Poliţie în Transport.

Operaţiunea „Nopţile Albe” este desfăşurată de mai mult timp în Capitală 
şi raioanele ţării şi are ca scop diminuarea riscurilor accidentelor rutiere la 
baza cărora stă conducerea în stare de ebrietate. 
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Recent, în cadrul Mi-
nisterului Justiţiei al 

Republicii Moldova a avut 
loc prima şedinţă a Grupului 
interdepartamental de lucru, 
care se ocupă de elaborarea 
pachetului de iniţiative le-
gislative cu privire la măsu-
rile de combatere a corupţiei 
în sistemul justiţiei.

La eveniment au parti-
cipat Oleg Efrim, ministrul 
Justiţiei, membrii Grupului 
de lucru pe segmentul vizat 

– funcţionari din minister, 
reprezentanţi ai corpului ju-
decătoresc, experţi delegaţi 
de Procuratura Anticorupţie, 
Centrul Naţional Anticorup-
ţie, dar şi de organizaţiile ne-
guvernamentale antrenate în 
acest domeniu, potrivit unui 
comunicat al Ministerului 
Justiţiei. 

În alocuţiunea sa, Oleg 
Efrim a subliniat că misi-
unea acestui grup de lucru 
este una destul de dificilă, 
deoarece este vorba de un 
set de norme sensibile şi 
chiar dureroase pentru ac-
torii din sistem. Domnia sa 

i-a încurajat pe membrii 
grupului, accentuîndu-le 
să nu se lase intimidaţi 
de rezistenţa ce provine 
din interiorul sistemului, 
tocmai pentru că măsurile 
preconizate vor avea un 
puternic efect preventiv, în 
interesul întregii societăţi.

De menţionat că, po-
trivit unui ordin semnat de 
ministrul Justiţiei, grupul 
de lucru urmează să asi-
gure elaborarea proiecte-
lor de acte legislative ce 
vizează sancţionarea mai 
severă a actelor de corup-
ţie, inclusiv prin lipsirea 
persoanelor condamnate 
pentru corupţie de dreptul 
de a beneficia de garanţiile 
sociale aferente funcţii-
lor deţinute, a proiectului 
privind instituirea testării 
la poligraf a candidaţilor 
la funcţiile de judecător şi 
procuror, precum şi a celui 
privind testele de integri-
tate şi procedura aplicării 
acestora în privinţa actorilor 
din sectorul justiţiei. 

De asemenea, acest pa-

chet urmează să conţină o 
iniţiativă legislativă care să 
asigure declararea comple-
tă a averilor şi veniturilor, 

precum şi originea acesto-
ra.

Averile nejustificate nu 
vor fi trecute cu vederea. În 

acest sens, Oleg Efrim a evi-
denţiat importanţa elaborării 
unor reglementări consisten-
te pentru aplicarea măsuri-

lor speciale de confiscare a 
acestor averi.

De asemenea, el a menţi-
onat că deja, la această etapă, 
membrii grupului de lucru 
dispun de o primă versiune 
a Proiectului de lege privind 
testele de integritate, elabo-
rat într-un ,,tandem” moldo-
român, de experţii Corneliu 
Gurin şi Crinel Grosu, care, 
la fel, a fost discutat în ca-
drul aceleiaşi şedinţe.

De precizat că, în con-
formitate cu ordinul minis-
trului Justiţiei, grupul de lu-
cru urmează să asigure de-
finitivarea întregului pachet 
de iniţiative privind măsuri-
le de combatere a corupţiei 
în sistemul justiţiei, pînă la 
data de 25 noiembrie. După 
aceasta, proiectele vor fi su-
puse dezbaterilor  publice 
şi expediate spre aprobare 
Guvernului, astfel încît 
Parlamentul să le poată exa-
mina şi adopta într-una din 
primele şedinţe în plen de la 
începutul anului viitor.

Cor. DREPtUl

Abordări privind adoptarea unor măsuri drastice de 
prevenire şi combatere a corupţiei în sistemul justiţiei 

P rocurorul General, Valeriu Zubco 
a prezidat, recent, şedinţa comună 

a reprezentanţilor Procuraturii Generale 
şi organizaţiilor membre ale Consiliului 
Naţional pentru Participare, interesate şi 
angajate să contribuie la îmbunătăţirea 
activităţii procurorilor.

La eveniment au participat Valen-
tin Covali, procuror, şef interimar al 
Secţiei juridice, implementare a re-
formelor legislative şi instituţionale a 
PG; Sergiu Ostaf, directorul Centrului 
de Resurse pentru Drepturile Omului 
(CREDO); Efim Obreja, expert Trans-
parency International-Moldova; Cristina                       
Pereteatcu, Igor Stoica, reprezentanţi 
Amnesty International-Moldova; Victor 
Zaharia, directorul Institutului de Refor-
me Penale; Nadejda Hriptievschi, jurist 
la Centrul de Resurse Juridice; Vanu 
Jereghi, Ion Schidu, reprezentanţi ai In-
stitutului pentru Drepturile Omului din 
Moldova (IDOM). 

Amintim că, la finele săptămînii tre-
cute, Valeriu Zubco împreună cu Sergiu 
Ostaf, directorul Centrului de Resurse 
pentru Drepturile Omului au anunţat, în 
cadrul unei conferinţe de presă, despre 
lansarea Parteneriatului pentru reforma-
rea Procuraturii.

Urmare studierii propunerilor pro-
movate de organizaţiile neguvernamen-
tale, care au drept scop aprofundarea 
reformei legislative şi instituţionale a 
Procuraturii, instituţia în cauză a decis 
includerea acestora în proiectul Progra-
mului de Dezvoltare Strategică (PDS) a 

Procuraturii Republicii Moldova pentru 
anii 2012-2014.

Printre principiile de bază care vor 
fi promovate de societatea civilă se re-
găsesc: depolitizarea şi independenţa 
Procuraturii, eficienţa şi întărirea capa-

cităţilor instituţionale ale Procuraturii; 
responsabilizarea şi transparenţa sporită 
a Procuraturii.

Aceste propuneri urmează a fi inclu-
se în calitate de indicatori de performan-
ţă în cadrul obiectivelor PDS, fiind de-
semnate subdiviziunile responsabile şi 

termenele de implementare, instrumen-
tele necesare pentru realizarea acestora 
şi modul de finanţare.

Serviciul de presă 
al Procuraturii Generale

În demersul său refor-
mator, Procurorul Ge-

neral, Valeriu Zubco pune 
un accent deosebit pe lupta 
anti-corupţie în interiorul in-
stituţiei. 

În baza plîngerilor par-
venite de la cetăţeni, dar şi a 
informaţiilor operative acu-
mulate de la începutul anu-
lui curent, subdiviziunea de 

profil a Procuraturii a deferit 
justiţiei 4 cauze penale. Prin 
urmare, pe banca acuzaţilor 
au fost trimişi 4 procurori 
din raioanele Orhei, Rîşcani, 
sectorul Ciocana al Capitalei, 
iar recent – un procuror din 
raionul Glodeni. Notăm că, 
imediat după declanşarea 
cauzelor penale, toţi patru 
procurori au fost eliberaţi din 
funcţie.

Ultimul caz, în care un 
procuror din Glodeni este în-
vinuit de Procuratura Antico-
rupţie de comiterea infracţiu-
nii de ,,corupere pasivă” din 
Codul penal, a fost recent ex-
pediat în Judecătoria raională 
pentru examinare în fond.

Potrivit rechizitoriului, 
procurorul, susţinînd că poa-
te determina judecătorul să 
adopte o hotărîre favorabilă 

în privinţa unui violator, în 
luna mai curent, a organizat 
şi realizat pretinderea şi pri-
mirea de la acesta a 5 mii de 
euro. 

În context, amintim că 
faptele de corupţie pot fi 
semnalate şi la numerele Te-
lefonului de încredere al Pro-
curaturii, care a fost lansat 
în toate raioanele republicii 

(postate pe site-ul oficial al 
Procuraturii  –  www.procura-
tura.md). Procurorul General 
a obligat procurorii teritoriali 
şi specializaţi să asigure exa-
minarea strictă a apelurilor şi 
comunicatelor înregistrate cu 
monitorizarea rezultatelor şi 
măsurilor întreprinse.

Asigurînd confidenţialita-
tea reclamaţiilor, Procuratura 
solicită cetăţenilor care deţin 
informaţii asupra unor even-
tuale cazuri de corupţie sau 
cunosc detalii despre abuzu-
rile comise de angajaţi ai or-
ganelor de drept, funcţionari 
publici etc., să nu ezite să 
apeleze numărul Telefonului 
de încredere al Procuraturii 
Anticorupţie - (022)257- 
407.

Serviciul de presă al 
Procuraturii Generale

Parteneriat pentru reformarea Procuraturii

lupta anticorupţie în interiorul 
sistemului Procuraturii

P rocuratura sect. Rîşcani al Ca-
pitalei a verificat respectarea le-

galităţii funcţionării parcărilor auto cu 
plată, situate în sector.

Ca rezultat al încălcărilor şi abaterilor 
constatate în cadrul controalelor, procuro-
rii au început urmărirea în 7 cauze penale, 
în baza art.241 Cod penal – „practica-
rea ilegală a activităţii de întreprinzător” 
pentru examinarea acţiunilor persoane-
lor responsabile de activitatea parcărilor 
auto cu plată neautorizate. 

Concomitent, din totalul celor 18 
agenţi economici autorizaţi, care acti-
vează în sector, Procuratura a dispus Co-

misariatului de poliţie Rîşcani examina-
rea în ordinea art.274 Cod de procedură 
penală a 2 materiale privind verificarea 
legalităţii funcţionării a două întreprin-
deri care prestează servicii de garare 
auto cu plată, cărora le-a expirat terme-
nul autorizaţiei de funcţionare. 

De asemenea, în vederea lichidă-
rii încălcărilor depistate procurorii au      
înaintat sesizări: Comisariatului de po-
liţie, sect. Rîşcani; Preturii sect. Rîşcani, 
mun. Chişinău; Centrului de Sănătate 
Publică; Inspectoratului Teritorial de 
Muncă; Direcţiei Poliţiei rutiere a DP 
MAI; Direcţiei Transport Public şi Căi 

de Comunicaţii; Detaşamentului Sal-
vatori şi Pompieri, sect. Rîşcani, mun. 
Chişinău. 

Notăm că, în conformitate cu Regu-
lamentul „Cu privire la parcările auto cu 
plată pe teritoriul Republicii Moldova”, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
672 din 19.06.1998, dirijarea metodo-
logică şi controlul asupra activităţii par-
cărilor auto cu plată pe teritoriul ţării şi 
respectării legislaţiei în acest domeniu 
revine administraţiei publice locale.

Serviciul de presă 
al Procuraturii Generale

Parcările neautorizate din sectorul Rîşcani al 
Capitalei – în vizorul procurorilor
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Violenţa în familie este una 
din problemele stringente 

ale Republicii Moldova. Întru pre-
venirea şi combaterea acestui feno-
men sînt antrenate atît instituţiile 
statului, cît şi organizaţiile neguver-
namentale, iar Ministerul Afacerilor 
Interne nu este o excepţie în acest 
sens. Mai mult, acesta reprezintă  o 
prioritate a activităţii instituţiei, ce 
face parte din politica naţională de 
ocrotire şi sprijinire a familiei, re-
prezentînd o importantă problemă 
de securitate şi sănătate publică.

Potrivit unui comunicat al Di-
recţiei informare şi relaţii cu publi-
cul a MAI, pe parcursul anului cu-
rent, în sfera relaţiilor familiale au 
fost înregistrate 563 de infracţiuni, 
dintre care 9 omoruri (art.145 Cod 
penal), 8 vătămări corporale grave 
(art.151 Cod penal) şi 546 infrac-
ţiuni prevăzute de art.2011 – „Vio-
lenţa în familie” al Codului penal al 
Republicii Moldova.

Ca rezultat al acţiunilor violen-
te, comise de către agresori, în ca-
drul familiei, victime au devenit 462 
de persoane de gen feminin şi 101 
persoane de gen masculin, acestea 
fiind supuse agresiunii din partea a 
520 de persoane de gen masculin şi 
43 persoane de gen feminin.

De către subdiviziunile teri-
toriale ale Ministerului Afacerilor 
Interne, conform prevederilor Le-
gii nr. 45 din 01 matrie 2007 „Cu 
privire la prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie”, au fost între-
prinse acţiuni de prevenţie în cazul 
a 4897 persoane, care au manifestat 
comportament violent în relaţiile 
familiale.

Pentru asigurarea protecţiei vic-
timelor violenţei în familie, din cele 
310 ordonanţe de protecţie, emise 
de către instanţele judecătoreşti şi 
supravegheate de către organul de 
poliţie, 226 au fost emise la demer-
sul ofiţerului operativ de sector, 3 
ordonanţe - la demersul organului 
de urmărire penală, 46 - la demersul 
procurorului, 2 - la demersul asis-
tentului social, 32 ordonanţe - la ce-

rerea directă a victimelor sau repre-
zentanţilor lor legali şi o ordonanţă 
emisă la demersul altor autorităţi.

De către angajaţii subdiviziu-
nilor teritoriale de poliţie au fost 
supravegheate 182 ordonanţe de 
protecţie, emise de către instanţele 
judecătoreşti pentru victime femei, 
5 pentru victime copii, 109 pentru 

victime femei şi copii şi 14 ordo-
nanţe pentru victime bărbaţi.

Pe parcursul supravegherii or-
donanţelor de protecţie, emise de 
către instanţele judecătoreşti, au 
fost înregistrate 72 de încălcări ale 
acestora, iar pentru încălcarea re-
stricţiilor aplicate faţă de agresori, 
de către organul de poliţie au fot 
iniţiate 62 proceduri contravenţi-
onale în baza art.318 Cod contra-

venţional. Respectiv, pentru neexe-
cutarea intenţionată sau eschivarea 
de la executare a hotărîrii instanţei 
de judecată, în sensul încălcării re-
petate a restricţiilor prevăzute în or-
donanţele de protecţie a victimelor 
violenţei în familie, faţă de agresori 
au fost iniţiate 10 proceduri penale 
în baza elementelor constitutive ale 

componenţei de infracţiune prevă-
zute de art.320 Cod penal.

Angajaţii serviciilor de ordine 
publică au intervenit, de comun cu 
echipele multidisciplinare, în solu-
ţionarea a 104 cazuri de violenţă în 
familie, iar 132 cazuri au fost defe-
rite altor autorităţi şi organe pentru 
acordarea serviciilor de consiliere, 
potrivit competenţelor funcţionale. 
De asemenea, în 10 cazuri de violen-

ţă în familie, au fost sesizate 
autorităţile tutelare, fiind 
constatate victime minore.

Prin urmare, subiectul 
violenţei în familie necesită 
o abordare tot mai profun-
dă, atît la nivel practic cît şi 
teoretico-informaţional. În 
acest sens, ofiţerii opera-
tivi de sector au desfăşurat 
1543 lecţii, în cadrul in-
stituţiilor de învăţămînt şi 
3462 întruniri cu cetăţenii, 
organizate în colectivele de 
muncă şi primării.

De către ofiţerii opera-
tivi de sector, pe parcursul 
anului, au fost examinate 
15 698 petiţii, dintre care 
1457 pe cazuri de violenţă 
în relaţiile de familie, ceea 
ce constituie circa 9,2% 
din numărul total al petiţi-

ilor examinate.
Ţinînd cont de situaţia care se 

prezintă, devine imperios necesară 
consolidarea eforturilor tuturor fac-
torilor de decizie în eradicarea feno-
menului pus în discuţie. În această 
ordine de idei, de asemenea, este 
foarte important ca lucrul de preve-
nire a violenţei în familie să nu fie 

doar o responsabilitate a organelor 
de poliţie, ci să fie implicate şi alte 
structuri, precum:  Ministerul Mun-
cii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 
administraţia publică locală, Minis-
terul Educaţiei, Ministerul Tineretu-
lui şi Sportului, Ministerul Sănătăţii, 
conform competenţelor stabilite 
în art.8 din Legea nr. 45-XI din 
01.03.2007, cu privire la prevenirea 
şi combaterea violenţei în familie.

Totodată, este necesară ridicarea 
nivelului de profesionalism, aplica-
rea corectă a prevederilor legislaţiei 
în vigoare, precum şi îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor acordate. Aces-
tea constituie, în mod firesc, o pri-
oritate indispensabilă în activitatea 
Ministerului Afacerilor Interne.

Prin ordinul MAI nr. 275 din 
14.08.2012, a fost aprobată Instruc-
ţiunea metodică privind intervenţia 
organelor afacerilor interne în pre-
venirea şi combaterea cazurilor de 
violenţă în familie, care notifică 
un mecanism coerent şi flexibil în 
exercitarea activităţii de prevenire a 
violenţei în familie, asigurarea pro-
tecţiei victimelor violenţei în fami-
lie, precum şi asigurarea colaborării 
în cadrul echipelor multidisciplina-
re în soluţionarea cazurilor de vio-
lenţă în familie

În contextul celor enunţate, Mi-
nisterul Afacerilor Interne va conti-
nua să depună eforturi consecvente 
în vederea exercitării responsabilită-
ţilor ce vizează promovarea egalită-
ţii de gen şi eliminarea fenomenului 
violenţei în familie, apărarea vieţii 
şi sănătăţii, drepturilor şi libertăţi-
lor fundamentale ale cetăţenilor.

Cor. DREPtUl

Sezonul de vînătoare la 
mai multe specii de 

vietăţi este în toi. Astfel, acei 
care au un asemenea hobby 
pot merge îndrăzneţ la vînat, 
însă numai după ce vor cu-
noaşte regulamentele în acest 
domeniu, stabilite de către 
autorităţi, menite să îi scu-
tească de eventuale conflicte 
cu legea. 

Potrivit unui comunicat 
al Direcţiei Informare şi re-
laţii cu publicul a MAI, insti-
tuţia vizată întreprinde toate 
măsurile de rigoare întru asi-
gurarea, pe parcursul sezonu-
lui de vînătoare 2012-2013, 
a controlului riguros asupra 
circulaţiei armelor individu-
ale, respectării regulilor de 
vînătoare, prevenirii şi con-
tracarării braconajului.

Prin urmare, pe terito-
riul republicii este permisă 
vînătoarea sportivă şi de 
amatori, vînătoarea în scopul 
reglementării efectivului de 
animale şi selecţiei lor, pre-
cum şi în scopuri ştiinţifice, 
cultural-educative, estetice şi 
pentru trofee.

Modul şi mijloacele de 
efectuare a vînătorii se stabi-
lesc de către autoritatea cen-
trală abilitată cu gestiunea re-
surselor naturale şi cu protec-
ţia mediului înconjurător în 
comun cu autoritatea silvică 
centrală şi cu respectarea ce-
rinţelor legitime, după stabi-
lirea efectivului de vînat care 

urmează să fie împuşcat.
Cît priveşte taxele pentru 

eliberarea permiselor, autori-
zaţiilor, trofeelor, precum şi 
cele pentru deservire, acestea 
se stabilesc de către benefici-
ari, în conformitate cu actele 
legislative şi normative în 
vigoare.

Efectivul de vînat în 
fondul cinegetic se regle-
mentează în limita densităţii 
optimale a populaţiilor spe-
ciilor respective, astfel ca po-
tenţialul lor biotic să asigure 
autoreproducerea adecvată, 
neafectînd ecosistemul silvic 
şi agricol.

Modificarea, în caz de 
necesitate, a termenelor de 

vînătoare stabilite pe terito-
riul Republicii Moldova în 
ansamblu, cît şi pe teritoriul 
unităţilor administrativ-teri-
toriale, precum şi stabilirea 
anuală a limitelor de recol-
tare a vînatului sau interzi-
cerea vînatului unor specii 
de animale se efectuează 

prin hotărîrea Guvernului, 
la propunerea argumentată a 
autorităţii centrale, abilitate 
cu gestiunea resurselor natu-
rale şi cu protecţia mediului 
înconjurător, coordonată în 
scris cu Academia de Ştiinţe 
a Moldovei şi cu autoritatea 
silvică centrală.

Potrivit prevederilor le-
gislaţiei în vigoare, se consi-

deră vînătoare ilicită (braco-
naj):

a) vînătoarea fără autori-
zaţie, fără carnet de vînător 
sau fără autorizaţia de deţi-
nere, portarmă şi de folosi-
re a armei de vînătoare, cu 
carnetul de vînător nevalabil 
sau cu carnetul de vînător ce 
aparţine altei persoane, cu 
depăşirea normelor stabilite 
de recoltare a vînatului în 
locuri şi termene interzise, 
precum şi în locuri care nu 
sînt indicate în permis (foaie, 
fişă pentru recoltare), autori-
zaţie, cu arme de vînătoare ce 
aparţin altei persoane fizice 
sau juridice, cu încălcarea 
legislaţiei şi a modului de 
vînătoare stabilit pe teritoriul 
unde se efectuează;

b) vînătoarea cu folosirea 
arbaletelor, arcurilor, arme-
lor cu ţeavă ghintuită, fără 
zgomot, precum şi a armelor 
de model militar, de calibru 
mic, cu excepţia folosirii în 
modul stabilit a armelor de 
foc de vînătoare cu ţeavă 
ghintuită pentru împuşcarea 
animalelor copitate în scop 
de selecţie sau dobîndire a 
trofeelor;

c) dobîndirea animalelor 
cu folosirea chimicalelor to-
xice, repelentelor şi imobili-
zantelor, cu excepţia cazuri-
lor de izbucnire a epizootiilor, 
în modul stabilit de actele 
normative corespunzătoare, 
precum şi pentru imobiliza-

rea animalelor în scop de re-
populare;

d) dobîndirea animale-
lor cu folosirea metodelor şi 
uneltelor considerate pericu-
loase: săparea gropilor pentru 
prins animale, fixarea arme-
lor, arbaletelor, amplasarea 
cîrligelor, clamelor, apucă-
toarelor, tăietoarelor; instala-
rea laţurilor, capcanelor; or-
ganizarea curselor; urmărirea 
cu orice fel de mijloace de 
transport (inclusiv automo-
bile, motociclete, tractoare, 
elicoptere, avioane şi alte 
aparate de zbor); împuşcarea 
şi dobîndirea animalelor cu 
ajutorul aparatelor de vedere 
pe timp de noapte, aparate-
lor laser, al altor dispozitive 
electronice, cu ajutorul faru-
rilor mijloacelor de transport, 
al altor aparate de iluminat 
artificiale; instalarea plaselor, 
ieterelor, laţurilor, colibelor, 
oblicelor; gonirea pe poj-
ghiţă de gheaţă, pe zăpadă 
adîncă, pe gheaţă, în foc, în 
apă, pe mirişte de stuf; dez-
groparea vizuinii; vînătoarea 
din mijloace de transport, în 
cerc, la pîndă; vînătoarea 
păsărilor de baltă din şalupe, 
bărci cu motor, din alte mij-
loace mecanice plutitoare, în 
momentul trecerii obstacole-
lor de apă;

e) vînătoarea cu cîini 
neînregistraţi în carnetul de 
vînător şi cu păsări de vînă-
toare;

f) dobîndirea animalelor 
aflate în primejdie (salvîn-
du-se de incendii inundaţii, 
hămesite, la trecerea peste 
apă şi gheaţă, zăpadă adîncă 
etc.), păsărilor care năpîrlesc, 
precum şi a femelelor gestate 
şi cu făt;

g) strînsul ouălor, devas-
tarea cuiburilor, adăposturi-
lor bizamilor (ondatrelor) şi 
ale altor animale, răscolirea 
vizuinilor, precum şi alte ac-
ţiuni care împiedică reprodu-
cerea animalelor şi păsărilor 
folositoare;

h) orice vînătoare indivi-
duală sau colectivă în fondul 
forestier de stat fără repre-
zentantul Serviciului Silvic 
de Stat;

i) prinderea, ţinerea în 
captivitate şi reproducerea 
animalelor din fauna sălbati-
că fără autorizaţia autorităţii 
centrale abilitate cu gestiu-
nea resurselor naturale şi cu 
protecţia mediului înconjură-
tor şi a Serviciului Veterinar 
de Stat.

Ţinînd cont de prevede-
rile enumerate anterior, Mi-
nisterul Afacerilor Interne 
solicită vînătorilor să fie res-
ponsabili şi să respecte cerin-
ţele de securitate în procesul 
mînuirii armelor de foc, pre-
cum şi să respecte regulile 
de vînătoare pentru evitarea 
unor eventuale incidente sau 
delicte.

Cor. DREPtUl

Prevenirea violenţei în familie – activitate prioritară 
a Ministerului Afacerilor Interne

Prevederi legislative cu privire la regulile şi metodele de vînătoare
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S uicidul în  rîndul 
minorilor constituie 

o problemă acută în Re-
publica Moldova. Aceasta 
o denotă datele statistice, 
care demonstrează că de la 
începurul anului, 18 copii 
şi-au pus capăt zilelor (10 
fete şi 8 băieţi), iar alţi 58 
de copii (52 fete şi 6 băieţi) 
au încercat să-şi curme via-
ţa. De fapt, unii specialişti 
susţin că, numărul cazurilor 
de copii care au încercat să 
se sinucidă este mult mai 
mare. Ţinînd cont de situ-
aţia creată, subdiviziunile 
specializate ale Ministeru-
lui Afacerilor Interne inten-
sifică măsurile de protecţie 

Acţiuni suplimentare de asigurare 
a protecţiei copiilor

a copilului, de prevenire a 
comportamentului autoagr-
siv şi a suicidului în rîndul 
minorilor. 

Devenind o problemă de 
sănătate publică, prin am-
ploarea sa, evoluția negativă 
a acestui fenomen este con-
diţionată de factori psihoe-
moţionali şi sociali, precum: 
dezechilibrul emoţional, pe 
fundalul unei lipse de comu-
nicare eficientă cu părinţii 
(din motivul lipsei acestora 
sau neglijării obligaţiunilor 
părinteşti), mediul familial 
perturbat, eşecul sentimen-
tal sau şcolar, dificultăţile 
de adaptare, tulburările de 
ordin psihic, mai ales depre-

sia, situaţia socio-materială 
a familiei etc.

Potrivit Direcţiei infor-
mare şi relaţii cu publicul a 
MAI, pentru prevenirea şi 
diminuarea acestui fenomen, 
de către subdiviziunile De-
partamentului poliţie al Mi-
nisterului Afacerilor Interne 
sînt realizate următoarele 
măsuri:

- analiza cazurilor de su-
icid/tentativă de suicid în 
mediul persoanelor de vîrstă 
minoră, cu stabilirea tuturor 
cauzelor care au condiţionat 
comportamentul autoagre-
siv;

- examinarea, conform 
prevederilor legislaţiei pe-

nale şi procesual penale, a 
tuturor cazurilor de suicid/
tentativă de suicid, întru 
identificarea persoanelor 
care au determinat copiii la 
suicid;

- conlucrarea cu direcţiile 
generale raionale/municipa-
le de învăţămînt, tineret şi 
sport, centrele medicilor de 
familie, în scopul evaluării 
fenomenului suicidului în 
teritoriul deservit şi elaboră-
rii programelor comune pen-
tru prevenirea acestuia;

- acordarea asistenţei di-
recţiilor generale raionale/
municipale învăţămînt, tine-
ret şi sport, direcţiilor/secţi-
ilor asistenţă socială şi pro-

tecţie a familiei, în vederea 
implementării programelor, 
orientate spre diminuarea 
cazurilor de suicid în mediul 
copiilor;

- acordarea suportului in-
formaţional şi participarea, 
la solicitare, în organizarea 
şi desfăşurarea activităţilor 
educativ-culturale, orientate 
spre prevenirea suicidului;

- identificarea copiilor ex-
puşi riscului adoptării com-
portamentului autoagresiv, 
cu referirea cazurilor pentru 
acordarea asistenţei nece-
sare autorităţilor tutelare şi 
intervenţia, în limita com-
petenţelor, pentru asigurarea 
protecţiei drepturilor copilu-
lui;

- sesizarea autorităţilor 
abilitate în domeniul pro-
tecţiei drepturilor copilului 
de nivelul I şi II, centrelor 
medicilor de familie pri-
vind situaţia psiho-socială 

a copiilor care manifestă 
comportament autoagresiv, 
solicitînd intervenţie pentru 
soluţionarea problemelor 
acestora;

- evidenţa copiilor care 
au manifestat comportament 
autoagresiv (au săvîrşit ten-
tative de suicid), întru asigu-
rarea monitorizării situaţiei 
acestora şi prevenirea reci-
divei.

Ministerul Afacerilor In-
terne sesizează complexita-
tea acestui fenomen, diminu-
area căruia poate fi obţinută 
doar prin implicarea întregii 
societăţi, de comun cu alte 
instituţii abilitate în acest 
domeniu, realizînd toate mă-
surile de rigoare pentru pre-
venirea cazurilor de suicid 
şi de asigurare a protecţiei 
drepturilor copiilor.

Cor. DREPtUl

Recent, în Ucraina a avut loc un seminar de in-
struire în domeniul politicilor publice destinate 

minorităţilor etnice, la care au participat 26 de tineri de 
pe ambele maluri ale Nistrului. Desfăşurarea întrunirii 
face parte din proiectul cu genericul ,,Construirea încre-
derii între ambele maluri ale rîului Nistru – pregătirea 
profesională a experţilor în politici publice”. Proiectul 
este implementat de Institutul pentru Dezvoltare şi Ini-
ţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” şi Common House şi 
susţinut financiar de National En-
dowment for Democracy (NED). 
Acesta are drept scop pregătirea 
profesională a experţilor în poli-
tici publice, în parteneriat cu ac-
torii locali, civili şi politici, potri-
vit IDIS ,,Viitorul”.

În cadrul mesei de lucru, tine-
rii participanţi au precizat că, pro-
blema minorităţilor etnice nu este 
suficient abordată de autorităţi. 
Acest lucru este acut, în special 
în partea stîngă a Nistrului.

Astfel, Cornel Ciurea, coordonatorul proiectului a 
remarcat că, „problema minorităţilor etnice există pe 
ambele maluri ale Nistrului. Pe malul drept ea îmbracă 
forma confruntării dintre „unionişti” şi „moldovenişti” 
şi a relaţiei, deseori tensionate, dintre naţiunea titulară şi 
găgăuzi. Pe malul stîng este interesantă chestiunea creă-
rii unei naţiuni „transnistrene”, cosmopolite şi tolerante 
care, în realitate, deseori ascunde diferenţe serioase ce 
sînt ignorate de autorităţile din această regiune”. De 
asemenea, sursa citată a mai specificat că s-a încercat o 
abordare, în comun, a tuturor acestor probleme pentru a 
vedea cît de eficient este statul în soluţionarea lor.

Totodată, expertul consideră că autorităţile de pe 
ambele maluri aplică soluţii diferite pentru rezolvarea 
problemelor. „Pe malul stîng, liderii regiunii neglijea-
ză existenţa etniilor, impunînd un discurs ideologic şi 
omogenizator care şterge diferenţele culturale. Pe ma-
lul drept, statul este inert şi nu aplică practic deloc po-
litici pentru a armoniza interesele etniilor. De exemplu, 
lipsesc politicile în vederea promovării limbii de stat”, 
a explicat  coordonatorul proiectului.

Cît priveşte opinia tinerilor 
participanţi la seminar, ei susţin că, 
o mare problemă care încă rămîne 
nerezolvată, este cea a şcolilor din 
partea stîngă a Nistrului cu preda-
re în limba română şi ucraineană.

La rîndul său, directorul Cen-
trului „Common House”, Dmitrii 
Gavrilov, consideră că aceste se-
minare de instruire constituie o 
platformă utilă şi productivă pen-
tru lansarea unui dialog eficient în-

tre tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului cu experţi în 
domeniile abordate în cadrul proiectului. 

În acest context, trainerii seminarului au fost experţi 
din cadrul Academiei de Ştiinţe a R. Moldova, precum 
şi reprezentanţi ai organizaţiilor ce promovează dreptu-
rile minorităţilor etnice în regiunea transnistreană. 

În cadrul trainingurilor, sînt elaborate analize de po-
litici publice din diferite domenii, iar participanţii sînt 
instruiţi de cei mai buni experţi din domeniu. Astfel, se 
urmăreşte elaborarea şi promovarea unei platforme co-
mune pentru discuţii dintre experţi din diferite domenii 
de pe ambele maluri ale rîului Nistru. 

Cor. DREPtUl

Problemele minorităţilor etnice sînt 
insuficient abordate de autorităţi

Semnificaţia regimului libe-
ralizat de vize cu Uniunea 

Europeană, măsurile întreprinse de 
autorităţile din Moldova privind ob-
ţinerea regimului liberalizat de vize, 
perspectivele privind implementa-
rea lui – acestea sînt cîteva dintre 
subiectele abordate în cadrul unei 
mese rotunde, care s-a desfăşurat 
pentru prima 
dată şi a fost 
organizată de 
către portalul 
informaţional 
www.viza.md.

Organiza-
torii evenimen-
tului susţin 
că lansarea 
p r o i e c t u l u i 
are drept scop 
creşterea gra-
dului de informare a populaţiei asu-
pra metodelor, uneltelor şi mecanis-
melor de facilitare a circulaţiei şi 
activităţilor cetăţenilor Republicii 
Moldova peste hotarele ţării. Prin-
tre invitaţii prezenţi în cadrul dez-
baterilor s-a numărat şefa Direcţiei 
cooperare politică cu UE din cadrul 
MAEIE, Daniela Morari, dar şi fos-
tul viceministru al Afacerilor Exter-
ne şi Integrării Europene al Republi-
cii Moldova, Valeriu Ostalep, care a 

fost şi moderator.
V. Ostalep a ţinut să menţione-

ze că regimul liberalizat de vize nu 
presupune obţinerea automată a şe-
derii pe teritoriul statelor UE, nu în-
seamnă drept la muncă, dar prevede 
posibilitatea de a călători timp de 
90 de zile pe an fără a aplica pentru 
viză.

Potrivit orga-
nizatorilor, printre 
subiectele abor-
date în cadrul 
ulterioarelor dez-
bateri se numără 
impactul Acor-
dului de Liber 
Schimb RM-UE 
asupra oamenilor 
de afaceri, asupra 
agriculturii, dar şi 
asupra cetăţenilor 

Republicii Moldova.
Totodată, în cadrul discuţiilor 

pe marginea liberalizării regimului 
de vize, urmează să fie abordate şi 
problemele legate de controlul asu-
pra frontierei pe segmentul transnis-
trean, ce impact acesta va avea asu-
pra liberalizării regimului de vize, 
securităţii cetăţenilor ş.a.

Viza.md planifică să organizeze 
asemenea mese rotunde o dată la 
două săptămîni.

Valeriu Ostalep: Site-ul viza.md 
va informa cetăţenii cum să 

circule mai uşor în ţări străine

În cadrul şedinţei Consiliului 
de Observatori al FPM Mol-

dova, a fost aprobat Planul de acţi-
uni ce vizează prevenirea, identifica-
rea şi eliminarea riscurilor de fraudă 
şi corupţie pe parcursul derulării 
Programului „Compact”, finanţat 
de Guvernul SUA prin intermediul 
Corporaţiei Provocările Mileniului.

Planul conţine analiza şi preve-
nirea  riscurilor de fraudă sau corup-
ţie, acţiuni de identificare şi rapor-
tare a acestora, conform cerinţelor 
Corporaţiei Provocările Mileniului. 
Acţiunile aprobate vor contribui la 
gestionarea transparentă şi eficientă 
a resurselor Guvernului SUA. Repu-
blica Moldova va fi printre primele 

ţări care implementează programul 
„Compact” ce au aprobat un aseme-
nea plan.

 Proiectele implementate în ca-
drul programului au scopul să con-
tribuie, în perioada 2010-2015, la 
creşterea veniturilor populaţiei din 
Republica Moldova şi vizează in-
vestiţii în  reabilitarea  drumurilor, 
renovarea sistemelor de irigare şi 
stimularea trecerii la o agricultură 
performantă.

 Totodată, membrii Consiliului 
de Observatori au aprobat achiziţi-
ile necesare pentru implementarea 
Programului „Compact”, preconi-
zate pentru următoarele 6 luni. Po-
trivit acestora, pînă în luna martie 

2013, vor fi organizate concursuri-
le pentru selectarea companiilor de 
construcţie ce vor reabilita sisteme-
le de irigare, şi a companiilor care 
vor supraveghea construcţia. De 
asemenea, va fi achiziţionat echi-
pament suplimentar pentru crearea 
reţelei naţionale de monitorizare 
în timp real a cantităţii şi calităţii 
apelor de suprafaţă etc.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, 
Consiliul de Observatori a accep-
tat primul raport de audit al FPM 
Moldova, care este unul pozitiv, iar 
potrivit companiei de audit, nu au 
fost identificate abateri sau încălcări 
ale legislaţiei naţionale şi cerinţelor 
Corporaţiei Provocările Mileniului 

în procesul de realizare a obiective-
lor „Compact”.

 Premierul a solicitat şi în conti-
nuare transparenţă şi corectitudine în 
implementarea acestui program, care 
este unul foarte important pentru ţara 
noastră. ,,Pentru noi este important 
modul în care va fi implementat 
acest program. Reputaţia şi credibili-
tatea noastră depinde  de modul cum 
îl vom finaliza”,  a spus Vlad Filat.

 Referindu-se la  licitaţia de se-
lectare a companiei care va efectua 
lucrările de construcţie a sistemului 
de irigare, şi care va fi anunţată în 
luna noiembrie, prim-ministrul a 
menţionat că trebuie să fie o compe-
tiţie cu cît mai mulţi participanţi.

 ,,Este foarte importantă prima li-
citaţie de selectare a companiei care 
va efectua lucrările de construcţie a 
sistemului de irigare. Sper să avem 
aceeaşi situaţie ca şi în cazul dru-
murilor, să fie mulţi participanţi şi 
să putem face economii. Totodată, 
trebuie să tragem atenţia la raportul 
calitate-preţ a echipamentului ce 
va fi utilizat, precum şi a lucrărilor 
efectuate”,  a spus Vlad Filat.

 Consiliul de Observatori al FPM 
Moldova, constituit din reprezen-
tanţi ai Guvernului, societăţii civile 
şi mediului de afaceri, coordonează 
implementarea Programului „Com-
pact” al Guvernului SUA cu valoare 
totală de 262 mil. USD.

A fost aprobat Planul de combatere a fraudelor în domeniul 
reabilitării drumurilor şi sistemelor de irigare
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎnGĂ

Articolul 57alineatul (1)  
din Codul muncii prevede 
că, la încheierea contractului 
individual de muncă, persoa-
na care se angajează prezintă 
angajatorului următoarele do-
cumente:

a) buletinul de identitate 
sau un alt act de identitate;

b) carnetul de muncă, cu 
excepţia cazurilor cînd per-
soana se încadrează în cîmpul 
muncii pentru prima dată sau 
se angajează la o muncă prin 
cumul;

c) documentele de evi-

denţă militară – pentru recruţi 
şi rezervişti;

d) diploma de studii, 
certificatul de calificare ce 
confirmă pregătirea specială 
– pentru profesiile care cer 
cunoştinţe sau calităţi speci-
ale;

e) certificatul medical, în 
cazurile prevăzute de legisla-
ţia în vigoare.

Alineatul (2) prevede că, se  
interzice angajatorilor să ceară 
de la persoanele care se anga-
jează alte documente decît cele 
prevăzute la alin.(1).

Educaţie juridică

? Ce acte pot fi prezentate la angajarea în cîm-
pul muncii, şi care din ele nu trebuie prezentate 
atunci cînd angajatorul le cere?

Radu Cîrchelan,
mun. Chişinău

Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC 

al RM, solicită prezentarea cet. Savin Irina, domiciliată: mun. 
Chişinău, str. Ginta Latină nr. 11/2, apt. 57, pentru data de 31 oc-
tombrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, 
bdul Ştefan cel Mare nr. 73) în calitate de apelant în cauza civilă 
nr. 2a-1967/12, la acţiunea cet. Savin Irina către Vilcu Mihai 
privind înlăturarea obstacolelor în folosirea spaţiului locativ. 

Judecător  Anatol Minciuna
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Galin Feodor, pentru data de 16 octombrie 2012, ora 16.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Nirca Elena privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător D. Suşchevici 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Soloviov Andrei, pentru data de 26 octombrie 2012, ora 9.50, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea сet-lor: Huştuc Mihail,     
Huştuc Alexandru, Huştuc Mariana, Varzari Eremia către: SRL 
,,Taxiparc-1407” şi CA ,,Transelit” SRL, intervenient accesoriu 
Soloviov Andrei ргivind încasarea prejudiciului material şi mo-
ral.

Judecător  liubovi Brînza 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Codreanu Igor, pentru data de 2 noiembrie 2012 ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Avram Aurel privind 
încasarea datoriei.

Judecător  V. Efros
 www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lungu Olesea Gheorghe, pentru data de 8 noiembrie 2012 ora 
11.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Lungu Maria 
privind înlăturarea obstacolelor în exploatarea locuinţei.

Judecător  liubovi Brînza 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Popa Andrei, pentru data de 12 decembrie 2012, ora 8.45, la şe-
dinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SA ,,Donaris Group” 
privind încasarea sumei.

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

Judecător  liliana Andriaş
 www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Boaghe Oleg, do-
miciliat în mun. Chişinău, str. Alba Iulia nr. 23, apt. 143, pentru 
data de 1 noiembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 502) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de Trofimov Valentina privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  l. Pruteanu

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,SEIP AUTOTRANS” şi Carlovschii Leonid, pentru data de 
28 noiembrie 2012, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. M. 
Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate de pîrîţi în cauza civilă nr. 
2-4019/2012, la cererea CIA ,,ASITO” privind încasarea dato-
riei.

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

Judecător  Elena Cojocari
 www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Maşerovschii Vita-
lii, domiciliat: mun. Chişinău, Colina Puşkin nr. 26, apt. 3, şi a 
reprezentantului SRL ,,Davilar - Trans”, cu sediul: mun. Chişi-
nău, str. T. Vladimirescu nr. 14, apt. 9, pentru data de 25 octom-
brie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
29) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea CA ,,Euroasig 
Grup” SRL privind încasarea prejudiciului.

Judecător  Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bîtcă Valeriu, do-
miciliat: or. Hînceşti, str. M. Moraru nr. 102, pentru data de 25 
octombrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea CA ,,Euro-
asig Grup” SRL privind încasarea prejudiciului.

Judecător  Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gavrilenco Valen-
tin, pentru data de 25 octombrie 2012, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea lui Chirtoacă Leonid privind încasarea dobînzii de 
întîrziere.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rusu Ghenadie Tudor şi a reprezentantului CA ,,Galas” SA, 
pentru data de 26 octombrie 2012, ora 13.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 4) în calitate de pîrîţi în cauza civilă 
la acţiunea SRL ,,Insurance Legal Advisers” privind încasarea 
sumei.

Judecător  V. Gîsca
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Balpav”, mun. Chişinău, str. Florăriei nr. 3 - 6, pentru data de 
29 octombrie 2012, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL 
,,Dec Trans Grup” privind încasarea datoriei.

Judecător  Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Leguma Ion, domi-
ciliat: com. Caşunca, Floreşti, pentru data de 1 noiembrie 2012, 
ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calita-
te de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Ciubotaru Elena privind 
încasarea pensiei alimentare.

Judecător  Serghei Papuha

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentanţilor: SRL ,,U.M.-NORD”, SRL ,,TEHPROTECT 
GRUP”, SRL ,,ART IMOBILIARE SE” şi SRL ,,PRO SV IN-
VEST”, pentru data de 5 decembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrîţi în cauza civilă 
la acţiunea SRL ,,STROMACOM” privind încasarea sumei.

Judecător  V. Ilaşco 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Curnic Vasile, pentru data de 10 decembrie 2012, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de SRL ,,Euroasig Grup” către Curnic 
Vasile, intervenient accesoriu Chironda Mariana privind recupe-
rarea daunei materiale.

Judecător  Veronica negru 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Chironda Mariana, pentru data de 10 decembrie 2012, ora 
13.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de 
intervenient accesoriu în cauza civilă intentată de SRL ,,Euroa-
sig Grup” către Curnic Vasile, intervenient accesoriu Chironda 
Mariana privind recuperarea daunei materiale.

Judecător  Veronica negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ,,Mar-
ket Econom” SRL, cu sediul: mun. Chişinău, str. Alexandru Di-
ordiţa nr. 4, of. 9, pentru data de 20 decembrie 2012, ora 11.45, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la cererea reclamantului SC ,,Auromex Prim” 
SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Tanaşciuc Iu-
rie, Tanaşciuc Viorica, Macovei Ion, pentru data de 2 noiembrie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 25) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea cet. Malic 
Svetlana privind încasarea datoriei.

Judecător  S. teleucă 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Răcilă Lucia, pen-
tru data de 6 noiembrie 2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la cererea lui Ciorbă Andrei privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  S. teleucă 
 www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ,,Investiţia” SRL, pentru data de 6 noiembrie 
2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 1,,A”) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
,,Smontehcablu” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Alconsist”, pentru data de 7 noiembrie 
2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 
12) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la acţiunea lui Emilianov Vladimir privind încasarea salariului.

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

Judecător Viorica Mihaila

Rudenia este legătura 
bazată pe descen-

denţa unei persoane dintr-o 
altă persoană sau pe faptul 
că mai multe persoane au 
un ascendent comun. În pri-
mul caz, rudenia este în linie 
dreaptă, iar în al doilea caz 

– în linie colaterală.  Gradul 
de rudenie se stabileşte prin 
numărul de naşteri. Rudele 
unuia dintre soţi sînt afinii 
celuilalt soţ. Linia şi gradul 
de afinitate sînt similare lini-
ei şi gradului de rudenie.

Drepturile şi obligaţiile 
reciproce ale părinţilor şi co-
piilor rezultă din provenienţa 
copiilor, atestată în modul 
stabilit de lege. Provenienţa 
copilului de la mamă (mater-
nitatea) se stabileşte în baza 
documentelor care confirmă 
naşterea copilului de la mamă 
într-o instituţie medicală.  În 
cazul cînd copilul nu este năs-
cut într-o instituţie medicală, 
maternitatea se stabileşte pe 
baza documentelor medicale, 
a depoziţiilor martorilor sau 
pe baza altor probe. Copilul 

născut din părinţi căsătoriţi 
ori în timp de 300 de zile din 
momentul desfacerii căsăto-
riei, declarării căsătoriei nule 
sau decesului soţului mamei 
copilului are ca tată pe soţul 
(fostul soţ) al mamei, dacă 
nu a fost stabilit contrariul. 
Prezumţia de paternitate a 
soţului (fostului soţ) poate fi 
înlăturată   printr-o declaraţie 
a soţilor (foştilor soţi) depu-
să personal. În cazul în care 
soţii (unul din ei) nu se pot 
prezenta personal, declaraţia 
se autentifică notarial şi se 
expediază organului de stare 
civilă.  Paternitatea copilului 
născut în afara căsătoriei poa-
te fi recunoscută de către tatăl 
său printr-o declaraţie comu-
nă a acestuia şi a mamei co-
pilului, depusă la organul de 
stare civilă.  În cazurile cînd 
mama este decedată, decla-
rată decedată, incapabilă sau 
dispărută ori cînd nu i se cu-
noaşte locul aflării, precum 
şi în cazul decăderii ei din 
drepturile părinteşti, paterni-
tatea se stabileşte în baza de-

claraţiei tatălui şi a acordului 
scris al autorităţii tutelare 
sau prin hotărîrea instanţei 
judecătoreşti dacă lipseşte 
un astfel de acord. Declaraţia 
comună a mamei şi tatălui 
copilului privind paternitatea 
poate fi depusă la oficiul de 
stare civilă şi pînă la naşterea 
copilului.

Dacă copilul este născut 
din părinţi necăsătoriţi între 
ei şi în lipsa declaraţiei co-
mune a părinţilor sau a tatălui 
copilului, paternitatea se sta-
bileşte de către instanţa jude-
cătorească în baza declaraţiei 
unuia dintre părinţi, a tutore-
lui (curatorului) copilului sau 
a copilului însuşi la atingerea 
majoratului.

Paternitatea (maternita-
tea) poate fi contestată nu-
mai pe cale judecătorească 
de către persoanele înscrise 
drept tată sau mamă sau de 
către persoanele care sînt 
mama sau tatăl firesc al 
copilului, de către copil la 
atingerea majoratului, de 
către tutorele (curatorul) co-

pilului sau tutorele părintelui 
declarat incapabil.  Cererea 
privind contestarea pater-
nităţii (maternităţii) poate 
fi depusă timp de un an din 
momentul cînd una din per-
soanele  menţionate au  aflat 
sau trebuia să fi aflat despre 
înscrierea privind paterni-
tatea (maternitatea) sau din 
momentul atingerii majora-
tului, în cazul unui minor. 

 Nu au dreptul să conteste 
paternitatea:

a) soţul care şi-a dat acor-
dul scris la fecundarea artifi-
cială sau implantarea embrio-
nului soţiei;

b) persoana care a fost în-
scrisă drept tată al copilului 
în baza declaraţiei comune a 
acesteia şi a mamei copilului 
sau în baza declaraţiei pro-
prii, dacă în momentul depu-
nerii acesteia ştia că nu este 
tatăl firesc al copilului.

Copiii născuţi în afara că-
sătoriei au aceleaşi drepturi 
şi obligaţii faţă de părinţii şi 
rudele lor ca şi cei născuţi de 
persoane căsătorite.

Provenienţa copilului 
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Citaţii în judecată www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 

solicită prezentarea cet. Morari Oleg, cu ultimul domiciliu: satul 
Vatici, Orhei, pentru data de 1 noiembrie 2012, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrît 
la cererea lui Popa Gheorghe privind neexecutarea obligaţiilor.

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

Judecător  tatiana troianovschi
www

Judecătoria Ungheni solicită prezentarea reprezentantului 
SRL ,,Ovtebliz”, mun. Chişinău, şi a executorului judecătoresc 
Bănărescu Anatolie, pentru data de 2 noiembrie 2012, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (Ungheni, str. Naţională nr. 21, bir. 4) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile nr. 2-1717/2012 intentată 
de Haibu Mariana privind ridicarea sechestrului.

Judecător  Mihail Moraru 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Blişceac Serghei, 
cu domiciliul: satul Pompa, Făleşti, pentru data de 2 noiembrie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, 
bir. 10) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de Bulanova Olesea privind decăderea din drep-
turile părinteşti.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, din motive 
neîntemeiate, cauza va fi examinată în lipsa pîrîtului.

Judecător  Oleg Ciumaş 
www

Judecătoria Orhei, solicită prezentarea cet. Nicolau Aurel, 
domiciliat: satul Otac, Rezina, pentru data de 5 noiembrie 2012, 
ora 9-00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 135, et. 2) 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Nicolau Tamara 
privind încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea reprezentantului 
SRL ,,Odacor Plus”, cu adresa juridică: or. Ialoveni, str. Cigîr-
leni nr. 16, pentru data de 5 noiembrie 2012, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (Ialoveni, str. Prieteniei nr. 4, bir. 19) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea SRL ,,Sorinlux” privind 
încasarea datoriei.

Judecător  G. lungu 
 www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet-lor: Rău Gheorghe, domiciliat în satul 
Selişte, Orhei; Railean Marin, domiciliat în or. Orhei, str. Eli-
berării nr. 12; Bordian Dorin, domiciliat în satul Pohorniceni, 
Orhei, pentru data de 6 noiembrie 2012, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de 
pîrîţi în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Tenatax” privind încasa-
rea datoriilor.

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

Judecător  Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM solicită prezentarea cet. Rusnac Siuzana, pentru data de 8 
noiembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Donduşeni, str. 
31 August 1989, nr. 19, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la cererea lui Rusnac Valerii privind încasarea forţată a pensiei 
alimentare pentru întreţinerea copilului.

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

Judecător  lucia Danilişin 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Mihaila Petru Grigore, cu ul-
timul domiciliu: satul Puţuntei, Orhei, pentru data de 12 noiem-
brie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea cet. Mihaila 
Natalia privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  V. negruţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Botnariuc Liubovi, cu ultimul domi-
ciliu: or. Bălţi, str. Independenţei nr. 10,,A”, pentru data de 12 
noiembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea cet. Mîţu Eugenia 
privind repararea prejudiciului.

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

Judecător  tatiana troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Botnariuc Liubovi, cu ultimul domici-
liu: or. Bălţi, str. Independenţei nr. 10,,A” şi cet. Tripăduşi Eu-
dochia, cu ultimul domiciliu: or. Bălţi, str. Smolean nr. 48,,A”, 
pentru data de 12 noiembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judeca-
tă (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrîţi la cererea cet. 
Mîţu Silviu privind repararea prejudiciului material şi moral.

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

Judecător  tatiana troianovschi
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Vizitiu Marcel, 
a.n. 22.07.1983, domiciliat: satul Arioneşti, Donduşeni, pentru 
data de 20 noiembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Fă-
leşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 1) în calitate de pîrît, unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de Vizitiu Svetlana privind 
desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei de întreţinere a copi-
lului minor.

Judecător  V. trişnevschi 

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Rotari Alexandr, pentru data de 13 noiembrie 2012, ora 9.15, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Ştîcova Irina.

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

Judecător     S. namaşco
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Rusu Elisaveta, Luca Nadejda, pentru data de 23 octombrie 
2012, ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 12) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
lui Sadovnic Afanasie către: Primăria comunei Băcioi, Dica-Sa-
dovnic Elena privind anularea deciziei titlului de autentificare a 
dreptului de deţinător de teren.

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

Judecător   Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Condevis”, pentru data de 6 noiembrie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 27) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SA 
,,Forestcom” privind încasarea datoriei.

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

Judecător    Ion Druţ

AnUnŢ
Prin prezenta, executorul judecătoresc, Anatolie Bănărescu, 

deţinînd dosarul de xecutare nr. 056-205/12 din 16.01.12, inten-
tat întru executarea doc./ex. nr. 2-4218/11, emis de Judecătoria 
Buiucani mun. Chişinău pe data de 20.12.11, privind încasarea 
de la Alexandrov Valeri în beneficiul lui Slav Piotr a sumei în 
mărime de: 5434 euro, 9880 dolari SUA şi 1000 lei, înştiinţează 
cet-nii: Alexandrova Janna, Alexandrov Mihail şi Alexandrov 
Alexandr, domiciliaţi: mun. Chişinău, str. L. Deleanu nr. 7/2, 
apt. 68, despre faptul că, în conformitate cu prevederile art.353 
Cod civil al RM, sînt în drept să adjudece cota-parte, ce aparţine 
cu drept de proprietate debitorului Alexandrov Valeri, din bunul 
imobil identificat prin numărul cadastral - 0100509.145.01.068, 
din: mun. Chişinău, str. L. Deleanu nr. 7/2, apt. 68, la preţul de 
124 095,20 lei.

Executor judecătoresc              Anatolie Bănărescu
   

AnUnŢ
Executorul judecătoresc, Anatolie Bănărescu, deţinînd dosa-

rul de executare nr. 056-147r/12, din 08.11.11, citează pentru 
data de 29 octombrie 2012, ora 9.00 debitorul SRL ,,Maestro-
Super”, c/f - 1003600004705, pentru a face cunoştinţă cu ma-
terialele dosarului de executare nominalizat, inclusiv procesul-
verbal de sechestru din 03.04.12 şi Raportul de evaluare (bu-
nurile sechestrate fiind evaluate în mărime de 16 587 lei), pe 
adresa: mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 336.

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

 Executor judecătoresc          Anatolie Bănărescu 

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Timotin Iaroslav Valentin, pentru data de 8 noiembrie 2012, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 8) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la acţiunea Companiei de Asigurări 
,,Euroasig Grup” SRL privind încasarea prejudiciului în ordine 
de regres.

Judecător  Virgiliu Buhnaci 
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Cobanoglu Yaşar, a.n. 01.10.1967, c/p - 2006802496443 şi 
Kalyoncu Yavuz, a.n. 01.02.1965, c/p - 2006802499765, domi-
ciliaţi în mun. Chişinău, str. Valea Crucii nr. 2/1, apt. 86, pentru 
data de 13 noiembrie 2012, ora 8.50, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski nr. 13, bir. 15) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la 
acţiunea cet. Velicico Natalia privind încasarea datoriei.

Judecător  luiza Gafton 
 www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Braga Alexandru, 
pentru data de 15 noiembrie 2012, ora 16.00, la şedinţa de jude-
cată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la cererea cet. Pleşca Irina privind desfacerea căsătoriei, 
stabilirea locului de trai al copilului minor şi încasarea pensiei 
alimentare.

Judecător  Ecaterina Silivestru 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Matuşevscaia 
Liudmila, Matuşevschii Maxim, pentru data de 19 noiembrie 
2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 18) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea ÎCS    ,,Ex-
press Leasing” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Ecaterina Silivestru 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,ALPITACOM” SRL, pentru data de 26 no-
iembrie 2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cere-
rea SC ,,Auromex Prim” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Stratan 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Bajureanu Va-
sile şi Bajureanu Maria, pentru data de 27 noiembrie 2012, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 17) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea cet. Rusu Lilia pri-
vind recunoaşterea privatizării nelegitime, nulitatea contractului 
de vînzare-cumpărare a apartamentului nr. 25, de pe str. Cetatea 
Albă nr. 14/2 şi evacuarea.

Judecător  Maria Ţurcan
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Cordineanu 
Vadim, Cordineanu Elena şi Cordineanu Alina, pentru data de 
26 octombrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sa-
doveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la 
acţiunea APLP - 54/219 privind încasarea datoriei.

Judecător  Ina Dutca 
www 

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Belozerschii Ser-
ghei, pentru data de 26 octombrie 2012, ora 14.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 305) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Tihoţchii Igor privind 
încasarea datoriei

Judecător  Ion tutunaru
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Buremix”, pentru data de 8 noiembrie 2012, ora 12.30, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Camalox”.

Judecător  Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Compenet-Tel”, cu sediul: mun. Chişinău, str. A. Russo nr. 
7/2, apt. 22, pentru data de 12 noiembrie 2012, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,ALIT” privind 
încasarea sumei.

Judecător  Ina Dutca 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Popovici Grigore, 
a.n. 19.07.1980, pentru data de 21 noiembrie 2012, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Popovici Ana privind 
încasarea pensiei de întreţinere.

Judecător  Alexandru Spoială 
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet-lor: Straşnîi Vi-
talii Vasilie, loc. or. Chişinău, str. Alba Iulia nr. 202/1, apt. 117 
şi Straşnaia Janna, loc. s. Berlineţ, Briceni, pentru data de 31 
octombrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Indepen-
denţei nr. 5, bir. 3) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea BC ,,Moldova-Agroindbank” SA privind executarea 
dreptului de ipotecă.

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

Judecător  n. Chirtoagă
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet. Baraghin Leonid, 
pentru data de 31 octombrie 2012, ora 8.30, la şedinţa de jude-
cată (Leova, str. Unirii nr. 32, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr. 2-373/2012, la cererea cet. Baraghin Galina privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Ira Polişciuc 

AnUnŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire 

la Procuratură, la şedinţa din 09.10.2012, Consiliul Su-
perior al Procurorilor a anunţat concurs pentru suplinirea 
funcţiilor vacante de : 

-   procuror în Procuratura Anticorupţie - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura Anticorupţie (Serviciul Sud) 

- 1 funcţie;
-   adjunct al procurorului mun.Bender - 1 funcţie; 
 Termen de aplicare – pînă la 10.11.2012, inclusiv.
Cererile de participare la concurs se depun la secre-

tariatul Consiliului Superior al Procurorilor  (mun. Chişi-
nău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr.26). 

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Lactica Plus”, pentru data de 01 no-
iembrie 2012 ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 45) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
ÎM „Moldcell” SA către SRL „Lactica Plus” privind înca-
sarea datoriei.

Judecător  liubovi Brînza 
 www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Iacovenco Eduard, domicili-
at: or. Orhei, str. M. Eminescu nr. 11, apt. 43, pentru data de 
1 noiembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. V. Mahu 135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea ÎM „Moldcell”, privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Veronica Cupcea
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 Munceşti mai mult de opt ore pe zi? 
Vezi ce te aşteaptă

Persoanele care muncesc mai mult de opt ore pe zi pre-
zintă un risc de boli cardiace cu pînă la 80% mai mare decît o 
persoană cu un program normal, de opt ore, arată un studiu.

Dintre europenii care petrec cel mai mult timp la locul de 
muncă sînt austriecii, grecii şi britanicii. Ei stau la serviciu 
mai mult de 43 de ore pe săptămînă. 

Este un rezultat bazat pe 12 studii, efectuate între 1958 
şi 2012. În total, la aceste cercetări au participat 22 000 de 
oameni. 

Analiza a fost efectuată de oamenii de ştiinţă de la Institu-
tul finlandez de Medicină a Muncii. Coordonatorul grupului 
de cercetători a spus că, cel mai probabil, riscul de boli de 
inimă este asociat cu ,,expunerea prelungită la stres”. 

În 2009, acelaşi institut finlandez susține că programele 
prelungite de lucru cresc riscul de demenţă la vîrste înaintate.

Mihai DOlGHIERI, 
preşedintele Judecătoriei Briceni

Mult stimate domnule Mihai Dolghieri,
Cu certitudine putem afirma că sînteţi o per-

soană deosebită, un jurist profesionist, ce con-
tribuie la edificarea statului de drept Republica 
Moldova, deoarece perseverenţa, sîrguinţa, mo-
destia, perspicacitatea, sînt doar cîteva dintre 
acele valori umane care vă înnobilează distinsa 
personalitate.

Pentru tot ceea ce reprezentaţi vă dorim să 
aveţi parte de sănătate, multe bucurii de la cei 
dragi, realizări dintre cele mai frumoase şi apre-
cierea colegilor dumneavoastră.

la mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere: liliana lavric, magistru în drept, lector 
superior, Facultatea de Drept, USM; Cristina 
Bancu, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de Drept, USM;  Vladislav negru, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea 
de Drept, USM; Artur tarlapan, magistru în 
drept, lector universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Ion Dodon, magistru în administraţie 
publică, lector universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Dorin Josanu, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de Drept, USM; nina 
Cernat, judecător, CSJ; Elena Covalenco, ju-
decător, CSJ; Angela Bostan, judecător, Hîn-
ceşti; Ion tutunaru, judecător, Ciocana; Petru 
Ursache, judecător, CSJ; Mihail Ciugureanu, 
judecător, CA Chişinău. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile, astfel încît doar Dreptatea şi Adevă-
rul să triumfe.

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

la mulţi ani!

membrii Consiliului  de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul 
şi Revista Naţională  de Drept

Sîntem ceea ce gîndim şi simţim. 
Uneori, însă, ne influenţează şi 

cei din jur. Ai avut vreodată senzaţia 
că apropierea unei anumite persoane te 
face să te simţi mai bine, mai în sigu-
ranţă? Este ceea ce se numeşte ,,energie 
pozitivă”.

 Gîndirea pozitivă poate avea o forţă 
mai mare decît crezi, iar pentru a bene-
ficia la maxim de efectele ei, urmează 
opt paşi ca să atragi energia 
pozitivă din jurul tău.

1. Zîmbeşte
Zîmbetul este cea mai 

simplă manifestare poziti-
vă a psihicului uman şi are 
o putere foarte mare atunci 
cînd este sincer, fie că este 
adresat celor apropiaţi sau 
celor străini. Încearcă să 
zîmbeşti cît mai mult, chiar 
dacă nu te simţi în starea po-
trivită şi activitatea muşchi-
lor feţei se va reflecta încet 
şi înăuntrul tău.

 2. Comportă-te cu cei 
din jur aşa cum ai vrea să 
se comporte şi ei cu tine

 Nu poţi beneficia de 
energie pozitivă dacă îm-
prăştii energie negativă în 
jur şi dacă laşi relaţiile cu cei apropiaţi 
să fie dominate de conflicte, reproşuri şi 
dispreţ. Comportă-te cu cei din jur aşa 
cum ai vrea să se poarte şi ei cu tine şi 
vei vedea în timp efectele acestei tehnici 
de a atrage energie pozitivă. Chiar dacă 
ei nu fac la fel cu tine, te eliberezi de 
orice remuşcare că ai greşit tu cu ceva.

3. Vizualizează-ţi scopurile
 Vizualizarea, fie prin meditaţie, fie 

în momentele de relaxare, este o unealtă 

foarte puternică de atragere a energiei 
pozitive. Vizualizează-ţi scopurile şi 
încearcă să simţi acum bucuria pe care 
o vei simţi atunci cînd le vei atinge. 
Această metodă te poate ajuta să treci 
peste momentele dificile cu ajutorul 
energiei pozitive.

 4. Renunţă la nevoia de control
 Cînd nu accepţi că influenţa ta asu-

pra multor lucruri din viaţă este limita-

tă, îţi poţi umple sufletul de frustrare şi 
regrete. Renunţă la nevoia de control 
şi concentrează-te asupra lucrurilor pe 
care le poţi influenţa în bine la tine, dar 
nu la cei din jur cu forţa, dacă ei nu-şi 
doresc asta.

 5. Nu-ţi mai face griji pentru viitor
 Filozofiile orientale sînt bazate pe 

aprecierea prezentului pentru o viaţă 
fericită, iar acest mod de a gîndi atra-
ge cu adevărat energia pozitivă din jur. 

Dacă îţi faci griji pentru viitor în mod 
constant, poţi să nu vezi oportunităţile 
din prezent, ce trec pe lîngă tine.

 6. Bucură-te de natură
 Contacul cu natura are aproape în-

totdeauna un efect pozitiv. O plimbare 
printr-un parc înverzit te poate relaxa, 
iar o drumeţie pe munte, în zone mai 
puţin influenţate de om, te poate relaxa 
şi mai mult. Şi aerul curat te poate aju-

ta să vezi părţile pozitive 
din viaţa ta, mai ales în 
momentele dificile.

7. Abandonează-ţi te-
merile

 Înlocuieşte frica prin 
iubire şi energia pozitivă 
se va acumula în jurul 
tău. Temerile şi stresul 
pot avea efecte negative 
asupra organismului tău, 
în afară de starea psihică 
neplăcută. Acceptă părţi-
le negative ale unei situ-
aţii, dar concentrează-te 
pe cele pozitive, în mod 
raţional, nu complet naiv, 
pentru a atrage energie 
pozitivă.

8. Modifică-ţi alimen-
taţia

 Dieta poate contribui din plin la 
modul în care atragi energie pozitivă. 
Caută să incluzi în alimentaţia ta cît 
mai multe produse ,,vii”, fructe şi legu-
me proaspete, nu conservate şi închise 
în cutii de metal, de luni de zile. Evită 
mîncărurile foarte grase sau foarte pro-
cesate, care îţi solicită ficatul la maxim 
şi mănîncă mai des, dacă nu vrei să fii 
doborît pentru cîteva ore de digestia 
unei mese grele.

Topul celor mai prestigioase universităţi din lume a fost 
făcut public de o instituţie de cercetare a opiniei pu-

blice din SUA. Clasamentul, întocmit anual, a inclus 700 de 
universităţi. Acestea au fost selectate în funcţie de aprecierile 
formulate de 46 000 de profesori universitari şi 25 000 de 
angajatori.

Cea mai prestigioasă instituţie de învăţămînt din lume este, 
potrivit Ratingului Mondial al Universităţilor pentru 2012, In-
stitutul de Tehnologie din Statele Unite. Ea a fost propulsată pe 
primul loc în top 700, datorită publicaţiilor academice citate la 
nivel internaţional, dar şi numărului mare de studenţi şi profe-
sori străini. 

Pe locul doi se află Universitatea Cambridge din Marea 

Britanie. Are o vechime de peste 800 de ani, un buget anual 
de aproape 5 miliarde de dolari şi dispune de aproape 6000 de 
profesori şi cercetători.

A treia cea mai prestigioasă universitate din lume este cea de 
la Harvard, SUA. Tinerii care îşi doresc însă să-şi facă studiile 
în cea mai veche universitate americană ar trebui să aibă în ve-
dere cheltuielile pentru un an, estimate la 55 de mii de dolari.

Franţa figurează doar cu o universitate în clasament. Este 
vorba de Şcoala Normală Superioară din Paris. 

În top se regăsesc patru instituţii din România: Universitatea 
din Bucureşti, Universitatea ,,Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, 
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea 
de Vest din Timişoara.

topul celor mai prestigioase universităţi din lume

Ploaia care nu te udă! Vezi unde poţi 
admira fenomenul

Ploaia torenţială poate fi admirată pe îndelete, fără ca 
picăturile să ude oamenii pînă la piele.

Vizitatorii unui muzeu din Londra au posibilitatea să in-
tre într-o cameră goală în care plouă, dar unde pot controla 
picăturile de apă.

În timp ce se mişcă încet prin încăpere, ploaia se opreşte 
deasupra persoanelor, datorită unor senzori. 

Singurul om din lume care trăieşte 
fără puls

Cehul Jakub Halik s-a făcut vestit în întreaga lume, 
după ce a devenit prima persoană de pe glob care poate trăi 
fără puls. Totul s-a întîmplat după ce medicii i-au făcut un 
transplant de inimă și i-au scos cordul lui, care era bolnav, 
şi l-au înlocuit cu două pompe mecanice. 

Povestea lui Jakub a început în urmă cu cîţiva ani, cînd 
i s-a făcut rău pentru prima dată. După ce a ajuns la spital, 

medicii i-au dat vestea devastatoare: avea o tumoră pe ini-
mă, care îi punea în pericol viaţa. A aflat că nu îi poate fi în-
locuită inima cu o alta, pentru că din cauza cancerului, aces-
ta nu ar fi putut lua medicamentele necesare după operaţie. 
Medicii i-au propus un lucru ieşit din comun: să îi pună în 

piept o inimă arti-
ficială.

Cu ajutorul 
acestui mecanism, 
cehul a trăit mai 
bine de şase luni 
şi a reuşit să în-
vingă cancerul. 
Cele două pompe 
care au preluat 

funcţiile inimii nu puteau reda un singur lucru: pulsul.
Deşi se află pe lista de aşteptare pentru un nou cord, 

Jakub spune că s-a obişnuit cu noua lui inimă. Un singur 
lucru îl deranjează. ,,Încă nu m-am obişnuit cu faptul că nu 
îmi simt pulsul”, a spus bărbatul.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

noi avem nevoie de acest ajutor şi vom   
rămîne alături de Dvs.
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