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Tineri specialişti 
în căutarea unui 
loc de muncă

Incluziunea socială a 
romilor – o prioritate 
a Naţiunilor Unite în 
Moldova

Ecouri ale evenimentelor 
din 7 aprilie 2009 – Prima 
victimă care şi-a găsit 
dreptatea

Moldovenii  care mun-
cesc în Portugalia vor 

beneficia de prestaţii sociale în 
caz de boală, maternitate, pa-
ternitate, adopţie, invaliditate, 
bătrîneţe, precum şi de alocaţii 
în cazul deceselor  membrilor 
familiei, potrivit Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene. 

De asemenea, vor primi plăţi 
de şomaj în caz de accidente 
de muncă şi boli profesionale. 
Toate acestea sînt prevăzute de 
Aranjamentul administrativ pen-
tru stabilirea procedurii de apli-
care a Acordului în domeniul se-
curităţii sociale între Republica 
Moldova şi Republica Portughe-
ză, care a fost semnat, recent, la 
Lisabona. 

Din partea Republicii Moldo-
va documentul a fost semnat de 
către ambasadorul Valeriu Turea, 
iar partea portugheză a fost repre-
zentată de ministrul Solidarităţii 
şi Securităţii Sociale, Luís Pedro 
Russo da Mota Soares. 

Potrivit datelor oficiale, Por-
tugalia ar fi una dintre ţările în 
care au emigrat cel mai mult 
moldovenii, peste 20 de mii. 

Republica Moldova a finalizat cel de-al treilea raport 
privind Planul de acţiuni pentru implementarea recomandă-
rilor Comisiei Europene în instituirea Zonei de Liber Schimb 
Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC). Potrivit Serviciului de 
presă al Ministerului Economiei, raportul a fost remis Comi-
siei Europene.

În raport sînt prezentate realizările Guvernului Republi-
cii Moldova în implementarea recomandărilor Comisiei Eu-
ropene în 13 domenii: infrastructura calităţii, măsuri sanitare 
şi fitosanitare, facilitarea comerţului şi administrarea vamală, 
proprietate intelectuală, achiziţii publice şi concurenţă etc. 

Moldovenii din 
Portugalia pot 

beneficia de 
prestaţii sociale 

V iceprim-ministrul 
Eugen Carpov a 

avut, recent, o întrevedere 
cu directorul Direcţiei pen-
tru R. Moldova, Ucraina şi 
Belarus din cadrul Departa-
mentului de Stat al Statelor 
Unite ale Americii, Baxter 
Hunt, aflat la Chişinău în-
tr-o vizită de lucru, a relatat 
Direcţia comunicare şi rela-
ţii cu presa a Guvernului. 

Eugen Carpov a făcut o 
trecere în revistă a stadiului 
actual şi a recentelor evo-
luţii în problematica trans-
nistreană. El a subliniat că 
autorităţile de la Chişinău 
întreprind eforturi susţinu-
te în vederea identificării 
unei soluţii viabile pentru 
reglementarea conflictului 
din regiunea transnistreană, 
concentrîndu-se în special 
pe continuarea dialogului 
politic cu partenerii din for-
matul ,,5+2”, soluţia finală 
fiind reintegrarea ţării în 
cadrul frontierelor recunos-
cute la nivel internaţional în 
baza respectării principiu-
lui suveranităţii şi integri-
tăţii teritoriale a Republicii 
Moldova. Viceprim-minis-
trul şi-a exprimat speranţa 
că negocierile oficiale în 
formatul ,,5+2” vor fi relu-
ate pînă la sfîrşitul anului 
curent şi vor servi drept me-

canism eficient de soluţio-
nare definitivă a problemei 
transnistrene. 

Printre subiectele abor-
date în cursul discuţiilor 

s-au regăsit măsurile de 
consolidare a încrederii 
populaţiei de pe cele două 
maluri ale Nistrului, imple-
mentate de către autorităţile 
moldoveneşti, instalarea 

unilaterală de către struc-
turile autoproclamate trans-
nistrene a noilor puncte de 
control, precum şi respec-
tarea drepturilor omului în 

regiunea transnistreană. În 
context, vicepremierul pen-
tru reintegrare a menţionat 
că, graţie eforturilor con-
jugate ale conducerii Repu-
blicii Moldova, Guvernului, 

instituţiilor naţionale, soci-
etăţii civile, precum şi ale 
partenerilor internaţionali 
implicaţi, s-a reuşit elibera-
rea din detenție a cetăţeanu-

lui Republicii Moldova, Ilie 
Cazac. 

De asemenea, Eugen 
Carpov l-a informat pe di-
plomatul american despre 
vizita în Republica Moldova 

a reprezentanţilor mediatori-
lor şi observatorilor în proce-
sul de negocieri în reglemen-
tarea transnistreană, care 
în perioada 3-5 noiembrie 
curent se află la Chişinău şi 
Tiraspol pentru consultări. 
Vicepremierul şi-a expri-
mat certitudinea că vizita 
respectivă în ţara noastră 
constituie un bun prilej pen-
tru schimb de opinii înainte 
de prima reuniune oficială 
în formatul ,,5+2”. 

La rîndul său, Baxter 
Hunt a mulţumit pentru 
informaţiile prezentate şi a 
reconfirmat că Statele Uni-
te ale Americii vor juca şi 
în continuare un rol activ 
în sprijinul identificării 
unei soluţii definitive pen-
tru conflictul din regiunile 
de Est, prin elaborarea 
unui statut juridic special 
al regiunii transnistrene ca 
parte componentă a Repu-
blicii Moldova, respectînd 
principiile suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale a sta-
tului.

Amintim că ţara noastră efectuează raportarea trimestrială 
privind progresele în realizarea Planului de acţiuni pentru im-
plementarea recomandărilor Comisiei Europene în instituirea 
ZLSAC. În contextul realizărilor efectuate pînă în prezent, au-
torităţile speră să înceapă negocierile privind semnarea Acor-
dului de Comerţ Liber RM-UE la începutul anului 2012. 

Menţionăm că Acordul de Comerţ Liber presupune libera-
lizarea graduală a comerţului cu bunuri şi servicii, libera circu-
laţie a forţei de muncă, reducerea taxelor vamale, a barierelor 
tehnice şi netarifare, abolirea restricţiilor cantitative şi armo-
nizarea legislaţiei RM la cea europeană.

Sfaturile te învaţă, erorile te conving. 
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Începe ziua cu DREPTUL!

Semnarea  Acordului de Comerţ Liber RM-UE, 
speranţă pentru anul viitor

SUA vor susţine şi în continuare activ 
identificarea unei soluţii pentru 

problema transnistreană
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Consiliul Superior al Magistraturii  şi Asociaţia 
Judecătorilor din Republica Moldova  exprimă sincere 
condoleanţe domnului Ion Anton, judecător-asistent la 
Curtea Constituţională, în legătură cu decesul subit al 
fiului Oleg. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace 
alături de aleşii săi.

Agenţii economici din Moldova vor 
primi dreptul să prezinte autorităţilor 
fiscale rapoarte corectate 
Aceasta se prevede în modificările în Codul fiscal, care a 

fost aprobat în prima lectură de către Parlament, pentru crea-
rea unui mediu mai favorabil activităţii întreprinderilor. Amen-
damentele introduse sînt argumentate prin faptul că în prezent, 
contribuabilii care găsesc erori în rapoartele depuse la autori-
tăţile fiscale pot prezenta documentele corectate, nu mai tîrziu 
de data stabilită pentru prezentarea rapoartelor pentru perioa-
da fiscală următoare.

De exemplu, în cazul în care agentul economic, în luna 
octombrie a găsit o eroare în calcularea TVA-ului, comisă în 
luna februarie, el nu are dreptul să prezinte raportul corectat, 
deoarece acest termen pentru februarie a expirat pe 31 mar-
tie. Agenţii economici au fost puşi într-o situaţie dificilă şi nu 
aveau dreptul la auto-corectarea erorilor şi toate rapoartele din 
lunile ulterioare puteau fi incorecte din cauza erorii anterioare. 

De la 1 noiembrie şoferii sînt obligaţi 
să circule cu farurile aprinse şi pe timp 
de zi
Direcţia poliţiei rutiere atenţionează conducătorii auto că 

de la 1 noiembrie pînă la 31 martie este obligatorie punerea în 
funcţiune a farurilor pe timp de zi. Măsura a fost luată pentru a 
evita accidentele, pentru că această perioadă este caracterizată 
de vreme instabilă, însoţită de ploi, ceaţă, fenomene ce reduc 
esenţial vizibilitatea în trafic. 

Această regulă este aplicată pentru al treilea an consecu-
tiv. Practicile europene demonstrează eficienţa acestei măsuri, 
care ameliorează şi facilitează identificarea unităţilor de trans-
port, atît pentru şoferi, cît şi pentru pietoni. Studiile au demon-
strat că şoferii sînt mai atenţi la vehiculele din trafic atunci 
cînd farurile sînt pe faza scurtă. 

 Ignorarea acestei prevederi atrage după sine răspunderea 
contravenţională, care prevede o amendă de la 1 la 10 unităţi 
convenţionale (100-200 lei). Direcţia poliţiei rutiere atenţio-
nează conducătorii de vehicule să adopte  maniera de condu-
cere corespunzătoare condiţiilor rutiere şi meteo.  

În Moldova există o singură instituţie 
unde sînt instruiţi grănicerii, viitori 
poliţişti de frontieră
Anul viitor Serviciul de Grăniceri se va transforma în Po-

liţia de frontieră. Totodată, va fi reformată şi unica instituţie 
din Moldova unde sînt instruiţi viitorii poliţişti care vor sta de 
veghe la hotarele ţării. Circa 100 de studenţi învaţă, în prezent, 
cum să reţină infractorii care vor încerca să treacă ilegal fron-
tiera, precum şi noi metode de combatere a corupţiei.

Studenţii admişi la Colegiul Naţional de Grăniceri din Un-
gheni sînt aleşi pe sprînceană. Aceştia sînt supuşi mai multor 
teste: de rezistenţă fizică, de inteligenţă, precum şi unui test 
psihologic. În acest an, o treime dintre studenţii înmatriculaţi 
sînt fete. 

Colegiul Naţional de Grăniceri a fost înfiinţat în 2007, 
printr-o decizie a Guvernului.

Primarul Capitalei face încă un pas 
spre taxarea dublă a şoferilor
Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, nu se lasă de ideea de 

a introduce taxa dublă pentru şoferii din Chişinău. Acum două 
săptămîni a fost depus un demers la Parlamentul Republicii 
Moldova, prin care s-a solicitat modificarea Codului fiscal şi 
ca la aprobarea politicii fiscale să fie introdus un nou fond 
rutier în municipiul Chişinău. Potrivit primarului, aceasta este 
unica soluţie pentru ca în Capitală să existe drumuri mai bune, 
fără ca municipalitatea să împrumute bani. 

Edilul spune că, decît şoferii să plătească mii de lei la ser-
vicii, mai bine să achite o taxă mai mare, dar să aibă parte şi de 
drumuri mai bune. „Prin intermediul acestui fond o să putem 
obţine mai multe surse pentru reparaţia străzilor”, a menţionat 
sursa citată.

,,În total vom avea anual 120 milioane de lei, ceea ce în-
seamnă 10 milioane de dolari - aşa vom putea avea drumuri 
mai bune şi nu va mai trebui să cheltuim mii de lei pentru 
reparaţia maşinii. Mai bine plătim fondul rutier”, a precizat 
primarul Capitalei. Banii ar urma să fie depozitaţi într-un cont 
separat cu destinaţia ,,pentru reparaţia drumurilor”.

Nu se cunoaşte, deocamdată, dacă Guvernul şi Parlamen-
tul vor accepta o asemenea propunere.

Precizăm că în prezent, în fondul rutier se acumulează cca 
80 milioane de lei anual, dintre care jumătate se transferă la 
nivel central. Chişinăului îi rămîn 40 milioane de lei. Pentru 
reparaţia drumurilor din bugetul Capitalei este nevoie de 5 mi-
liarde de lei, anunţă municipalitatea. 

În prezent, în mun. Chişinău taxa auto rutieră are o valoare 
de la 250 la 1000 lei/anual, în funcție de capacităţile autovehi-
culului. Dacă reforma va fi dusă la bun sfîrşit, şoferii vor trebui 
să scoată din buzunar minim 500 de lei. 

R eferindu-se la proiec-
tul noii redacţii a Le-

gii insolvabilităţii, ministrul 
Economiei, Valeriu Lazăr, a 
declarat că procedura de in-
solvabilitate va fi simplificată 
esenţial.

„Insolvabilitatea într-o 
economie de piaţă este un fel 
de purgatoriu. Aceasta curăță 
spaţiul economic de activele 
nesănătoase, de întreprinde-
rile care au probleme. Noi, 
însă, prin neclarităţile care 
marchează legea în vigoare, 
am creat condiţii pentru busi-
nessul unor persoane care în-
tind procedura de rezolvare a 
insolvabilităţii cu anii şi, de 
fapt, situaţia la întreprinderi-
le respective nu este remedi-
ată, ci are loc dezintegrarea 

Cetăţenii trebuie să aibă dreptul deplin de a înregistra pe 
suport audio şedinţele de judecată la care participă, fără să 
ceară voie magistratului. De această părere este organizaţia 
neguvernamentală „Centrul de Iniţiative şi Monitorizare a 
Autorităţilor Publice”, care propune Ministerului Justiţiei un 
proiect de lege privind modificarea şi completarea Codului de 
procedură civilă. 

Preşedintele centrului, Ion Dron, a declarat, într-o confe-
rinţă de presă, că la şedinţele de judecată magistraţii deseori 
au un comportament iresponsabil. Maniera şi felul în care sînt 
conduse şedinţele sînt revoltătoare. „Centrul constată că lip-
sa de responsabilitate şi disciplină a unor magistraţi, absenţa 
transparenţei şi a modului cum se desfăşoară unele şedinţe 
de judecată, felul cum sînt ignorate unele norme − sînt cauze 
care au redus credibilitatea în justiţie la cote alarmante. Ast-
fel, acest proiect prevede valorificarea drepturilor procesuale. 
Participanţii la proces trebuie să aibă dreptul, la fiecare fază, 
să facă înregistrarea audio a şedinţei de judecată cu mijloace 
tehnice proprii, admise în acest scop”, a declarat Ion Dron. 

Şedinţa CSM 
a fost amînată. 

Preşedintele CSJ 
va fi ales 
altădată

Şedinţa Consiliului Su-
perior al Magistraturii a fost 
amînată. La întrunirea recen-
tă a membrilor CSM urma să 
fie ales preşedintele Curţii 
Supreme de Justiţie. Reuni-
unea Consiliului Superior al 
Magistraturii a fost amînată 
din lipsă de cvorum.

Pentru şefia Curţii 
concurează patru magis-
traţi.  Primul pe lista can-
didaţilor este preşedintele 
interimar al instituţiei, Ion                            
Muruianu. Mandatul aces-
tuia a expirat în martie, cînd 
a preluat interimatul funcţi-
ei de preşedinte al CSJ. În iu-
lie, I. Muruianu a fost demis 
de Parlament, dar restabilit 
de Curtea Constituţională pe 
4 octombrie.

Contracandidatul acestu-
ia este judecătorul Republicii 
Moldova la Curtea Europea-
nă pentru Drepturile Omului, 
Mihai Poalelungi. 

C entrul de Resurse 
Juridice şi Asociaţia 

pentru Democraţie Partici-
pativă (ADEPT) au lansat 
un apel public prin care cer 
transparenţă şi probităţi în 
procesul de alegere a preşe-
dintelui Curţii Supreme de 
Justiţie (CSJ). Chestiunea 
cu privire la desfăşurarea 
concursului pentru suplini-
rea funcţiei de preşedinte al 
CSJ a fost inclusă pe ordi-
nea de zi a şedinţei Consiliu-
lui Superior al Magistraturii 
din 1 noiembrie. 

Potrivit unui comunicat 
de presă al Centrului de Re-
surse Juridice, lista candida-
ţilor la funcţia de preşedinte 
al CSJ a fost publicată abia 
la sfîrşitul săptămînii tre-
cute, din care s-a constatat 
că au aplicat doi candidaţi. 
Pînă în acest moment, CV-
urile candidaţilor nu au fost 
publicate şi CSM nu a făcut 
nici un anunţ public despre 
data preconizată pentru des-
făşurarea concursului, în 
afară de publicarea ordinii 
de zi a şedinţei din 1 noiem-
brie. 

„Durata şi complexita-
tea procesului de selectare, 

„Procedura de insolvabilitate va fi simplificată”
activelor acestora”, a ţinut 
să precizeze ministrul Eco-
nomiei. 

Acesta a menționat că ac-
tuala redacţie a legii prelevă 
cele mai bune practici inter-
naţionale din domeniu, care 
vor prevedea un număr mai 
mare de practici în restruc-
turarea întreprinderilor cu 
probleme. „Legea în vigoare 
prevede o singură procedură 
de restructurare a întreprin-
derilor în caz de insolvabili-
tate, dar în redacţia nouă sînt 
prevăzute mai multe, care au 
drept scop să simplifice şi să 
accelereze valorificarea mai 
rapidă şi mai avantajoasă a 
masei debitoare, iar în conse-
cinţă - achitarea creanţelor”, a 
conchis Lazăr.

Ministrul Economiei a 
ţinut să specifice faptul că, 
documentul consolidează 
instituţia creditului, reducîn-
du-se costurile de creditare şi 
termenul limită cît poate dura 
procedura de insolvabilitate 
a unei întreprinderi. Lazăr 
consideră că termenul limită 
care ar trebui aplicat pentru 
o întreprindere ca aceasta să 
se „însănătoșească” e de 3 
ani. Drept exemplu, ministrul 
aduce cazul ,,Termocom”, a 
cărei insolvabilitate durează 
deja de 9 ani: „Ultima dată, 
termenul de restructurare a 
fost prelungit prin decizie de 
Guvern pe încă trei ani, pînă 
în februarie 2012. Dar situaţia 
financiară nu s-a îmbunătăţit, 
datoriile istorice de peste cir-

ca 2 mild. lei nu au fost stinse. 
E adevărat că datoriile curen-
te sînt achitate. De sporirea 
eficienţei SA ,,Termocom” nu 
avem ce spune, pentru că o 
spun tarifele la energia termi-
că pe care ne-o livrează”.

În contextul lansării ne-
gocierilor privind instituirea 
Zonei de Liber Schimb Apro-
fundat şi Comprehensiv cu 
UE, adoptarea noii legi a in-
solvabilităţii devine extrem de 
importantă. Lazăr a ţinut să 
precizeze că, Ministerul Jus-
tiţiei lucrează, în prezent, la 
un proiect de lege ce vizează 
lichidatorii şi administratorii 
procedurii de insolvabilitate, 
anume lor revenindu-le un rol 
destul de important în cadrul 
acestei proceduri.

Potrivit juristului, unele norme de procedură civilă şi 
penală obligă ca procesele de judecată să fie înregistrate, 
pe contul statului, însă dreptul persoanei în acest sens nu 
poate fi realizat în condiţiile existente. Ion Dron spune că 
instanţele de judecată nu înregistrează şedinţele de judecată 
din cauza echipamentului defect, fluxului de cadre şi lipsei 
cursurilor de instruire pentru grefierii non-angajaţi, precum 
şi din cauza lipsei asistenţei tehnice, deconectărilor frecven-
te de la reţeaua de energie electrică etc. 

„În condiţiile în care magistraţii nu doresc, iar statul nu 
poate, proiectul propus vine peste această nedorinţă şi poate 
fi realizat în afara condiţiilor financiare, tehnice şi de altă 
natură, invocate azi drept motive de încălcare a drepturilor 
participanţilor la proces. Pentru realizarea acestui proiect nu 
sînt necesare cheltuieli bugetare”, argumentează juristul. 

În Republica Moldova sînt 53 de instanţe judecătoreşti. 
Potrivit CSM, toate instanţele au fost dotate cu echipament, 
care, însă, nu este folosit din diferite motive.  

ONG: Cetăţenii trebuie să aibă dreptul deplin 
să înregistreze şedinţele de judecată 

ONG-uri fac apel la 
transparenţa concursului 

de alegere a preşedintelui CSJ
declaraţiile politicienilor şi 
chiar ale unor candidaţi pînă 
la noul concurs, precum şi 
lipsa CV-urilor candidaţi-
lor ce participă la concursul 
anunţat în septembrie, ar pu-
tea crea impresia că selecta-
rea va avea loc în funcţie de 
anumite preferinţe politice 
sau alte criterii neclare, fapt 
care este inadmisibil. Dato-
rită rolului preşedintelui CSJ 
la sporirea independenţei, 
bunei funcţionări şi încre-
derii în justiţie, este deose-
bit de importantă maxima 
transparenţă şi corectitudine 
în procesul de selectare a 
preşedintelui CSJ”, se men-
ţionează în comunicat. 

ONG-urile solicită pla-
sarea pe pagina web a CSM 
a CV-urilor candidaţilor, au-
dierea în şedinţă publică a 
candidaţilor înscrişi în con-
curs, indicarea în hotărîrea 

CSM a motivelor detaliate 
cu privire la selectarea unui 
candidat, despre neselecta-
rea celuilalt candidat şi asi-
gurarea publicării hotărîrii 
respective pe pagina web a 
CSM în cel mult 24 de ore 
de la adoptare. 

Termenul de depunere 
a documentelor pentru con-
curs a expirat la 16 octom-
brie. Şi-au prezentat dosare-
le preşedintele interimar al 
instituţiei, Ion Muruianu, şi 
judecătorul Republicii Mol-
dova la Curtea Europeană 
pentru Drepturile Omului, 
Mihai Poalelungi. 

Anterior s-a mai organi-
zat o tentativă de alegere a 
preşedintelui CSJ. La con-
curs atunci s-au înscris 5 
candidaţi. Trei dintre aceştia 
şi-au retras candidaturile, iar 
ceilalţi 2 nu au acumulat nu-
mărul necesar de voturi.  
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Nicolae Bairactari a 
fost reţinut în seara 

zilei de 7 spre 8 aprilie 2009, 
în timpul manifestaţiilor 
paşnice din Piaţa Marii Adu-
nări Naţionale, fiind ulterior 
maltratat şi umilit, deţinut în 
condiţii foarte proaste fără 
alimentaţie şi condiţii sani-
tare elementare, învinuit de 
comiterea infracţiunilor de 
dezordini în masă, şi anu-
me că ar fi participat activ 
la distrugerea clădirilor gu-
vernamentale. Tînărul a fost 
deţinut în Penitenciarul nr.13 
din oraşul Chişinău, în ace-
eaşi celulă cu persoane con-
damnate la închisoare pentru 
infracţiuni grave şi deosebit 
de grave. Aici au continuat 
umilinţele, fiindu-i încălcat şi 
dreptul la asistenţă din partea 
unui avocat. Tot atunci, unele 
surse mass-media au difuzat 
imagini video şi fotografii 
ale reclamantului aflat după 
gratii, acesta fiind asociat cu 

Ecouri ale evenimentelor din 7 aprilie 2009 – 
Prima victimă care şi-a găsit dreptatea

persoanele care au incitat la 
dezordini în masă şi au dis-
trus clădirile guvernamentale. 

Abia la 29 octombrie 
2010, tînărul a fost înştiinţat 
că Procuratura municipiului 
Chişinău a dispus încetarea 
urmăririi penale în privinţa sa, 
pe motiv că fapta nu întruneş-
te elementele unei infracţiuni. 
Acesta nu a primit, însă, nici 
un fel de despăgubiri morale 
sau materiale. La 1 decem-
brie 2009, Nicolae Bairactari 
s-a adresat instanţei de jude-
cată, unde a cerut obligarea 
Procuraturii Generale de a-i 
aduce scuze oficiale, dar şi 
achitarea prejudiciilor mora-
le şi materiale.

La 16 iulie 2010, prin ho-
tărîrea Judecătoriei sectorului 
Rîşcani, mun. Chişinău, acţi-
unea este admisă integral, în 
sensul invocat. Ulterior, îm-
potriva hotărîrii instanţei de 
fond a fost declarat apel de 
către Ministerul Finanţelor şi 

Procuratura Generală a Re-
publicii Moldova. Intimatul 
Nicolae Bairactari şi avoca-
tul Alexandru Postica au soli-
citat respingerea apelurilor ca 
nefondate, cu menţinerea ho-
tărîrii instanţei de fond, consi-
derînd-o legală şi întemeiată. 

La 24 martie 2011, Co-
legiul Civil şi 
de Contencios 
Administrativ al 
Curţii de Apel 
Chişinău de-
cide admiterea 
ambelor apeluri, 
modificînd ho-
tărîrea judecă-
toriei sectorului 
Rîşcani, mun. 
Chişinău, din 
16.07.2010, şi 
micşorînd de 
la 80 000 lei 
pînă la 5000 
lei cuantumul 
despăgubirilor 
morale. În rest, 
hotărîrea primei 
instanţe, în par-
tea prin care s-a dispus obli-
garea Procuraturii Generale 
să aducă scuze oficiale recla-
mantului Nicolae Bairactari 
a fost menţinută. În cele din 
urmă, Curtea Supremă de 
Justiţie a stabilit cuantumul 
despăgubirilor morale la       
55 000 de lei.

Potrivit Asociaţiei „Pro-
mo-LEX”, decizia Colegiului 
Civil şi de Contencios Admi-
nistrativ a Curţii Supreme de 
Justiţie este o dovadă a faptu-
lui că precedentele CEDO pot 
fi aplicate şi la nivel local şi 

îndeamnă instanţele de jude-
cată de a adopta astfel de de-
cizii pe viitor. Reclamantul a 
fost reprezentat în instanţele 
de judecată de către avocatul 
din cadrul Asociaţiei „Promo-
LEX”, Alexandru Postica. 

Pe de altă parte, ma mult 
de jumătate din şedinţele de 

judecată pe cauze legate de 
evenimentele din 7 aprilie 
2009 aşa şi nu  au avut loc, 
fiind amînate pentru o altă 
zi. Este constatarea făcută de 
Institutul pentru Drepturile 
Omului din Moldova. Astfel, 
68% din şedinţe au fost amî-
nate, iar instanţa nu a aplicat 
sancţionări părţilor care nu 
s-au prezentat la proces. Da-
tele au fost anunţate în cadrul 
prezentării raportului final 

„Monitorizarea înfăptuirii jus-
tiţiei pe cauzele legate de eve-
nimentele din 7 aprilie”. Au-

torii susţin că cele mai multe 
şedinţe de judecată sînt amî-
nate din cauza procurorilor, 
care nu asigură prezenţa la 
proces a martorilor acuzării.

„În baza rezultatelor mo-
nitorizării proceselor de ju-
decată în cauzele legate de 
evenimentele din 7 aprilie 

2009, s-a constatat că, în linii 
generale, prestaţia judecăto-
rilor a fost una profesionistă. 
Majoritatea judecătorilor au 
demonstrat un comportament 
independent şi imparţial, 
adresîndu-se participanţilor 
cu amabilitate”, a menţionat 
Ion Graur, expert IDOM. Tot-
odată, inculpaţii au avut şi ei 
un comportament respectuos 
faţă de instanţă, cu excepţia 
unui caz semnalat de moni-
tori, cînd un inculpat, colabo-
rator de poliţie, s-a prezentat 
în uniforma de serviciu şi cu 

arma din dotare.
Potrivit expertului IDOM 

Vasile Rotaru, s-a constatat, 
în mare măsură din decla-
raţiile părţilor vătămate, iar 
uneori şi din declaraţiile altor 
persoane, încălcarea de către 
poliţişti a procedurii de reţi-
nere. „În multe cazuri, poliţiş-

tii au acţionat fără să 
ţină cont de obligaţia 
de a cerceta cazul. Un 
alt aspect ţine şi de 
informarea rudelor 
despre locul de aflare 
a persoanelor reţinute, 
care era efectuată după 
cîteva ore”, a precizat 
Rotaru. 

„Deşi hotărîrile pro-
nunţate se axau mai 
mult pe cercetarea pro-
belor în cadrul instan-
ţei de judecată şi con-
cluzia la care a ajuns 
instanţa, în majorita-
tea cazurilor acestea 
conţineau şi informaţii 
cu privire la urmări-
rea penală, indicînd în 

general, la faptul că organul 
de urmărire nu şi-a îndeplinit 
corespunzător obligaţiile de 
cercetare obiectivă, completă 
şi sub toate aspectele circum-
stanţelor acelor cauze”, a mai 
adăugat sursa citată. 

Raportul a fost elaborat 
în urma monitorizării si-
tuaţiei la capitolul vizat, în 
perioada ianuarie-octombrie 
2011, proiectul fiind imple-
mentat de IDOM, cu suportul 
financiar al Fundaţiei Soros 
Moldova.  

Lilia DUMINICA

La peste doi ani şi jumătate de la eveni-
mentele din 7 aprilie 2009, doar uneia dintre 
victime instanţa de judecată i-a făcut dreptate. 
Este vorba despre Nicolae Bairactari, un tînăr 
maltratat de către colaboratorii organelor de 
urmărire penală în aprilie 2009. La 19 octom-
brie curent, Curtea Supremă de Justiţie i-a dat 
cîştig de cauză acestuia, obligînd statul să-i plă-
tească suma de 55 000 de lei, valoarea preju-
diciului moral. În acelaşi timp, alte victime nu 
sînt prea optimiste în privinţa faptului că li se 
va recunoaşte vreodată prejudiciul adus şi că 
vinovaţii vor răspunde pe măsură.  Totodată, 
potrivit unor constatări prezentate de IDOM, 
68% din şedinţele de judecată pe cauze legate 
de 7 aprilie au fost amînate. 

Recent, a avut loc o conferinţă de eva-
luare a reformelor privind justiţia 

pentru copii în Republica Moldova la care 
a participat şi viceprim-ministrul Mihai     
Moldovanu, potrivit Direcţiei comunicare şi 
relaţii cu presa a Guvernului. 

Conferinţa a fost organizată în scopul 
evaluării reformelor privind justiţia pentru 
copii şi identificarea direcţiilor prioritare 
pentru a îmbunătăţi situaţia copiilor aflaţi în 
conflict cu legea, astfel ca drepturile acesto-
ra să fie respectate. 

În alocuţiunea sa, Mihai Moldovanu a 
subliniat că orice societate care pretinde a 
fi democratică trebuie să asigure pe deplin 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
membrilor săi, în special, o atenţie deosebită 
să fie acordată copiilor, care reprezintă cate-
goria cea mai vulnerabilă din cauza lipsei de 
cunoştinţe şi experienţă. 

Guvernul Republicii Moldova este con-
secvent în dezideratele de prevenire şi com-
batere a fenomenului de delincvenţă juvenilă, 
fiind susţinut de către organizaţiile interna-
ţionale şi de societatea civilă. În context, a 
fost aprobat Proiectul Strategiei de reformă 
a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2015. 
Astfel, pilonul 6 al Strategiei, cu titlul ,,Con-
solidarea sistemului de justiţie pentru copii”, 
prevede: asigurarea specializării procuro-
rilor şi a judecătorilor în dosarele de delin-
cvenţă juvenilă, consolidarea instrumentelor 
de protecţie a copiilor victime sau martori 
ai infracţiunilor în procesul penal, consoli-

darea sistemului de probaţiune juvenilă, asi-
gurarea respectării drepturilor copiilor aflaţi 
în detenţie. 

În reforma justiţiei juvenile se înscrie ac-
tivitatea Consiliului Naţional pentru Protec-
ţia Drepturilor Copilului, a Grupului de lucru 
intersectorial ,,Reforma sistemului justiţiei 
pentru copii”, care asigură buna coordonare 
şi implementare a măsurilor eficiente în do-
meniu. 

În prezent, pe teritoriul Republicii Mol-
dova funcţionează 42 de oficii de probaţiune, 
care asigură reintegrarea socială a persoane-
lor aflate in conflict cu legea penală, nemijlo-
cit a copiilor care au săvîrşit infracţiuni. De 
asemenea, au fost introduse măsuri axate pe 
prevenirea abuzurilor faţă de bănuiţii minori, 
iar activitatea instituţiei de avocat parlamen-
tar al copilului are un rol deosebit la inves-
tigarea situaţiei bănuiţilor, a deţinuţilor şi 
condamnaţilor minori. 

,,Organizarea acestei conferinţe, cu parti-
ciparea celor mai importanţi actori şi experţi 
în domeniu, vine să confirme o dată în plus 
cît de important este subiectul justiţiei juve-
nile, încît acesta este prezent pe agenda au-
torităţilor şi se întreprind măsurile necesare 
pentru ameliorarea situaţiei privind situaţia 
copiilor aflaţi în conflict cu legea”, a mai 
adăugat Mihai Moldovanu. 

Conferinţa a fost organizată de către Mi-
nisterul Justiţiei în colaborare cu Institutul 
Naţional al Justiţiei, UNICEF Moldova şi 
Ambasada Suediei la Chişinău.

Ş i iarăşi în vizor avem Strategia de re-
formare a sectorului justiţiei, numai 

că de această dată, este vorba deja de Planul 
de acţiuni concrete privind implementarea 
ei. 

Amintim că imediat după aprobarea Pro-
iectului Strategiei de reformare a justiţiei, mi-
nisterul de ramură a solicitat tuturor instituţi-
ilor responsabile să se implice în elaborarea 
Planului de acţiuni privind implementarea 
acesteia. Instituţia a iniţiat procesul elaboră-
rii acestui plan, invitînd toate instanţele jude-
cătoreşti, organele de anchetă penală, cele ale 
procuraturii, avocaţii, notarii, ministerele şi 
celelalte instituţii ale autorităţii publice cen-
trale, dar şi pe reprezentanţii societăţii civile 
interesaţi de realizarea unei reforme reale şi 
profunde a justiţiei  în Republica Moldova, 
să contribuie cu propuneri ce ar putea asigu-
ra implementarea eficientă a strategiei. 

Odată ce planul a fost elaborat, Minis-
terul  Justiției a demarat, recent, o serie de 
consultări publice pe marginea primei versi-
uni a Proiectului Planului de acțiuni privind 
implementarea Strategiei de reformare a 
sectorului justiției. Instituţia consultă opinia 
tuturor părţilor avizate asupra fiecărui din-
tre cei șapte piloni care stau la baza strate-
giei. Astfel, participanții  la consultările ce 
au avut loc pe 1 noiembrie, au fost invitați 
să examineze, în două runde separate, pro-

punerile formulate asupra primului pilon, ce 
ține de sistemul judecătoresc, și a celui de-al 
doilea, care vizează justiția penală. Pe 2 no-
iembrie, au fost analizați pilonii trei și patru 

– accesul la justiție și executarea hotărîrilor 
judecătorești, precum și integritatea actori-
lor sectorului judecătoresc. Pentru data de 3 
noiembrie au fost programate consultări pe 
marginea pilonului cinci – rolul justiției în 
dezvoltarea economică, și a pilonului șase 

– respectarea drepturilor omului în sectorul 
justiției. Ultimul pilon – sectorul justiției 
bine coordonat, administrat și responsabil, 
va fi supus atenției participanților pe data de 
16 noiembrie.

Varianta finală a Planului de acțiuni va 
conține măsuri concrete și fundamentarea fi-
nanciară corespunzătoare pentru asigurarea 
implementării direcțiilor strategice ale Stra-
tegiei de reformare a sectorului justiției. În 
procesul de elaborare a acestui plan vor fi fă-
cute modificările de rigoare, pentru a asigura 
sincronizarea conținutului acestui document 
cu conținutul final al strategiei, după exami-
narea în Parlament și adoptarea acesteia con-
form procedurilor finale. 

Vă amintim că proiectul Strategiei de re-
formare a sectorului justiției a fost inclus pe 
ordinea de zi a ședinței de joi, 3 noiembrie, a 
Legislativului Republicii Moldova.

 Cor. DREPTUL

Ministerul Justiției a demarat consultările 
publice pe marginea primei versiuni a Planului 

de acțiuni privind implementarea Strategiei 
de reformare în sectorul justiției

Reformele privind justiţia pentru 
copii au fost evaluate într-o conferinţă
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Evenimentul s-a des-
făşurat timp de două 

zile şi a fost organizat cu 
sprijinul Organizaţiei Naţi-
unilor Unite în Moldova, în 
contextul discuţiilor pe mar-
ginea Planului naţional de 
acţiuni pentru romi (2012-
2015), ajustării planului la 
cadrul european în acest 
domeniu, precum şi la pre-
vederile  proiectului de Lege 
anti-discriminare, ambele 
fiind clauze ale Planului de 
Acţiuni privind liberalizarea 
vizelor cu UE. În cadrul con-
ferinţei, Luminiţa     Cioaba 
(România) şi-a expus co-
lecţia unică de fotografii ale 
supravieţuitorilor Holocaus-
tului romilor din România 

în timpul celui de-al doilea 
război mondial. 

Printre invitaţii de 
onoare din ţară şi de peste 
hotare ce au luat parte la 
discuţii se numără: Birgitta 
Ohlsson, ministrul Suediei 
pentru Afaceri UE, Thomas 
Hammarberg, Comisarul 
Consiliului Europei pentru 
Drepturile Omului, Oleg 
Efrim, ministrul Justiţiei, 
şi viceminiştri ai Educaţi-
ei şi ai Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei. De la 
eveniment nu au lipsit nici 
reprezentanţi ai organizaţii-
lor non-guvernamentale din 
Suedia şi Moldova, precum: 
Fred Taikon, director al Or-
ganizaţiei E Romani Glinda 

(Suedia), Nicolae Radiţa, di-
rector al Centrului Naţional 
al Romilor din Moldova, Ion 
Duminica, Academia de Şti-
inţe a Moldovei, şi alţi aca-
demicieni din diferite ţări 
europene.  

În prima zi a conferin-
ţei au fost abordate eveni-

mentele celui de-al doilea 
război mondial în România 
şi Ucraina, inclusiv pe teri-
toriul de astăzi al Republicii 
Moldova. Au fost prezenta-
te două filme documentare 
despre Holocaustul romilor 

în România, inclusiv un film 
produs de jurnalista Natalia 
Ghilaşcu din Republica 
Moldova. Reprezentanţii 
Guvernului şi cei ai ONG-
urilor de promovare a drep-
turilor romilor şi-au asumat 
angajamentul de a fortifica 
cercetările şi documentarea 

în domeniul Holocaustului 
romilor, precum şi de a-şi 
coagula eforturile în vede-
rea introducerii acestei teme 
în programul şcolar din 
Moldova. 

În cea de-a doua zi a eve-

nimentului au fost puse în dis-
cuţie aspecte ce ţin de discri-
minarea romilor. Comisarul 
Consiliului Europei pentru 
Drepturile Omului, Thomas 
Hammarberg, a  vorbit des-
pre  vizita sa la cartierul să-
rac al romilor din regiunea  
Schinoasa a oraşului Chişi-

nău, subliniind necesitatea 
dublării eforturilor de com-
batere a discriminării romilor 
în Moldova.  Participanţii au 
menţionat necesitatea adop-
tării de către Parlamentul Re-
publicii Moldova a unei legi 

Incluziunea socială a romilor – o prioritate a Naţiunilor Unite în Moldova
„Astăzi, antipatia faţă de romi rămîne a fi o 

trăsătură a vieţii publice în Republica Moldova, 
o problemă abordată insuficient. Reprezentan-
ţii acestei minorităţi etnice continuă să fie ex-
cluşi din punct de vedere social şi material.  Ei 
duc lipsă de asigurare medicală de trei ori mai 
mult decît populaţia majoritară din Moldova. 
Aşezămintele acestora din comunităţile rurale 
nu dispun de cea mai elementară infrastructu-
ră publică, iar romii trăiesc în condiţii materi-
ale mai proaste decît alţi moldoveni”. Aceasta 
este opinia Coordonatorului Rezident al ONU 
Peter Kessler şi a fost exprimată în cadrul con-
ferinţei privind Holocaustul Romilor şi metode-
le de abordare a discriminării şi integrării romi-
lor în societate.

comprehensive de combatere 
a discriminării, care va oferi 
un cadru îmbunătăţit de abor-
dare a excluziunii romilor în 
Republica Moldova. 

Totodată, invitaţii la 
conferinţă au mai subliniat 
şi faptul că este absolut ne-
cesară includerea romilor 
în aspiraţiile de integrare 
europeană a Moldovei şi în 
angajamentele naţionale de 
asigurare a dreptăţii şi ega-
lităţii pentru toţi. Reprezen-
tanţii Ministerului Educaţiei 
au dat asigurări că vor depu-
ne eforturi sporite în vederea 
îmbunătăţirii programului 
şcolar, pentru a oferi o mai 
bună informare despre con-
tribuţiile importante ale ro-
milor la istoria, cultura şi 
societatea din Moldova. De 
asemenea, Centrul pentru 
Drepturile Omului din Mol-
dova şi alte instituţii de pro-
movare a drepturilor omului 
au venit şi cu recomandări 
pentru consolidarea acţiuni-
lor de combatere a discrimi-
nării romilor în ţara noastră. 

Conferinţa a fost organi-
zată de Asociaţia  POROJAN 
cu sprijinul Institutului Sue-
dez, E Romani Glinda (Sue-
dia), Ambasadei Suediei, Or-
ganizaţiei Naţiunilor Unite şi 
Centrului Naţional al Romi-
lor din  Moldova. 

Lilia DUMINICA

Сopiii care pînă nu demult 
erau nevoiţi să stea acasă, 

în grija părinţilor, buneilor sau a 
rudelor, au acum o alternativă. Mi-
cuţii îşi vor putea petrece timpul în 
centrele comunitare ce urmează a 
fi deschise în 50 de localităţi din 
Republica Moldova, unde nu sînt 
grădiniţe şi este îngrădit accesul 

copiilor la serviciile de educaţie 
timpurie. Evenimentul face parte 
dintr-un proiect lansat la iniţiativa 
Ministerului Educaţiei, susţinut de 

Centrele comunitare – o alternativă pentru 
copiii care nu au grădiniţă în localitate

Trei copii la rînd pentru un loc. Aceasta este situaţia 
în cele mai multe grădiniţe din ţară. Problema deficitu-
lui de locuri în instituţiile preşcolare a devenit tot mai 
acută în ultimii ani, cînd multe dintre acestea au fost în-
chise. Şi mai gravă este situaţia în localităţile în care în 
general nu există grădiniţe. Pentru a soluţiona proble-
ma, autorităţile au decis să deschidă centre comunitare 
pe întreg teritoriul republicii.

UNICEF Moldova şi Compania 
IKEA din Suedia.  

Drept urmare a implementării 
acestui proiect, peste două mii de 
copii, cu vîrsta cuprinsă între 3 şi 
6 (7) ani, vor frecventa centrele 
comunitare, dotate cu mobilier, 
jucării, echipamente sportive şi 
literatură artistică pentru pici. De 

asemenea, aceste instituţii vor fi 
asigurate şi cu materiale didactice 
pentru profesori şi educatori.

Subiectul funcţionării centrelor 

comunitare a fost abordat în cadrul 
întrevederii recente a ministrului 
Educaţiei, Mihail Şleahtiţchi, cu 
primarii celor 50 de localităţi. La 
şedinţă a participat şi Alexandra 
Yuster, reprezentantul UNICEF în 

Moldova. Mihail Şleahtiţchi s-a 
adresat cu un mesaj de felicitare 
către primari, menţionînd că în 
concurs au participat 230 de loca-
lităţi în care nu există servicii de 
educaţie preşcolară.

În responsabilitatea autorităţi-
lor publice locale intră identificarea 
şi reparaţia localului, inclusiv co-
nectarea la apeduct şi construcţia 
blocului sanitar. De comun acord 
cu direcţiile generale învăţămînt, 
tineret şi sport, Ministerul Educa-
ţiei va selecta şi instrui cadrele di-
dactice, care ulterior vor fi angajate 
în aceste centre.

Potrivit proiectului, în raioa-

nele Anenii Noi, Cahul, Criuleni, 
Donduşeni,     Rîşcani, Şoldăneşti, 
Teleneşti, Edineţ, Drochia şi So-
roca va fi deschis cîte un centru 
comunitar, în Dubăsari, Ialoveni,  
Rezina, Sîngerei şi  Străşeni - cîte 

două, iar în Călăraşi şi Cimişlia - 
cîte trei. Patru centre noi vor acti-
va în Căuşeni, dar şi în alte două 
raioane: Nisporeni şi Ocniţa. Cele 
mai multe astfel de instituţii pre-
şcolare vor fi deschise în Floreşti şi 
Ungheni, cinci şi, respectiv, şase. 
Şi copii din Pervomaisc, transnis-
tria, vor avea, în curînd, un centru 
comunitar.

Date ale Ministerului Educaţi-
ei arată că la moment, în Moldova 
activează 1326 de grădiniţe. Aces-
tea sînt frecventate de peste 130 de 
mii de copii, inclusiv 2116 cu ne-
voi speciale. 

Lilia DUMINICA

Poliţa de asigurare 
medicală se 

scumpeşte cu 
aproape 300 de lei 
Poliţa de asigurare medicală 

obligatorie pentru anul 2012 se 
scumpeşte cu aproape 300 de lei, 
pînă la 3066 lei, a confirmat minis-
trul Sănătăţii, Adrian Usatîi. 

Ca şi în alţi ani, cei care o vor 
cumpăra în primele trei luni după 
intrarea în vigoare a Legii fonduri-
lor obligatorii de asistenţă medicală, 
vor plăti pentru ea în jumătate, adi-
că 1533 de lei. 

Ministrul Sănătăţii susţine că nu 
e vorba de o majorare a costului po-
liţei, ci de indexarea valorii acesteia 
în funcţie de inflaţie. 

Pentru salariaţi, contribuţia me-
dicală obligatorie rămîne la nivelul 
acestui an - 3,5% din leafă. Tot atîta 
vor plăti şi patronii pentru angajaţii 
lor. 

Ministrul Sănătăţii a mai spus 
că în 2012 va fi majorată lista medi-
camentelor compensate. De aseme-
nea, va fi extins spectrul de servicii 
medicale incluse în pachetul unic, 
acoperit de către Compania Naţi-
onală de Asigurări în Medicină. Se 
va majora numărul examinărilor 
de înaltă performanţă, precum ar fi 
cele de rezonanţă magnetică, angi-
ografie. Vor fi lărgite serviciile de 
ultrasonografie şi alte examinări 
costisitoare, de efectuarea cărora 
depinde diagnosticarea corectă şi 
neîntîrziată a unor maladii. 

Pacienţii neasiguraţi, cu excep-
ţia celor ce suferă de maladii social 
condiţionate, cu impact major asu-
pra sănătăţii publice, vor achita o 
co-plată în mărime de 20 de lei pen-
tru fiecare vizită la medic. 
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E toamnă. Funzele cad de pe 
copacii parcă încă plini de 

vară... S-ar părea că aceste propo-
ziţii denotă începutul unui eseu des-
pre sosirea toamnei pe meleagurile 
Moldovei. Însă, oricît farmec ar 
aduce cu sine acest minunat ano-
timp, el nu reuşeşte să diminueze 
din problemele inerente vieţii coti-
diene ale studentului absolvent. Şi 
mă refer, în acest caz, la oportuni-
tăţile de găsire a unui loc de muncă 
pentru tinerii specialişti.

În timpul verii această proble-
mă parcă ne îngrijora mai puţin, 
dar odată cu scurgerea nisipului 
în clepsidra timpului, aceasta se 
intensifică, mai cu seamă atunci 
cînd realizăm, în urma căutărilor 
intensive, că şansele de a găsi un 
loc de muncă, anume în domeniul 
absolvit, sînt din ce în ce mai puţi-
ne. Aceasta nu este o problemă per-
sonală, aceasta o dovedesc datele 
statistice. Prin urmare, conform ra-
portului Fundaţiei Europene pentru 
Instruire, rata de ocupare a forţei 
de muncă în rîndul populaţiei din 
Moldova cu vîrsta cuprinsă între 
15-64 de ani este, la momentul 
actual, printre cele mai mici din 
cadrul ţărilor ECE, în timp ce de-
clinul pe parcursul perioadei 2000-
2007 a fost unul din cele mai pu-
ternice din acelaşi context. Ratele 
de ocupare a forţei de muncă din 
Moldova rămîn scăzute chiar dacă 
luăm în consideraţie numărul mare 
de emigranţi care lucrează peste 
hotare.

Potrivit informaţiilor agenţilor 
economici privind locurile de mun-
că vacante, la data de 15.09.2011, 

P este 5500 de moldoveni au şanse să-şi 
găsească, în perioada imediat urmă-

toare, un serviciu. Cel puţin aşa reiese din da-
tele prezentate de Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă privind posturile 
vacante în luna precedentă.

Din totalul de locuri de muncă vacante, 
doar circa 1200 sau 21% sînt prevăzute pen-
tru persoanele cu studii superioare şi medii 
de specialitate. Cele mai solicitate profesii 
sînt cele de medic, manager, casier, inginer 
şi agent de comerţ sau de asigurare.

Pentru persoane cu studii medii generale 
şi secundare profesionale, ANOFM prezintă 
4343 locuri de muncă. Cei mai mulţi agenţi 

în evidenţă la Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
erau înregistrate 5394 locuri. 

La nivel naţional, pentru per-
soane cu studii superioare şi medii 
de specialitate se ofereau 1318 lo-

curi de muncă, ceea ce constituie 
24,4% din numărul total de locuri 
de muncă vacante.

Pentru persoane cu studii medii 

generale şi secundar-profesionale, 
Agenţia Naţională pentru Ocupa-
rea Forţei de Muncă oferă 4076 lo-
curi de muncă.

Prima sursă de căutare a unui 
loc de muncă, de obicei, este 

„atoateştiutorul” Internet, unde pu-
tem găsi sfatul companiilor profe-
sioniste din lume (BCG Attorney 
Search, jobmarket.gov.md). Cău-

Tineri specialişti în căutarea unui loc de muncă
tarea job-ului se face şi în alte do-
menii care sînt, mai mult sau mai 
puţin, legate de studiile obţinute 
pe parcursul ciclului I, licență sau 
master, căci niciodată nu ştii ce ca-
ută de fapt companiile angajatoare.

Panica sau teama psihologică 
de a nu întruni cerinţele impuse 
de către acestea este cel mai mare 

„obstacol” al studentului. Din expe-

rienţa proprie pot să vă dau următo-
rul sfat: să nu vă fie frică, deoarece 
locul dumneavoastră este acolo 
unde vă aşteptaţi cel mai puţin.

 Comunicarea este una din che-
iţe pentru uşa către locul de muncă 
pe care îl căutați. Vorbiţi şi nu vă 
jenaţi să întrebaţi de colegi ce fac 
ei, unde activează şi dacă există 
sanşe în a vă angaja pe lîngă ei, nu 
da-ţi înapoi. Reţelele de comunica-
re precum Facebook, LinkedIn etc. 
sînt extrem de utile pentru găsirea 
stagierilor temporare, care ulterior, 
v-ar putea deveni loc de muncă, 
depinde mult, de fapt totul, de pre-
staţia dumneavoastră în noul antu-
raj, de interacţinea cu angajatorul 
şi îndeplinirea responsabilă a ace-
lui mic, dar extrem de semnificativ, 
rol pe care îl aveţi. 

Uitaţi de jenă, ieşiţi din casă 
şi întrebaţi direct la locul concret 
dacă nu este nevoie acolo de servi-
ciile dumneavoastră. Studenţii care 
au călătorit sau au prieteni care au 
călătorit în SUA, cunosc foarte 
bine această strategie de căutare a 
unui job. Avantajul constă în faptul 
că este o comunicare tete-a-tete şi 
viitorul angajator are ocazia de a 
remarca spiritul de insitenţă şi do-
rinţă al persoanei, adeseori apreci-
ind acest fapt.

Şi să nu uitaţi niciodată că nu 
sînteţi singuri în această luptă-cău-
tare. În jurul dumneavoastră sîntem 
noi, care, de asemenea, căutăm un 
loc mai bun. Baftă nouă!

Irina MACINSKAIA

Unde în Moldova ai cele mai mari şanse 
să-ţi găseşti un loc de muncă

economici sînt disponibili să angajeze cusă-
torese, muncitori auxiliari, rutieri şi de cîmp, 
vînzători, lăcătuşi, bucătari, cofetari, chel-
neri, barmani şi conducători auto.

În cazul muncitorilor necalificaţi, cea 
mai mare cerere din partea angajatorilor 
este pentru meseriile: hamal, îngrijitor de 
încăperi de producţie şi serviciu, măturător, 
paznic, infirmieră, spălător vehicule, spă-
lător veselă, femeie de serviciu şi ajutor de 
educator.

Potrivit datelor oficiale, cele mai multe 
locuri de muncă disponibile sînt la Chişinău, 
Bălţi, Floreşti şi Călăraşi, iar cele mai puţi-
ne, la Făleşti, Rîşcani, Edineţ şi Briceni.

Situaţia locurilor de muncă vacante, disponibile în fiecare AOFM:

AOFM Locuri 
vacante  AOFM Locuri 

vacante 
 
Chişinău 2294  Teleneşti 63 
Bălţi 823  Cahul 60 
Floreşti 227  Ocniţa 53 
Călăraşi 202  Cantemir 51 
Străşeni 155  Criuleni 48 
Orhei 151  Nisporeni 47 
Glodeni 124  Donduşeni 37 
Şoldăneşti 113  Dubăsari 32 
Hînceşti 109  Ialoveni 28 
Ungheni 103  Drochia 27 
Basarabeasca 101  Ştefan Vodă 27 
UTA Găgăuzia 98  Leova 20 
Anenii-Noi 95  Soroca 19 
Taraclia 89  Făleşti 16 
Cimişlia 82  Rîşcani 14 
Rezina 77  Briceni 4 
Căuşeni 63  Edineţ 2 
Sîngerei 63   

Lilia DUMINICA

Măsura nu-i vizează pe cei care vorbesc 
limba română, dar scriu cu caractere chirilice.

Astfel, persoanele din Republica Moldova, 
care au dreptul să redobîndească cetăţenia ro-
mână, care au pierdut-o din motive neimputa-
bile lor, dar nu cunosc limba română, nu îşi vor 
putea valorifica acest drept decît după ce vor 
poseda cunoştinţe elementare de limba româ-
nă, fapt ce le va permite depunerea jurămîntu-
lui de credinţă faţă de România. Declaraţia îi 
aparţine lui Tiberiu Trifan, ministru consilier, 
coordonator al Secţiei Consulare, Ambasada 
României în Republica Moldova. 

Potrivit sursei citate, măsura în cauză a fost 
luată de către autorităţile române, deoarece, 
în ultima perioadă, atît Autoritatea Naţională 
pentru Cetăţenie, cît şi lucrătorii consulari se 
confruntă cu cazuri ale persoanelor care, deşi 
li s-a aprobat redobîndirea cetăţeniei conform 
legii, se află în imposibilitatea de a rosti ju-
rămîntul de credinţă, întrucît nu au cunoştinţe 
minime de limba română. 

„În ultima perioadă, s-a constatat că sînt per-
soane care nu pot beneficia de dreptul lor de re-
dobîndire a cetăţeniei române, ca urmare a ne-
cunoaşterii limbii române. În conformitate cu 
prevederile art.20 din Legea cetăţeniei române, 
persoanele care redobîndesc cetăţenia română 
sînt obligate să depună jurămîntul de credinţă 
faţă de România. Din coroborarea prevede-
rilor legale amintite cu prevederile art.13 din 
Constituţia României, în care se stipulează că 
limba oficială a României este limba română, 
se poate trage lesne concluzia că depunerea ju-
rămîntului se face în limba română. Pe cale de 
consecinţă, dacă o persoană nu are cunoştinţe 
minime de limbă română, aceasta nu îşi poa-
te valorifica dreptul de a redobîndi cetăţenia 
română, ca urmare a imposibilităţii rostirii ju-
rămîntului de credinţă. Şi atunci, măsura care 
s-a luat de către Autoritatea Naţională pentru 
Cetăţenie şi care a fost transmisă tuturor celor 

ce aplică aceste dispoziţii este că, în situaţia în 
care lucrătorii cu atribuţii consulare constată 
că o persoană nu cunoaşte limba română, să 
fie întocmit un proces verbal în care să fie con-
semnat acest fapt şi care să fie semnat atît de 
lucrătorul consular, cît şi de persoana în cauză. 
În cazul în care persoana revine cu solicitarea 
de depunere a jurămîntului în interiorul terme-
nului legal de trei luni şi îndeplineşte cerinţele 
legale pentru depunerea jurămîntului, va primi 
certificatul care atestă redobîndirea cetăţeniei. 
Cererile depuse după depăşirea termenului de 
trei luni de la data comunicării ordinului ANC 
vor fi transmise acestei instituţii spre soluţio-
nare”, a comunicat ministrul consilier Tiberiu 
Trifan, în cadrul unei întîlniri cu membrii Aso-
ciaţiei Obşteşti „Liga naţională a Notarilor” din 
Republica Moldova. 

Potrivit oficialului, măsura nu îi 
vizează pe cei care vorbesc limba ro-
mână, dar scriu cu caractere chirilice. 
Scopul mesei rotunde, la care au participat şi 
reprezentanţi ai Secţiei Consulare a Ambasa-
dei României, a fost de a aborda unele aspecte 
practice ale activităţii notariale şi anume, a 
celor ce ţin de recunoaşterea actelor notariale 
în străinătate.

În cadrul întîlnirii coordonatorilor Secţiei 
Consulare a Ambasadei României în Republi-
ca Moldova cu notarii moldoveni au fost dis-
cutate „Aspectele practice privind exigenţele 
înaintate faţă de actele notariale întocmite în 
Republica Moldova destinate a fi utilizate pe 
teritoriul României”. Tot aici au fost abordate 
şi obstacolele care apar la întocmirea actelor 
pentru dosarul de redobîndire a cetăţeniei ro-
mâne. 

Notarul public Elena Mocanu, moderatoa-
rea mesei rotunde, a spus că întîlnirea în cauză 
a fost în beneficiul tuturor, înlăturînd deficien-
ţele şi chestiunile neclare apărute în activitatea 
notarială de pe teritoriul RM.

Cei care nu vorbesc româneşte nu vor 
putea redobîndi cetăţenia română
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform art.60 din Co-
dul muncii, pentru verifica-
rea aptitudinilor profesionale 
ale salariatului, la încheierea 
contractului individual de 
muncă, acestuia i se poate 
stabili o perioadă de probă 
de cel mult 3 luni şi, respec-
tiv, de cel mult 6 luni – în 
cazul persoanelor cu funcţie 
de răspundere lista cărora se 
aprobă de către angajator cu 
consultarea reprezentanţilor 
salariaţilor. În cazul angajării 
muncitorilor necalificaţi, pe-
rioada de probă se stabileşte 
ca excepţie şi nu poate depăşi 
15 zile calendaristice. În pe-
rioada de probă nu se include 
perioada aflării salariatului în 
concediu medical şi alte peri-

oade în care el a absentat de 
la lucru din motive înteme-
iate, confirmate documentar.  
Clauza privind perioada de 
probă trebuie să fie prevăzu-
tă în contractul individual de 
muncă. În lipsa unei astfel de 
clauze, se consideră că sala-
riatul a fost angajat fără peri-
oadă de probă.  Pe parcursul 
perioadei de probă, salariatul 
beneficiază de toate drepturi-
le şi îndeplineşte obligaţiile 
prevăzute de legislaţia mun-
cii, de regulamentul intern al 
unităţii, de contractul colectiv 
şi de cel individual de muncă.  
Pe durata contractului indivi-
dual de muncă nu poate fi sta-
bilită decît o singură perioadă 
de probă.

Educaţie juridică

? Cum se acordă perioada de probă conform le-
gislaţiei muncii în vigoare? 

Valentina Zavtoni,
mun. Chişinău

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:

(noiembrie 2011,  nr. 41(396)

&

Conform prevederilor 
Legii taxei de stat, 

taxa de stat este suma perce-
pută de către organele de stat, 
împuternicite special pentru 
acest fapt, de la persoanele 
fizice şi juridice, în ale căror 
interese sînt exercitate acţi-
uni sau eliberate documente 
de importanţă juridică.

Legea prevede că taxa 
de stat se încasează:

1) pentru cererile de 
chemare în judecată, pentru 
cererile terţilor care au re-
vendicări de sine stătătoare, 
pentru cererile cu privire 
la litigiile precontractuale, 
pentru cererile (plîngerile) 
vizînd cauzele cu procedură 
specială, pentru plîngerile 
de apel şi de recurs, pentru 
cererile de revizuire, precum 

Obiectele de încasare a taxei de stat
şi pentru eliberarea de către 
instanţa judecătorească a 
copiilor (duplicatelor) de pe 
documente;

2) pentru înregistrarea 
actelor de stare civilă, pre-
cum şi pentru eliberarea 
adeverinţelor repetate de în-
registrare a actelor de stare 
civilă şi a adeverinţelor vi-

zînd modificarea, completa-
rea, corectarea şi restabilirea 
datelor din actele de stare 
civilă;

3) pentru eliberarea către 
cetăţenii Republicii Mol-
dova a paşapoartelor sau a 
documentelor înlocuitoare 
în schimbul celor pierdute, 
a foilor suplimentare la pa-
şaportul cetăţeanului Repu-
blicii Moldova care pleacă 
să domicilieze în străinăta-

te; pentru examinarea cere-
rii de acordare a cetăţeniei 
Republicii Moldova sau de 
renunţare la ea; pentru elibe-
rarea invitaţiei în Republica 
Moldova; pentru eliberarea 
sau prelungirea vizelor; pen-
tru examinarea cererii de 
acordare sau de prelungire a 
dreptului de şedere provizo-

rie; pentru examinarea cere-
rii de acordare a dreptului de 
şedere permanentă; pentru 
acordarea sau prelungirea 
dreptului la muncă; pentru 
eliberarea confirmării de 
repatriere; pentru eliberarea 
permisului de şedere provi-
zorie sau permanentă; pen-
tru eliberarea buletinului de 
identitate pentru apatrizi; 
pentru eliberarea documen-
tului de călătorie pentru 

apatrizi; pentru examenul 
de stabilire a nivelului de 
cunoaştere a limbii de stat; 
    4) pentru înregistrarea do-
miciliului;

5) pentru cererile de fon-
dare a mijloacelor de infor-
mare în  masă;

6) pentru eliberarea per-
miselor de vînătoare şi de 
pescuit;

7) pentru răscumpărarea 
bunurilor de stat de către 
persoanele fizice;

8)  pentru eliberarea cer-
tificatului vizînd dreptul la 
moştenirea pămîntului per-
soanelor fizice şi juridice;

9) pentru înregistrarea 
gajului, eliberarea extrasului 
din Registrul gajului bunuri-
lor mobile sau pentru furni-
zarea oricărei alte informaţii 
vizînd înregistrarea gajului;

10) pentru actele notaria-
le îndeplinite de notari şi de 
alte persoane abilitate prin 
lege;

11) pentru eliberarea per-
misiunii de folosire a denumirii 
oficiale sau istorice a statului 
în marca de produs şi/sau în 
marca de serviciu;    

111) pentru aplicarea aposti-
lei pe actul emis pe numele sau 
în interesul persoanelor fizice 
(cetăţeni ai Republicii Moldo-
va, cetăţeni străini şi apatrizi) şi 
persoanelor juridice;

12) pentru alte tranzacţii 
şi acţiuni de importanţă ju-
ridică.

Aceeaşi lege mai pre-
vede că serviciile consulare 
prestate de Ministerul  Afa-
cerilor Externe şi  de sub-
diviziunile acestuia nu sînt 
supuse taxei de stat.

Republica Moldova este ţara a cărei populaţie des-
creşte cel mai rapid din lume. Cel puţin aşa afirmă 

BBC în aplicaţia instalată pe site, menită să calculeze al cî-
telea om din istoria lumii ai fost cînd te-ai născut. Calculele 
se bazează pe datele prezentate de Organizaţia Naţiunilor 
Unite. 

În Republica Moldova, mai mulţi oameni mor decît se 
nasc. Potrivit BBC, numărul populaţiei din ţara noastră sca-
de cu 106 persoane pe zi. În fiecare oră se nasc 5 oameni, 6 
mor şi 4 pleacă din ţară. Totodată, speranţa de viaţă este de 
68,2 ani (72,1 pentru femei și 64,4 pentru bărbaţi).

,,Cu toate că în economii bogate, ratele de mortalitate 
sînt reduse, politicile de control al naşterilor, dar şi dorinţa 
cetăţenilor de a avea familii mai mici ţin sub control rata 

BBC: Moldova – ţara a cărei populaţie descreşte 
cel mai rapid din lume

natalităţii. Cu cît mai puţini copii se nasc, cu atît situaţia 
demografică este mai proastă. Acesta este cazul Republicii 
Moldova”, explică BBC. 

Pe de altă parte, Qatar este ţara a cărei populaţie creşte 
cel mai rapid din lume. Potrivit BBC, numărul populaţiei din 
această ţară creşte cu 514 persoane pe zi. ,,În ţările în curs de 
dezvoltare, unde se atrage atenţia asupra sănătăţii populaţiei, 
ratele de mortalitate scad, iar cele de natalitate rămîn relativ 
ridicate, fapt ce duce la creşterea rapidă a populaţiei. Trebuie 
de menţionat că, 97 din 100 de oameni nou-născuţi apar în 
ţările în curs de dezvoltare, cum ar fi Qatarul”.

Populaţia Pămîntului va ajunge la 10 miliarde către 2083, 
cu toate că rata creşterii populaţiei se diminuează, afirmă 
BBC.

Încă un pas spre Europa. Pe piaţă apar plăcuţe noi de 
înmatriculare a maşinilor, pe care stema va fi imprimată pe 
fundal albastru. Noile plăcuţe au un nivel sporit de securitate 
şi seamănă cu cele din ţările UE. Vestea bună este că numere-
le de înmatriculare de tip vechi sînt valabile şi şoferii pot să 
le schimbe doar dacă doresc acest lucru.

Pe noile plăcuţe mai sînt fixate cîteva elemente care de-
monstrează că numerele nu sînt falsificate. Astfel, sub nume-
re se observă, deşi cu mare greu, două sinusoide care se inter-
sectează. La fel, în partea stîngă sub stemă este imprimată şi 
abreviatura ţării noastre. Ministerul Tehnologiei Informaţiei 
mai are o noutate pentru şoferi. Cei care doresc să aibă doar 
o cifră în loc de obişnuitele 3, pot să o ceară, pentru o sumă 
de aproximativ 1500 de lei. 

Noile plăcuţe se eliberează şoferilor începînd cu 1 no-
iembrie. Totuşi, în stoc mai există exemplare de model vechi, 
aşa că şoferii mai pot să aleagă. 

Plăcile de înmatriculare vechi sînt valabile şi pot fi 
schimbate doar la dorinţa şoferilor. Preţul acestora rămîne 
neschimbat. Astfel, pentru automobile şoferii vor scoate din 
buzunar 390 de lei, iar pentru motociclete - 190 de lei. Plă-
cuţele noi au fost confecţionate în legătură cu tendinţa de ra-
cordare la standardele europene, dar şi cu sesizările periodice 
ale Ministerului de Interne privind cazurile de falsificare a 
numerelor de înmatriculare.

Avem noi plăcuţe 
de înmatriculare

L egea achiziţiilor publice obli-
gă administraţia spitalelor să 

cumpere cele mai ieftine produse ali-
mentare pentru pacienţi. Asta chiar 
dacă nu neapărat sînt şi calitative. 
În plus, nu sînt prevăzute sancţiuni 
pentru furnizorii neoneşti. Subiectul 
a fost discutat în cadrul unei emisiuni 
televizate.

,,Atunci cînd se înaintează la achi-
ziţiile publice documentele şi dacă le 
luăm la un preţ mai mare apar contes-
tări, apar diverse probleme şi într-ade-
văr, trebuie să procurăm la preţul cel 
mai mic, potrivit Legii achiziţiilor”, 

explică şefa direcţiei Sănătate Publi-
că a Primăriei Capitalei,    Luminiţa 
Suveică. 

,,Legea achiziţiilor publice nu pre-
vede constrîngeri pentru operatorii 
economici neoneşti. Este doar un arti-
col care prevede introducerea în lista 
neagră a achiziţiilor publice. A doua 
zi se face altă firmă, cu alt patron, cu 
alt personal şi din nou participă la 
licitaţie”, a spus şeful Serviciului ju-
ridic al Institutului Oncologic, Dinu 
Enache. 

Totodată, participanţii la emisiu-
nea televizată atrag atenţia că însăşi 

procedura de testare a calităţii produ-
selor lasă loc de abuzuri.

,,Cine face acest lucru şi cînd se 
petrece acesta: pînă la depunerea 
actelor sau… nu ştiu. Chiar este inte-
resant cum are loc procesul respectiv. 
Niciodată n-o să ştim unde, cînd şi 
cum, pentru că se ţine totul în secret”, 
a comentat directorul Media Pres 
Grup, Tatiana Niţă. 

Concluzia invitaţilor a fost că pa-
cienţii vor aştepta şi în continuare co-
lete cu alimente de acasă. Asta dacă 
autorităţile vor fi nepăsătoare faţă de 
problemele din sistem.

Economii ce dăunează calităţii: Legea achiziţiilor publice nu  prevede 
sancţiuni pentru cei care vînd spitalelor produse de proastă calitate
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Catex-Lux”, pentru data de 25 noiembrie 2011, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,Haruz-Grup” 
privind încasarea sumei de 9453 lei 94 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentanţilor: 
SRL „Pinar-Com”, SA „Metalcom” pentru data de 5 decembrie 
2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 230) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată la cere-
rea SRL ,,Pinar-Com” către SA „Metalcom” privind încasarea 
sumei.

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

Judecător  Al. Rotari
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Razin Andrei şi Razin Amilia, pentru data de 9 noiembrie 
2011, ora 16.20, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
66) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea ÎMGFL-nr. 9 
privind încasarea datoriei.

Judecător    A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Suveica Octavian, a.n. 1975, cu ultimul domiciliu cunoscut: 
mun. Chişinău, str. Pietrarilor nr. 8/1, apt. 22, pentru data de 14 
noiembrie 2011, ora 8.45, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător    V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lavric Nicolai, cu domiciliul: mun. Chişinău, şos. Hînceşti nr. 
63, apt. 1, pentru data de 17 noiembrie 2011, ora 10.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 62) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea lui Vîdîş Oleg privind recu-
noaşterea dreptului de proprietate. 

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

Judecător    G. Bivol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Grosu Igor, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, şos. 
Hînceşti nr. 68a, apt. 1, pentru data de 29 noiembrie 2011, ora 
8.40, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile intentată de Podlesnov Ale-
xandr privind încasarea datoriei.

Judecător  D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Manucerean Artuş, a.n. 13.03.1976, domiciliat în mun. Chişi-
nău, str. Costuijeni nr. 8/3, apt. 127, pentru data de 30 noiembrie 
2011, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
55) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de Ma-
nucerean Natalia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zherdkin Valeriy, cu ultimul domiciliu cunoscut: or. Tiraspol, 
stradela Parcovaia nr. 1A, pentru data de 6 decembrie 2011, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile intentată de BC „Unibank” 
SA privind încasarea datoriei.

Judecător  D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Nagacioi Alexei, pentru data de 6 decembrie 2011, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea SAR „Donaris Grup” 
SA către SRL „Moldasig” şi Nagacioi Alexei privind încasarea 
prejudiciului.

Judecător  V. Efros
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ursu Sergiu, pentru 
data de 23 noiembrie 2011, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît in cauza civilă nr. 
2-4248/2011 intentată de Ochişan Alexandru privind restituirea 
împrumutului. 

Judecător  Galina Moscalciuc 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gaimer Lilia Sava, 
pentru data de 8 decembrie 2011, ora 9.45, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 608) în calitate de pîrît in cauza civilă 
nr. 2-3991/2011 intentată de Gaimer Viorel privind desfacerea 
căsătoriei. 

Judecător  Alexandru Gafton 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Bugai Alla Afanasi, a.n. 31.07.1965 şi Bugai Vasile Ion, a.n. 
08.02.1960, pentru data de 8 noiembrie 2011, ora 16.30 şi 21 
noiembrie 2011, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 2) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. 
Oprea Eudochia privind recunoaşterea nulităţii actului. 

Judecător  Oleg Melniciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ceban Zinaida, do-
miciliată: mun. Chişinău, str. Moldova nr. 7, apt. 14, pentru data 
de 14 decembrie 2011, ora 8.45, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea Regia 
Comunal Locativă Ciorescu împotriva lui Guzun Anatolie pri-
vind încasarea datoriei. 

Judecător  Aliona Miron

Citaţii în judecată www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-

lor: Plotnicova (Pasecinic) Irina şi Pasecinic Anatolie, pentru 
data de 8 decembrie 2011, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea 
lui Ciorbă Vasile privind încasarea datoriei. 

Judecător  V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ciudac Ghenadie, 
pentru data de 23 decembrie 2011, ora 11.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de intervenient accesoriu 
în cauza civilă la acţiunea lui Ceban Sergiu împotriva CIA „Asi-
to” SA privind încasarea despăgubirii. 

Judecător  Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ciumac Roman şi a reprezentantului SRL „Semicon Grup”, 
pentru data de 8 februarie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţi-
unea lui Miron Valeriu privind încasarea sumei. 

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Poiată Lilia Efim, pentru data de 10 noiembrie 2011, ora 11.45, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SA „Termocom” 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Drozdov Serghei, pentru data de 14 noiembrie 2011, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Drozdova Liudmila 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gorea Ana Nicolai, pentru data de 16 noiembrie 2011, ora 15.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SA „Termocom” 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mereacre Ion, pentru data de 30 noiembrie 2011, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Mereacre Lilia privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător  V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Veriga Iurie, pentru 
data de 7 decembrie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
cererea cet. Veriga Tatiana privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gurţun Valeriu, 
pentru data de 8 noiembrie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judeca-
tă (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît în ca-
uza civilă intentată de ÎMGFL Bubuieci, cu participarea interve-
nientului accesoriu SA „Termocom” privind încasarea datoriei. 

Judecător  Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Puşcaş Anastasia, 
pentru data de 24 noiembrie 2011, ora 12.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de ÎCS „Express Leasing” SRL privind 
încasarea datoriei. 

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

Judecător Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cotovici Claudia, 
pentru data de 24 noiembrie 2011, ora 15.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de APLP 54/219 privind încasarea da-
toriei. 

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

Judecător Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Dandeş Ioana, pen-
tru data de 24 noiembrie 2011, ora 14.45, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de APLP 54/219 privind încasarea datoriei. 

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

Judecător Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Tertea Nicolae Pe-
tru, pentru data de 24 noiembrie 2011, ora 8.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Tertea Maria privind partajul averii.

Judecător Ala Malîi
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ciobanaş Andrei 
Alexei, pentru data de 6 decembrie 2011, ora 8.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Ciobanaş Valentina privind desface-
rea căsătoriei. 

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

Judecător Alexandru Spoială

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Turkmen Samet, domiciliat în mun. Chişinău, str. Butuceni 
nr. 18, pentru data de 5 decembrie 2011, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Grisciuc Natalia privind decă-
derea din drepturile părinteşti. 

Judecător  Ina Dutca
www

Judecătoria Străşeni, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Postolachi Valeriu, a.n. 06.08.1969, 
pentru data de 15 noiembrie 2011, ora 10.00, la şedinţa de ju-
decată (Străşeni, str. Ştefan cel Mare nr. 98) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Sîrbu Silvia privind anularea certi-
ficatului de moştenitor legal. 

Judecător  D. Mârzenco
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Bahma-
cenco Denis Vladimir, cu ultimul domiciliu: satul Ciuteşti, 
Nisporeni (satul Păpăuţi, Rezina), pentru data de 21 noiem-
brie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Nisporeni, str. Ioan 
Vodă nr. 5, sala nr. 2, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-556/2011 intentată de Bahmacenco Carolina privind des-
facerea căsătoriei. 

Judecător  M. Ulinici
www

Judecătoria Dubăsari solicită prezentarea cet-lor: Păduraru 
Igor, Păduraru Svetlana, pentru data de 25 noiembrie 2011, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (Dubăsari, satul Ustia, str. Ştefan 
cel Mare nr. 9) ca parte pe dosar în cauza civilă nr. 2-5/2011 
privind demolarea construcţiilor. 

Judecător  Boris Talpă
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet-lor: Baran Ta-
tiana Alexandru, Ceban Svetlana Ion, pentru data de 28 no-
iembrie 2011, ora 8.30, la şedinţa de judecată (Briceni, str. In-
dependenţei nr. 5, bir. 3) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la cererea cet. Ceban Oleg privind modificarea cuantu-
mului pensiei alimentare. 

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

Judecător  N. Chirtoagă 
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Banari Igori 
Nicolae, pentru data de 29 noiembrie 2011, ora 13.00, la şe-
dinţa de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, bir. 3) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Mărgineanu 
Vitalie privind încasarea datoriei. 

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

Judecător  N. Chirtoagă 
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Bachirov Iu-
rie Agîbai, domiciliat: or. Briceni, str. Rachitov nr. 3/2, pentru 
data de 30 noiembrie 2011, ora 13.00, la şedinţa de judecată 
(Briceni, str. Independenţei nr. 5, bir. 3) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la cererea cet. Luchianciuc Inga Vitalii 
privind decăderea din drepturile părinteşti. 

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

Judecător  N. Chirtoagă 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Parfeni Veronica, pentru data de 30 
noiembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
Vasile Mahu nr. 135, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Parfeni Serghei privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet-lor: Munteanu 
Vasile Ion, Munteanu Zinaida Ion, Munteanu Ion Vasile, Mun-
teanu Vasile Vasile, pentru data de 20 decembrie 2011, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (Leova, str. Unirii nr. 32, bir. 12) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea depusă de cet-nii: Ser-
diuc Petru, Serdiuc Feodora, Serdiuc Ludmila, Serdiuc Tatiana 
privind recunoaşterea ordinului de repartiţie ca fiind nevalabil.

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

Judecător  Ludmila Ursu
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Chirianova 
Maria Gheorghe, a.n. 19.06.1950, domiciliată în or. Ialoveni, 
str. Alexandru cel Bun nr. 11, apt. 10, pentru data de 24 ianua-
rie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Ialoveni, str. Priete-
niei nr. 4, bir. 9) în calitate de copîrîtă în cauza civilă intentată 
la acţiunea lui Coţaga Iulian.

Judecător  C. Creţu
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Kosimov 
Dzhamşhed, pentru data de 18 noiembrie 2011, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (Briceni, str. Independenţei nr. 5, bir. 7a) în 
calitate de pîrît în cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.                                                                          

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

Judecător   Ghenadie Comerzan                                                                                                
www

Judecătoria Ungheni solicită  prezentarea cet. Voloşin 
Alexandru, pentru data de 24 noiembrie 2011, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (Ungheni, str. Naţională nr. 21, bir. 2) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată  la cererea Serviciul 
Grăniceri privind încasarea despăgubirii materiale.

Judecător   T. Gologan
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Oleg EFRIM, 
ministrul Justiţiei al Republicii Moldova

Mult stimate dom-
nule Oleg Efrim,

O zi din această su-
perbă toamnă vă apar-
ţine în exclusivitate 
–ziua în care marcaţi 
o frumoasă aniversare, 
moment oportun pentru 
conturarea clară a reali-
zărilor obţinute.

...Şi dacă un om se 
perpetuă în timp prin valoarea personalităţii, dumnea-
voastră vă distingeţi prin inegalabile calităţi umane. 
Admirăm seriozitatea, demnitatea, originalitatea, so-
brietatea, inteligenţa, acestea fiind cîteva dintre valo-
rile  pe care le manifestaţi în îndeplinirea atribuţiilor 
şi misiunilor ce v-au fost încredinţate, datorită căro-
ra sînteţi un exemplu demn de urmat, un model de 
personalitate  ce contribuie necontenit la promovarea 
valorilor justiţiei şi a imaginii acesteia în cadrul soci-
etăţii noastre.

Domnule Oleg Efrim, sîntem onoraţi să vă adre-
săm, cu ocazia frumoasei aniversări,  acest sincer me-
saj de felicitare. Vă dorim multă sănătate,  viaţă lun-
gă, plină de realizări  pe plan personal şi  profesional, 
trăită în deplină satisfacţie  şi armonie sufletească.  
Rămîneţi şi în continuare acel cultivator al perfecţiu-
nii, acel promotor al idealurilor dreptăţii. 

La mulţi ani!
* * *

Dumitru COROLEVSCHI, 
judecător, CA, Bălţi – 50 de ani

Mult stimate domnule Dumitru Corolevschi, 
Cu totul şi cu totul specială este ziua dumneavoas-

tră de naştere din acest an, pentru că vă aduce în dar 
vîrsta frumoaselor împliniri.

Sîntem onoraţi să vă adresăm, cu ocazia aniversării  
dvs., acest sincer mesaj de felicitare. Popasul la care 
aţi ajuns constituie o oportunitate de a pune pe cîntar 
succesele obţinute. Astfel, avansarea prin muncă, res-
ponsabilitate, perseverenţă, devotament  domeniului ce 
vi l-aţi ales ca destin – justiţia, vă determină inconfun-
dabilitatea.

Vă dorim viaţă îndelungată, plină de bucurii, clipe 
cît mai durabile de înălţare şi satisfacţie sufletească.

La mulţi ani!  

* * *
Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Tati-

ana Dimitriadi, judecător, Cahul; Ludmila Ouş, ju-
decător, Ciocana, Anatolie Minciuna, judecător, CA, 
Chişinău; Tudor Culava, judecător, Străşeni; Mihai 
Vinogradov, procuror, Ocniţa; Ghenadie Pîrlii, pro-
curor, şef-adjunct interimar, Procuratura Generală.  

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să  
vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. Apreci-
em străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabili-
tatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, astfel încît doar 
Dreptatea şi Adevărul să triumfe.

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

La mulţi ani!
membrii Consiliului de administraţie   

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul şi 

Revista Naţională  de Drept

A dolescenţii şi tine-
rii care lucrează în 

schimb de noapte prezintă un 
risc de două ori mai mare de 
a suferi de scleroză în plăci, 
în comparaţie cu media po-
pulaţiei, potrivit unui studiu 
suedez. 

,,Analiza noastră a relevat 
faptul că există o asociere 
importantă între lucrul de 
noapte la o vîrstă tînără şi 
apariţia sclerozei în plăci”, a 
explicat, într-un comunicat, 
Anna Hedström, coordona-
toarea echipei de cercetători 
de la Institutul Karolinska 
din Stockholm, care au rea-
lizat acest studiu.

Savanţii suedezi au ana-
lizat două grupuri de popula-
ţie. Un grup era compus din 
1343 pacienţi, suferind de 
scleroză în plăci din 2004 
şi din 2900 de persoane să-
nătoase. Celălalt grup era al-
cătuit din 5129 de persoane 
afectate de această maladie 
şi 4509 persoane sănătoase.

Voluntarii aveau vîrstele 
cuprinse între 16 ani şi 70 
de ani. Ei au fost rugaţi să 
precizeze orarele de lucru. 
Cercetătorii au comparat, 
apoi, fişele medicale ale vo-
luntarilor care au lucrat în 
intervalul 21.00-7.00 cu cele 
ale voluntarilor care nu au 

lucrat niciodată în schimb 
de noapte.

În cele două grupuri sa-
vanţii au constatat că volun-
tarii care au lucrat noaptea, 

timp îndelungat, înainte de 
a împlini vîrsta de 20 de ani, 
prezintă un risc de două ori 
mai mare de a dezvolta scle-
roză în plăci.

Din cauza frecventelor 
orare de lucru, ,,ceasul bio-
logic devine dereglat, calita-

tea somnului este mai puţin 
bună şi aceşti doi factori au 
un impact asupra sistemului 
imunitar”, a precizat Anna 
Hedström.

În schimb, lucrul pe timp 
de noapte, la persoanele de 
peste 20 de ani, nu a avut 
nici un impact asupra riscu-
lui de declanşare a sclerozei 
în plăci.

Scleroza în plăci este o 
maladie neurologică, carac-

terizată prin distrugerea pro-
gresivă a tecii de mielină (în-
velişul protector al nervilor), 
a fibrelor nervoase din creier 
şi din măduva spinării.

Boala cauzează, pe ter-
men lung, o perturbare a trans-
miterii informaţiei vehiculate 
de influxul nervos şi conduce 
la apariţia unor simptome 
precum tulburări de vedere, 
locomotorii, tactile şi proble-
me de concentrare.

Nu doar fumatul, ci şi alcoolismul favorizează apariţia 
cancerului la plămîni, arată trei studii recente. Alte cercetări 
sugerează că fructele şi ceaiul negru ar avea un efect protector 
împotriva apariţiei acestui tip de cancer.

Rezultatele au fost prezentate în cadrul unei conferinţe a 
medicilor americani specializaţi în boli toracice.

 Între anii 1978 şi 1985, specialiştii de la Kaiser Perma-
nente, un furnizor de servicii medicale din SUA, au înregistrat 
datele privind starea de sănătate a 126 293 de persoane, pe 
care le-au urmărit apoi pînă în anul 2008, în cadrul unui studiu 
ce încerca să determine riscul apariţiei cancerului pulmonar 
în relaţie cu mai mulţi factori: fumatul, consumul de alcool, 
sexul, etnia, indicele de masă corporală şi nivelul de educaţie.

Astfel, 1852 de persoane au dezvoltat cancer pulmonar în 
această perioadă.

Excesul de alcool măreşte riscul apariţiei cancerului pulmonar 
 Fumatul rămîne un factor de risc important, dar cercetătorii 

au constatat că şi consumul ridicat de alcool (peste 3 pahare de 
băutură alcoolică zilnic) creşte riscul de cancer pulmonar.

 Rata apariţiei cancerului la plămîni s-a dovedit a fi mai 
mică în cazul persoanelor cu un indice de masă corporală 
mai mare, precum şi la absolvenţii de colegiu (fapt expli-
cat de specialişti prin aceea că, persoanele cu un nivel mai 
înalt de educaţie tind, în general, să aibă un stil de viaţă mai 
sănătos).

 Un alt studiu, realizat de cercetători din Republica Cehă 
şi prezentat în cadrul aceleiaşi întîlniri, a demonstrat că, 
alimentaţia bogată în fructe scade riscul apariţiei cancerului 
pulmonar, atît la femei, cît şi la bărbaţi, în vreme ce consu-
mul de ceai negru are un efect protector în cazul femeilor 
nefumătoare.

A leşinat din cauza unei amenzi
 de 32 000 de euro

Poliţia municipală din Agrigente, Sicilia, a emis o amendă 
pentru staţionare interzisă în valoare de 32 000 de euro, o 
cifră ce include penalizări cumulate pentru 2000 de ani, din 
cauza unei erori de tastare.

Poliţistul care a dat amenda a tastat din greşeală 208 în 
loc de anul 2008, iar absenţa acestui zero a determinat com-
puterul să calculeze automat penalizări cumulate din anul 208, 
ceea ce a condus la suma totală de 32 530 44 de euro.

Cînd a deschis plicul cu amenda, proprietara vehiculului 
a leşinat şi a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri. 
Soţul femeii a mers la secţia de poliţie, unde eroarea a fost 
corectată şi a achitat suma de 102 euro.

Căpşunile combat efectele negative 
ale alcoolului

Căpşunile combat efectele negative ale alcoolului. Un stu-
diu al cercetătorilor europeni arată că, aceste fructe pot proteja 
pereţii stomacului de consecinţele consumului de alcool.

Oamenii de ştiinţă speră că, în urma acestei descoperi-
ri, vor găsi noi tratamente împotriva ulcerelor stomacale, pe 

baza delicioaselor fructe. Studiul mai arată că o dietă bogată 
în căpşuni previne maladiile gastrice şi încetinesc procesul 
de formare a ulcerelor.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, studiul a fost conceput pen-
tru a găsi moleculele din membrana stomacală care protejează 
de efectele nocive ale unor agenţi variaţi.

,,Vagabondul” îmbogăţit peste noapte
A cîştigat un milion de euro la un concurs de inteligenţă. 

I s-a întîmplat unui funcţionar guvernamental din India. Po-
vestea bărbatului pare asemănătoare cu cea a tînărului din 
pelicula ,,Vagabondul milionar”, întrucît acesta trăia într-o 
sărăcie lucie.

Bărbatul era atît de sărăc, încît nu avea nici televizor, iar 
emisiunea o urmărea de la un vecin. Pentru că răspundea co-
rect la toate întrebările, el a fost încurajat de prieteni să se 
înscrie în cursa pentru marele premiu.

Acum, după ce a cîştigat atîţia bani, bărbatul spune că îşi 
va cumpăra o casă, îşi va plăti datoriile şi va porni o afacere. 
Mai mult, el spune că va construi o bibliotecă în satul natal, 
pentru ca tinerii să aibă acces la cărţile care lui i-au lipsit în 
copilărie.
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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

C a l e i d o s C o p

Divert is

Riscurile la care te expui dacă munceşti noaptea


