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Migraţia şi diversitatea 
abordate prin vocile 
tinerilor de Ziua 
internaţională a migranţilor

Flori, laude şi oaspeţi 
de peste hotare de 
Ziua Poliţiei 
naţionale

,,Întreaga mea viaţă este aidoma 
unei triade sfinte, formată din trei 
elemente care se află într-o 
perfectă comuniune: Ştiinţa,  
Educaţia şi Familia”

ma-i îmbătătoare de cetină şi colinde dulci 
cu flori de măr. 

Chiar dăcă este o perioadă care ne face 
să reflectăm profund şi asupra insucceselor, 
undeva într-un colţ al inimii se înfiripă, din 
ce în ce mai mult, un germene de optimism. 
Şi ne copleşesc speranţele pentru că mai în-
toarcem o filă din preţioasa carte a timpului 

– o filă imaculată încă pentru fiecare dintre 
noi, şi misterioasă în acelaşi timp, pe care  
ne-am dori să aşternem doar evenimente 
frumoase, pline de căldură şi lumină, suc-
cese şi împliniri.    

Cu toţii am trăit zile de frămîntări şi 
emoţii, dar toate acestea se perindă undeva 
în timp lăsînd locul unui nou început – un 
început pe care ni-l dorim mai curat, mai 
plin de sens şi mai bogat... 

Mi-aş dori să păşim în sărbători tot cu 
aceeaşi nădejde şi credinţă în lucruri bune, 
iar de ceea ce trece să ne amintim cu în-
ţelepciune, să lăsăm negativismul acumu-
lat pe parcursul celor 365 de zile şi să nu 
regretăm nimic din ceea ce a fost, pentru 
că aşa a fost să fie. Vă îndemn să păstrăm 
în memoria noastră afectivă doar ce a fost 
mai bun, să ne punem dorinţe şi scopuri 
pentru care să luptăm ca să devină realitate. 
Şi dacă vom pătrunde în profunzimea spi-
ritului sărbătorilor de iarnă, fără remuşcări, 
cu învăţăminte şi concluzii, cu siguranţă 
vom deveni mai buni, mai înţelepţi, mai 
toleranţi şi mai harnici în anul care vine. 
Astfel, imi exprim credinţa că eforturile de-

puse, mai devreme sau mai tîrziu, îşi vor 
arăta roadele.

Acum cînd sărbătorile bat deja la uşile 
inimilor noastre, aducîndu-ne în dar datini 
străbune, să le primim cu drag. Fie ca în 
anul următor să avem parte de cît mai mul-
te bucurii şi credinţă în mai bine.

ragi cititori, 
stimaţi colegi 

jurişti, studenţi,
E atîta forfotă în jur, 
atîta farmec şi cu-
loare, încît e impo-
sibil să nu sesizăm 
feeria sărbătorilor 
de iarnă, cu mireas-

Vă doresc tuturor ca fiecare bobocel de 
vis să înflorească, liniştea şi fericirea să 
vă lumineze viaţa, satisfacţie deplină pe 
plan personal şi profesional, prosperitate, 
iar sufletul să vă vibreze într-o perpetuă 
armonie.  

Nimic nu este mai de preţ, decît respectul de tine însuţi, întemeiat pe dreptate şi simţ de omenie.
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Accizele la ţigări vor continua să 
crească în următorii ani
Mărimea accizelor la ţigări va fi adusă la nivelul standar-

delor impuse de Uniunea Europeană, către anul 2025, afirmă 
ministrul Finanţelor, Veaceslav Negruţa.

„Va fi o majorare treptată a accizului la ţigări. Pe de altă 
parte, luăm în calcul ce se întîmplă în Ucraina. Respectiv, noi 
nu avem prea mult spaţiu de a majora şi mai mult accizul la 
ţigări pentru că riscăm să devenim o zonă interesantă pentru 
contrabanda de ţigări din Ucraina către Republica Moldova”, 
a declarat V. Negruţa în cadrul unui interviu.

Bugetul pentru 2012 prevede cheltuieli adiţionale - 3 mi-
liarde de lei faţă de 2011. Dintre acestea, 760 de milioane de 
lei vor fi acoperite prin majorarea accizelor la ţigări. În 2011, 
accizele aplicate produselor din tutun au adus în buget 571 de 
milioane de lei.

2012 - Anul Ion şi Doina Aldea 
Teodorovici
După 20 de ani de la moartea soţilor Aldea Teodorovici, 

autorităţile de la Chişinău au decis ca anul 2012 să fie declarat 
Anul Ion şi Doina Aldea Teodorovici. Un proiect de hotărîre 
în acest sens a fost aprobat de Guvern, urmînd ca acesta să fie 
votat şi în Parlament.

Amintim că soţii Aldea Teodorovici au decedat în urma 
unui tragic accident rutier ce a avut loc în 1992. Dintre cele 
patru persoane aflate în maşină, doar Ion şi Doina, aflaţi pe 
bancheta din spate, şi-au pierdut viaţa. Moartea celor doi a 
fost percepută ca o tragedie naţională. Cu toate acestea, auto-
rităţile nu au investigat cazul, catalogîndu-l drept un nefericit 
accident. 

Ion şi Doina au militat pentru unirea Basarabiei cu Româ-
nia. Aceştia au promovat revenirea la limba română şi grafia 
latină. Soţii Ion şi Doina Aldea Teodorovici sînt primii care în 
anii ʼ90 au cîntat despre limba română şi Eminescu.  

La 27 august 1991, Ion şi Doina Aldea Teodorovici au 
cîntat pentru Suveranitate şi Independenţă la Marea Adunare 
Naţională, apoi au plecat, imediat, la Festivalul de la Mamaia, 
unde Doina avea să spună următoarele: ,,Vin aici direct din 
Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, să vă aduc salutul 
libertăţii noastre”. 

În mai 1992, împreună cu poeţii Grigore Vieru şi Adrian 
Păunescu, au cîntat în faţa luptătorilor din războiul de pe Nis-
tru, pentru a le ridica moralul. S-au aflat la o distanţă de circa 
300 de metri de tancurile şi lunetele inamicilor

Ce prevede suplimentul Acordului 
semnat de liderii AIE
Suplimentul la Acordul privind constituirea AIE, semnat 

de către cei trei lideri, a fost făcut public. Potrivit acestui 
supliment, părţile semnatare s-au obligat să nu creeze o altă 
alianţă de guvernare decît Alianţa pentru Integrare Europeană, 
excluzînd negocieri separate şi votări separate, precum şi  vo-
tul comun cu PCRM, care ar urmări drept scop reconfigurarea 
guvernării şi constituirea unei alte majorităţi parlamentare.

La fel, componentele AIE îşi reconfirmă angajamentele 
asumate prin acord privind votul consolidat pentru alegerea 
preşedintelui Republicii Moldova şi a preşedintelui Parlamen-
tului, precum şi asigurarea suportului politic deplin Guvernu-
lui AIE, Parlamentului şi Preşedinţiei pe durata mandatului 
Parlamentului şi al preşedintelui R. Moldova.

Potrivit suplimentului, AIE va depolitiza instituţiile pentru 
ocrotirea normelor de drept, durata mandatului preşedintelui 
nu va depăşi durata mandatului Parlamentului, iar în momen-
tul expirării mandatului Parlamentului de legislatura a XIX-a, 
şeful statului îşi va prezenta benevol demisia.

Suplimentul a intrat în vigoare din momentul semnării şi 
este valabil pe durata acordului. El a fost semnat de către cei 
trei lideri ai alianţei: Vlad Filat, preşedintele PLDM; Marian 
Lupu, preşedintele PDM; Mihai Ghimpu, preşedintele PL. 

Moldova condamnată din nou la
CEDO: Va plăti 16 mii de euro unui 
bărbat bătut de poliţişti
Republica Moldova a fost din nou condamnată de Curtea 

Europeană pentru Drepturile Omului. Instanţa a dispus ca sta-
tul să-i plătească 16 mii de euro unui bărbat de 41 de ani, care 
a fost bătut de poliţiştii din Sîngerei.

În 2006, Eduard Pascari a fost reţinut, fiind bănuit de furt, 
şi a fost dus la Comisariatul de poliţie, unde a fost maltratat. 
Un echipaj de urgenţă a fost chemat pentru a-i acorda primul 
ajutor, iar medicii au constatat că bărbatul avea traume fizice 
evidente. Cu toate acestea, oamenii legii nu i-au permis spita-
lizarea.

Încercarea lui Eduard Pascari de a-şi găsi dreptatea în in-
stanţele din Moldova s-a soldat cu eşec, iar acesta s-a adresat 
la CEDO. Astfel, statul este obligat să-i plătească 15 mii de 
euro daune morale şi o mie de euro pentru acoperirea cheltu-
ielilor de judecată.

Direcţia agent guver-
namental din cadrul 

Ministerului Justiţiei, a fi-
nalizat traducerea Ghidului 
practic cu privire la criteriile 
de admisibilitate, perfectat 
de Departamentul Juriscon-
sulţilor a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, sarcină 
care a fost asumată de state-
le semnatare a Declaraţiei de 
la Izmir, 27 Aprilie 2011 (p. 
B (1)b) şi care se înscrie în 
şirul larg de acţiuni de imple-
mentare a Declaraţiei Interla-
ken, 19 februarie 2010.

Ghidul practic cu privire 
la criterii de admisibilitate 
este menit să asiste potenţi-
alii reclamanţi care intenţio-
nează să adreseze o plîngere 
Curţii Europene şi care ex-
plică într-un mod accesibil 
principiile şi criteriile cu 
care operează Instanţa de la 
Strasbourg la examinarea şi 
admiterea cererilor spre con-
sideraţiunea sa. Nu în ultimul 
rînd, în special, acest ghid 
este destinat profesioniştilor 
de drept (judecători, procu-
rori, avocaţi şi altor persoane 
care participă şi asistă actul 
de justiţie efectuat la nivel 
naţional), şi nu numai, pen-
tru a înţelege exact locul şi 
rolul Curţii Europene şi care 
sînt cerinţele impuse înal-

Traducerea Ghidului cu privire la criterii de admisibilitate
telor state contractante prin 
Convenţia Europeană cu pri-
vire la Drepturile şi Libertă-
ţile Fundamentale şi care ar 
putea fi aportul autorităţilor 
la remedierea şi preveni-
rea potenţialelor încălcări a 
drepturilor persoanelor. De 
asemenea, ghidul va fi util 
şi pentru alte autorităţi naţi-
onale care explicit sau chiar 
indirect sînt chemate să res-
pecte angajamentele asumate 
de state la momentul aderării 
la prevederile Convenţiei 
Europene.

De remarcat, că ghidul 
nu este un set de norme sau 
practici, care într-un fel sau 
altul, obligă Curtea Europea-
nă şi nu constituie cadrul le-
gal cu care aceasta operează 
sau care ar putea fi ţinut de 
Instanţa Europeană. Acest 
ghid constituie o compila-
re de practici judiciare deja 
bine definite a Curţii Euro-
pene prin care aceasta a in-
terpretat şi a explicat preve-
derile convenţiei. Mai mult, 
ghidul se referă la practici 
şi jurisprudenţa Curţii Euro-
pene doar asupra unui aspect 
fundamental care priveşte 
doar criteriile de admisibi-
litate şi anume în ce măsură 
Curtea Europeană poate sau 
nu să-şi asume competenţa 

şi jurisdicţia de a examina 
o cerere în substanţă. Exa-
minarea în fond a pretinselor 
violări şi principiile statuate 
de Curtea Europeană sînt 
mult mai voluminoase şi nu 
pot izvorî din această com-
pilaţie de practici judiciare. 
Relaţia între criteriile de 
admisibilitate a unei cereri 
în faţa Curţii Europene şi 
principiile de interpretare a 
prevederilor materiale care 
instituie nemijlocit dreptu-
rile persoanelor, este deseori 
confundată chiar şi în rîndu-
rile juriştilor profesionişti. 
Admisibilitatea priveşte, în 
principiu, problema – are 
oare Curtea Europeană juris-
dicţia de a examina plîngerea 
adresată împotriva unui sau 
mai multor state contractan-
te la convenţie, pe cînd exa-
minarea în fond a pretinselor 
violări vizează aprecierea 
Instanţei de la Strasbourg 

– dacă a avut loc ori nu, în 
substanţă, încălcarea dreptu-
rilor reclamantului.

Instituţiile convenţiei, 
precum şi statele contrac-
tante la convenţie speră că 
publicarea acestui ghid va 
constitui primul pas pentru a 
întări mecanismul protecţiei 
oferite de Convenţie şi pen-
tru a fortifica procedurile ju-

diciare în faţa Curţii Europe-
ne. De asemenea, ghidul este 
menit să contribuie la schim-
bare de practici şi cultură ju-
ridică a autorităţilor naţiona-
le, care sînt primii apărători a 
drepturilor fundamentale ale 
omului şi ale altor persoane. 
Pentru a fi protejate drepturi-
le, acestea urmează a fi   în-
tr-un mod constant înţelese şi 
conştientizate în primul rînd 
de autorităţile naţionale şi 
funcţionarii care servesc ori-
ce persoană care apare în faţa 
lor, fiind, practic, obligaţi să 
găsească o balanţă între in-
teresele individuale şi acele 
obşteşti.

De notat că ghidul şi tra-
ducerea acestuia sînt libere 
pentru distribuire, drepturile 
de autor aparţinînd Consiliu-
lui Europei, acesta nefiind pa-
sibil de a fi obiectul comerci-
alizării sau altor servicii con-
tra plată. Conţinutul acestui 
ghid, precum şi traducerea 
acestuia va putea fi supusă 
revizuirii editoriale şi/sau 
amendării ori complementă-
rii corespunzătoare, dacă va 
fi necesar.

Toate comentariile even-
tuale asupra traducerii ghi-
dului pot fi adresate Direcţiei 
agent guvernamental a Mi-
nisterului Justiţiei.

Din 2013, va fi aplicată 
procedura de evaluare 
indirectă a veniturilor 

persoanelor 
Revoluţie în legislaţia fiscală. Astfel a calificat mi-

nistrul Finanţelor, Veaceslav Negruţa, noua procedură de 
evaluare a veniturilor persoanelor fizice şi companiilor, 
care va fi aplicată începînd cu anul 2013. Aceasta permite 

identificarea contri-
buabililor  care as-
cund informaţiile re-
ale despre venituri şi 
nu achită impozite. 

În vizorul FISC-
ului vor intra persoa-
nele cu venituri de 
peste 300 de mii de 
lei anual sau care au 

procurat imobile în valoare de cel puţin un milion de lei. 
Ministrul Finanţelor a declarat că FISC-ul va contrapune 
declaraţiile de venit cu datele obţinute de la ,,Cadastru”, 

,,Registru”, dar şi alte agenţii care pot demonstra cheltuie-
lile făcute de o persoană. 

Noua metodă este prevăzută în proiectul politicii bu-
getar-fiscale pentru anul viitor şi va fi aplicată la evaluarea 
veniturilor declarate pentru anul 2012. 

Veniturile şi proprietăţile 
demnitarilor publici sub lupa 

ComisieiNaţionale de 
Integritate 

Veniturile şi proprietăţile demnitarilor publici vor fi veri-
ficate de către o nouă structură de stat şi anume de Comisia 
Naţională de Integritate. Un proiect de lege în acest sens a fost 
adoptat, recent, în lectură finală, de Parlament.

Comisia Naţională de Integritate va fi formată din 5 mem-
bri, dintre care 3 vor fi propuşi de majoritatea parlamentară, 
iar cîte unul - de opoziţie şi societatea civilă. Întregul aparat al 
acestei structuri va fi de 26 de persoane. Toţi vor fi plătiţi din 
bugetul de stat. Suma necesară pentru întreţinerea comisiei nu 
a fost încă stabilită.

Comisia Naţională de Integritate va verifica declaraţiile 
de venituri şi proprietate ale demnitarilor şi funcţionarilor pu-
blici, ale judecătorilor şi procurorilor. De asemenea, va consta-
ta dacă veniturile acestora corespund cheltuielilor pe care le 
fac şi va verifica dacă există conflicte de interese.

Aici sînt vizate şi rudele demnitarilor. În cazul depistării 
unor nereguli, comisia va sesiza instituţiile abilitate. Conduce-
rea acestei comisii va fi numită de Parlament şi va fi verificată 
tot de Legislativ.

Femeile din Republica Moldova 
vor trebui să lucreze, pentru a 

beneficia de pensii, 30 de ani, și nu 35 
de ani, așa cum stabilise anterior Parla-
mentul. Curtea Constituțională a califi-
cat drept ilegală decizia Parlamentului 
de a majora de la 30 pînă la 35 de ani 
stagiul general de cotizare al femeilor, 
pentru că aceasta nu va permite ca feme-
ile  să-și dobîndească dreptul de pensio-
nare la 57 de ani, așa cum este prevăzut 
în legislație.

Magistrații de la Curtea 
Constituțională au decis că femeile cu 
studii ce şi-au început activitatea de mun-
că după vîrsta de 22 de ani nu vor putea 
acumula stagiul general de cotizare de 35 

de ani şi, astfel, nu vor dobîndi dreptul 
deplin la pensie (57-35=22).  Potrivit ju-
decătorilor, după majorarea de către Par-
lament a stagiului de cotizare, vîrsta reală 
de pensionare pentru femeile cu studii 
superioare ar fi de 58-59 de ani. 

Totodată, Curtea Constituțională a 
decis că normele prin care au fost mo-
dificate modul de pensionare şi alte ga-
ranţii sociale ale judecătorilor contravin 
Constituției. Anterior, Parlamentul a 
decis, între altele, majorarea stagiului 
special de cotizare a judecătorilor, re-
ducerea mărimei pensiei, modificarea 
bazei de calcul a indemnizației lunare 
viagere a judecătorilor.  

Curtea Constituțională a atenționat 

că remuneraţia judecătorului ,,repre-
zintă una din componentele de bază ale 
independenţei lui, fiind o contrabalanţă 
pentru restricţiile, interdicţiile şi respon-
sabilităţile ce le sînt impuse de societa-
te”. La fel, anularea unor garanţii simila-
re pentru procurori, de către Parlament, 
a fost recunoscută de Înalta Curte drept 
constituţională.

Modificări în legislaţie prin înăspri-
rea condiţiilor de pensionare pentru unii 
angajaţi au fost efectuate de Parlament 
în mai 2010 şi iulie 2011. Solicitarea 
de a declara neconstituționale aceste 
prevederi a fost depusă de către Curtea 
Supremă de Justiţie, doi parlamentari şi 
un ombudsman.

CC a decis: pentru a beneficia de pensii, femeile vor trebui 
să lucreze 30 de ani și nu 35 de ani 
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– Se spune că omul se per-
petuă în timp prin reușitele 
obținute, dar mai cu seamă, 
prin  valoarea  sa umană. 
Aș vrea să încep această 
discuție, întrebîndu-vă care 
sînt valorile după care vă 
conduceți dumneavoastră 
în viață?

Succesul uneori vine, alte-
ori te poate părăsi, dar valorile 
umane ramîn pentru totdeau-
na. În opinia mea, succesul, 
în mare parte, este datorat 
anume calităţilor pe care le 
posedă o persoană. Şi vreau 
să remarc faptul că dintre 
toate însuşirile pozitive, care 
le poate întruni o personali-
tate umană, omenia şi bunul 
simţ trebuie puse în capul me-
sei. Toată viaţa am trăit după 
aceste principii, care mi-au 
fost cultivate din fragedă co-
pilărie şi dezvoltate pe parcurs 
de către oameni deosebiţi,  şi 
nu am dat greş. Acelaşi lucru 
îl fac şi eu, în calitatea mea de 
profesor, atunci cînd merg în 
faţa studenţilor, vorbindu-le 
despre importanţa valorilor 
umane în domeniul ales ca 
destin – justiţia.  

– Sînteţi o persoană ver-
sată în domeniul juridic,  
sînteţi un exemplu de reuşi-
tă şi succes, demn de urmat. 
Cînd şi cum aţi înţeles că 
aceasta este vocaţia dum-
neavoastră?

De fapt, încă din copilărie 
doream să devin judecător. În 
cele din urmă, acesta deveni-
se scopul meu spre care rîv-
neam tot mai mult şi mai mult. 
O zicală mai veche spune ,,nu 
e cum vrea omul, ci cum vrea 
Domnul”. Astfel se face că, 
destinul imi hărăzise altceva. 
Am absolvit Şcoala pedagogi-
că din Orhei (1965), activînd 
în calitate de profesor de cla-
sele primare. Ulterior, am fost 
admis la Facultatea de drept a 
Universităţii de Stat din Mol-
dova. Aveam acelaşi gînd – să 
devin judecător sau cel puţin 
să activez în organele pro-
curaturii. Pe parcursul anilor 
de studenţie am avut parte 
de mentori  foarte buni, iar 
eu mă străduiam să fac faţă 
tuturor provocărilor. Doream 
întotdeauna să dau dovadă de 
o pregătire adecvată, iar prin 
anul II, III de studii, am înce-
put să pătrund profund în tai-
nele ştiinţei dreptului. Cu toa-
te acestea, nici nu visam că voi 
preda, deoarece, mă gîndeam 
că în cadrul catedrelor rămîn 
cei mai aleşi studenţi. Dar ni-
sipul din clepsidra timpului se 
scurgea necontenit, iar eu par-
ticipam la diverse conferinţe 
ştiinţifico-practice. Atunci mi-
am dat seama că eu pot să fac 
mai mult. Studiam intens, iar 
după absolvirea facultăţii am 
fost repartizat la Catedra dis-

cipline statale, pentru a activa 
în calitate de lector universi-
tar. Acest fapt mă bucurase cu 
atît mai mult, cu cît simţeam 
că am formată deja o bază – 
absolvisem Şcoala pedagogi-
că şi aveam o anumită expe-
rienţă în acest domeniu. Îmi 
amintesc şi acum de primele 
lecţii pe care le-am predat la 
universitate: elaboram diver-
se proiecte în care formulam 
scopuri şi obiective, abordam 
probleme de actualitate îm-
preună cu studenţii. 

După 3 ani de activitate 
în calitate de lector, am obţi-
nut o bursă de studii la aspi-
rantură, la Universitatea de 
Stat ,,M. Lomonosov” din 
Moscova. Am acumulat ex-
perienţă mare acolo. Mai apoi, 
am revenit la Chişinău, unde 
mi-am continuat activitatea  
în cadrul universităţii, trecînd 
toate treptele – lector, lector 
superior, conferenţiar univer-
sitar etc. Îmi plăcea mult ceea 
ce făceam, iar visul de a deve-
ni judecător rămînea undeva 
în umbră,  aveam deja alte 
scopuri – de a mă preocupa 
de ştiinţă.

– Viaţa pe care o trăiţi  
este în deplină armonie cu 
sufletul dumneavoastră? 
Aţi reuşit să găsiţi limbaj 
comun şi bună înţelegere cu 
lumea juriștilor?

Referitor la prima parte 
a întrebării, remarc faptul că 
mă simt un om împlinit şi din 
punct de vedere profesional. 
Mi-a plăcut întotdeauna ceea 
ce fac, o dovadă în acest sens 
serveşte şi faptul că am ajuns 
pînă unde am ajuns. Dacă nu 
imi plăcea nu izbuteam să 
realizez ceea ce am făcut şi 
accentuez că am pus suflet în 
toate. Astfel, am ajuns să nu 
mă simt în largul meu dacă nu 
merg o zi la ore. Este o plăce-
re de nedescris să merg în faţa 
studenţilor,  să împărtăşesc 
cunoştinţele cu ei. Nu vreau 
să par lipsit de modestie, dar 
simt că pot face bine acest lu-
cru, iar faptul că sălile de curs, 
atunci cînd predau, întotdeau-
na sînt pline de studenţi, vor-
beşte despre ceva.

 Cît priveşte partea a doua 
a întrebării, ţin să menţionez 
că juriştii sînt, în primul rind, 
oameni, cu emoţii, cu valori. 
Nu am avut niciodată nici un 
fel de probleme cu ei. Cola-
borăm întens, ne întîlnim des 
în cadrul a diverse conferinţe, 
discutăm probleme arzătoare, 
ceea ce presupune şi discuţii 
mai aprinse, însă fiecare parti-
cipant-jurist dă dovadă de bun 
simţ şi stimă faţă de colegi, 
prin ascultarea şi respectarea 
dreptului la opinie al fiecăru-
ia. 

– Prin ce se cîştigă imagi-
nea unui jurist profesionist?

O să fac aici o repetare 
intenţionată – în primul rînd, 
prin omenie şi bun simţ, aşa 
cum am mai menţionat anteri-
or. Este foarte important ca un 
jurist, în afară de nivelul de 
pregătire teoretică şi practică 
să aibă formate nişte deprin-
deri de viaţă care derivă din 
valorile umane (responsabili-
tate, corectitudine, onestitate, 
obiectivitate, seriozi-
tate etc.), toate acestea 
avînd la bază omenia 
şi bunul simţ.

O altă problemă 
constă în faptul cum 
să îmbunătăţeşti şi să 
menţii imaginea unui 
jurist bun. În această 
ordine de idei, este 
vorba de instruire con-
tinuă şi  muncă asiduă. 
Întotdeauna le spun 
studenţilor, că atunci 
cînd un cetăţean se va 
adresa la ei, în calitate 
de jurişti fiind, cu o 
anumită problemă, ei 
trebuie să-i răspundă 
omului, astfel încît 
acesta să nu mai caute 
un răspuns în altă par-
te  (la un alt jurist). Cu 
alte cuvinte, cetăţea-
nul trebuie să primească un 
răspuns concret şi obiectiv să 
simtă responsabilitate din par-
tea judiciarului. 

– În acest context, aş vrea 
să abordăm o problemă, 
care am observat că vă preo-
cupă mult: instruirea juridi-
că. Cum se prezintă situația 
la acest capitol? Cui pasăm 
responsabilitatea pentru ca-
litatea studiilor juridice?

Responsabilitatea pentru 
calitatea studiilor juridice o 
poartă însăşi instituţia unde 
sînt instruiţi juriştii. Pentru a 
pregăti specialişti în dome-
niul dreptului devine imperios 
necesar ca instituţia care pre-
stează asemenea servicii să 
întrunească toate cerinţele în 
această direcţie. Mă refer în 
acest caz la dotarea cu echipa-
ment adecvat, bibliotecă etc. 
şi nu în ultimul rînd nivelul 
de pregătire al profesorilor. 
Cu toate acestea, avem situ-
aţia pe care o avem – 34 de 
facultăţi de drept existente în 
Republica Moldova. Roşesc 
atunci cînd privesc în fişele 
de examinare ale unor stu-
denţi care vin  de la facultăţi 
de drept dubioase şi constat 
cu stupoare ce discipline  au 
studiat. În acest context, ac-
centuez faptul că, a pregăti 
jurişti este o artă, este necesar 
de a pregăti diverse proiecte 
de studii, planuri etc. Nu poţi 
să studiezi dreptul internaţio-
nal înainte de teoria generală 
a dreptului, nu poţi să studiezi 
dreptul penal înainte de drep-
tul constituţional. 

Privind problema dintr-o 
altă direcţie, s-ar părea că este 
foarte importantă şi calitatea 
manualelor. Aici avem o si-
tuaţie mai pozitivă, deoarece 
avem colaborări cu diverşi 
profesori, oameni cu renume 

în domeniul dreptului din Ro-
mânia şi din  alte state europe-
ne. De asemenea, avem acces 
la literatura de specialitate, la 
fel, din România şi chiar lite-
ratură în limbi străine, în spe-
cial, în domeniul armonizării 
legislaţiei.              

– Pe ce pune accentul 
şcoala juridică a lui Andrei 
Smochină?

 Indiferent de statutul as-
piranţilor profesiei de jurist 
(studenți, masteranzi, docto-
ranzi), întotdeauna abordăm 
probleme de actualitate pen-
tru statul nostru, iar ulterior, 
în urma a diverse analize a 
situaţiilor, venim cu propu-
neri, sugestii, soluţii. Aceas-
ta este principiul de bază al 
metodei mele de predare, 
prin intermediul căreia imi 
provoc discipolii să reflec-
teze profund asupra unei si-
tuaţii concrete. Este un antre-
nament al minţii dacă vreţi, 
care indubitabil, generează 
rezultate bune. 

 În altă ordine de idei, aş 
vrea să menţionez că am re-
zerve vizavi de Procesul de 
la Bologna. Există şi avanta-
je desigur, pentru că este un 
concept foarte bun, însă, in-
stituţiile de învăţămînt din Re-
publica Moldova nu întrunesc 
condiţiile necesare pentru a 
face faţă acestei provocări la 
capitolul calitatea pregătirii 
specialiştilor în domeniul ju-
risprudenţei. 

 – Ca să intru un pic pe 
un făgaş mai arzător, cre-
deţi că ţara noastră are ne-
voie de o reformă constituţi-
onală completă, sau doar de 
ajustări ale Legii supreme? 

Constituţia Republicii 
Moldova are multe lacune. 
Prin urmare, ea necesită a fi 
redactată. Am analizat situa-
ţia la acest capitol, împreună 
cu mai mulţi colegi şi am con-
statat că, mai mult de 60 de ar-
ticole (peste 50%) din Legea 
fundamentală a statului tre-
buie redactate. De asemenea, 
în Constituţia noastră lipsesc 
vreo 15 articole care ar trebui 
să aibă locul lor (cu privire la 
avocatură, avocat parlamen-
tar, procuratură ş.a.).

Făcînd referire la situaţia 
creată vizavi de forma de gu-
vernămînt, alegerea/nealege-
rea preşedintelui ţării etc., țin 
să menţionez că, indiferent 
de principiile politice, toate 
partidele au nevoie de Consti-
tuţie. Pe noi, savanţii care ne 
preocupă aceste aspecte ne in-
teresează, în primul rînd, ce se 
doreşte din partea acestor for-

maţiuni politice?  Ei trebuie 
să ştie ce fel de formă de 
guvernămînt vor (republică 
parlamentară, prezidenţială 
sau semiprezidenţială), ca 
ulterior, să purcedem la 
modificări constituţionale 
adecvate.

 Avem multe partide po-
litice, care toate au acelaşi 
scop – de a trece pragul 
electoral pentru a obţine cît 
mai multe mandate în Parla-
ment. În asemenea condiţii 
este imposibil ca un singur 
partid, doar, să obţină 61 din 
101 mandate. Aici, survine 
problema majoră a politici-
enilor – lipsa artei de a nego-
cia, de a găsi un compromis. 
Putem vorbi despre un viitor 
al Republicii Moldova nu-
mai în cazul unei guvernări 
de coaliţie.

Cît priveşte (ne)alegerea 
preşedintelui  ţării, aş propune 
ca acesta să fie ales direct de 
către popor, prin vot secret. 

În acest caz cred că ar fi 
bine ca, Legea supremă să 
fie adoptată prin referendum. 
Astfel, ea nu va putea fi mo-
dificată decît, la fel, prin re-
ferendum, ci nu de oricine va 
veni la putere. Astăzi, în seco-
lul XXI, avem constituţii care 
nu au suferit nici o modificare 
de la adoptare, în timp ce în 
Legea noastră fundamentală 
se conţin aproximativ 37 de 
amendamente.

Constituţia trebuie să fie 
rigidă, fapt ce va genera sta-
bilitate în ţară. Toate constitu-
ţiile adoptate prin referendum 
au demonstrat îmbunătăţirea 
imaginii ţării respective, nu 
doar în interior, ci şi în exte-
rior.  

– Pe lîngă multitudi-
nea de activități pe care le 
desfășurați mai dețineți și 
o funcție de administrare 
în cadrul Institutului de Is-
torie, Stat și Drept al Acade-
miei de Științe a Moldovei. 
Se ştie că munca de admi-
nistrare, solicită foarte mult 
timp, cum îmbinaţi această 
muncă cu cea de savant şi 
cea didactică? Cum reuşiţi 
să mențineți echilibru în 
toate?

Bunul Dumnezeu a vrut 
ca întreaga mea viaţă să fie 
aidoma unei triade sfinte, for-
mată din trei elemente care se 
află într-o perfectă comuniu-
ne: Ştiinţa, Educaţia şi Fami-
lia. Prin muncă asiduă, răb-
dare, şi înţelegere din partea 
celor apropiaţi  le reuşesc pe 
toate. În timpul meu liber, să 
ştiţi, că mă găsiţi tot aici, în 
biroul din cadrul Institutului 
de Istorie Stat şi Drept al Aca-

demiei de Ştiinţe a Moldovei, 
pentru că primesc o satisfac-
ţie sufletească enormă de la 
ceea ce fac.

– Care este cea mai  fru-
moasă realizare a dumnea-
voastră? 

Ar fi păcat să nu spun că 
mă simt un om care a reuşit să 
se realizeze în viaţă. În primul 
rind, am o familie minunată – 
cea mai înţeleaptă soţie şi co-
pii, aceasta este marea mea re-
alizare. Nu în ultimul rînd, mă 
simt un om împlinit din punct 
de vedere profesional. Am 
pregătit 15 doctori în drept, 
un doctor habilitat, la mo-
ment, sub tutela mea am 16 
doctoranzi. Eu cred că aceşti 
indici vorbesc de la sine.

– Cu certitudine putem 
afirma că ați devenit o perso-
nalitate notorie graţie muncii 
dumneavoastră, care uneori 
v-a suprasolicitat puterile, 
care sînt lecţiile pe care le-
aţi luat de la viaţă?

După cum se ştie, viaţa 
are atît urcuşuri, cît şi coborî-
şuri. Un om de rînd fiind, am 
avut şi eu parte de eşecuri. 
Însă lecţia mea a rămas ace-
eaşi – omenia, respectul faţă 
de cei din jur, corectitudinea, 
onestitatea. În acest spirit mi-
am educat copiii, aceste cali-
tăţi stărui să le cultiv şi disci-
polilor mei.

– Ce nu ați reușit încă să 
realizați? Ce planuri aveți 
în acest sens?

Am pe agenda mea de 
lucru preconizată elaborarea 
unui tratat care vizează istoria 
dreptului, revenirea dreptului 
naţional în albia familiei de 
drept continental. Mă fasci-
nează mult această idee şi cu 
ajutorul bunului Dumnezeu 
cred că voi reuşi să o realizez.

– Recent, aţi fost decorat 
cu cea mai înaltă distincţie 
de stat – Ordinul Repu-
blicii, şi Medalia Dimitrie 
Cantemir, cea mai înaltă 
distincţie a Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Ce sem-
nifică aceasta pentru dum-
neavoastră?

Este o apreciere. Şi nimic 
nu poate fi mai îmbucurător 
pentru fiinţa umană decît 
atunci cînd işi vede roadele 
eforturilor depuse. Vreau să 
menţionez că nu este numai 
meritul meu. Aici regăsim 
susţinerea colegilor şi nu în 
ultimul rînd a familiei. Ar fi 
păcat să nu menţionez des-
pre sprijinul şi înţelegerea pe 
care le-am avut din partea 
soţiei mele Domnica. Nuştiu 
dacă mai există vreo femeie 
cu o înţelepciune şi răbdare 
atît de mare. Lăsînd-o acasă 
cu doi copii mici, pe perioada 
studiilor mele de la Moscova 
(3 ani), a reuşit să înfrunte de 
una singură toate greutăţile 
inclusiv să mă susţină şi pe 
mine. Pe bună dreptate este 
şi meritul ei, pentru că am 
găsit această înţelegere şi 
susţinere pînă în prezent.   

Vă mulţumesc.   
Irina BUREA

,,Întreaga mea viaţă este aidoma unei triade sfinte, formată din trei 
elemente care se află într-o perfectă comuniune: Ştiinţa, Educaţia şi Familia”

(Interviu cu Andrei SmochiNă, doctor habilitat în drept, profesor universitar, vicedirectorul institutului de istorie, 
Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a moldovei)

Domnule Andrei Smochină,  recent,  aţi aniversat 
o frumoasă vîrstă şi profit de această deosebită ocazie 
pentru a vă aduce felicitările colectivului  publicaţiei 

,,Dreptul” însoţite de cele mai frumoase gînduri şi urări 
de sănătate. 

Mulţumesc.
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C u prilejul acestui eve-
niment, am decis să 

facem o călătorie în trecut, 
pentru a ne reaminti cum a 
început totul. Au trecut deja 
21 de ani de cînd Republica 
Moldova şi-a reorganizat 
forţele de interne, din miliţie 
sovietică în Poliţie naţională. 
La 18 decembrie 1990, Par-
lamentul consfinţeşte crearea 
noii structuri prin Legea cu 
privire la poliţie. Istoria Mi-
nisterului Afacerilor Interne 
începe cu evenimentele tragi-
ce de pe Nistru. Pentru că, la 
începutul anilor ʼ90, Republi-ʼ90, Republi-90, Republi-
ca Moldova încă nu avea ar-
mată, politiştii au fost primii 
trimişi să lupte cu separatiştii 
din regiunea transnistreană. 
În acel conflict armat, 89 de 
ofiţeri au căzut cu moarte de 
erou. Timp de 21 de ani, Mi-
nisterul de Interne a avut opt 
miniştri cu grad de general. 
Cel mai longeviv ministru a 
fost Gheorghe Papuc, care a 
deţinut această funcţie timp 
de şase ani, în două guverne.

Să revenim, însă, la pre-
zent. De Ziua Poliţiei naţio-
nale, conducerea Ministeru-
lui de Interne a depus flori 
la placa comemorativă de la 
sediul instituţiei, instalată în 
memoria poliţiştilor căzuţi la 
datorie. 

Poliţiştii felicitaţi de 
prim-ministrul 

Vlad Filat

Şi prim-ministrul Vlad 
Filat a participat la 

manifestaţiile consacrate 
aniversării a XXI-a a Zilei 
Poliţiei. Premierul a adresat 
cele mai sincere felicitări şi 
urări de sănătate poliţiştilor 
din Republica Moldova, ex-
primîndu-şi respectul faţă de 
munca pe care o desfăşoară 
cu onoare şi demnitate în 
slujba societăţii.

„Vă asigur că înţeleg foar-
te bine greutăţile pe care le 
aveţi în munca dumneavoas-

tră, dar cetăţenii aşteaptă să le 
asiguraţi securitatea, ordinea 
şi liniştea în societate. Este o 
muncă grea, iar pe parcursul 
a 21 de ani colaboratorii mi-
nisterului Afacerilor Interne 

au demonstrat că pot să facă 
faţă tuturor provocărilor”, a 
menţionat Vlad Filat.

Premierul a ţinut să subli-
nieze, totodată, că nu trebuie 
daţi uitării poliţiştii care şi-au 
pierdut viaţa la datorie şi în 
memoria lor, actualii colabo-
ratori să-şi facă munca onest. 
Referitor la viitorul MAI, 
şeful Cabinetului de Miniştri 
a menţionat că reformele de-
marate în acest an au ca scop 
principal asigurarea condiţii-
lor necesare pentru buna acti-
vitate a colaboratorilor.

Vlad Filat a transmis cu-
vinte de mulţumire şi familii-
lor oamenilor legii, pentru că 
îi susţin să-şi facă datoria.

La rîndul său, ministrul 
Afacerilor Interne, Alexei 
Roibu, a declarat că preve-
derile şi sarcinile strategice 
enunţate în Programul de 
activitate al Guvernului Re-
publicii Moldova „Integrare 
Europeană: Libertate, De-
mocraţie, Bunăstare”, impun 
obiective clare organelor 

Afacerilor Interne, de comun 
cu administraţiile publice lo-
cale şi organizaţiile obşteşti, 
spre consolidarea şi sporirea 
eficienţei activităţilor poliţie-
neşti în domeniul combaterii 
fenomenelor infracţionale şi 
menţinerii ordinii publice.

„Ca instituţie de control 
social şi ca structură impor-
tantă a statului, poliţia este 
delegată de societate să asi-
gure protecţia drepturilor şi 
libertăţilor omului. Societa-
tea este în drept să aştepte o 

acţiune mult mai fermă din 
partea poliţiei privind preve-
nirea şi descoperirea faptelor 
prin care se atentează la inte-
gritatea resurselor financiare 
şi materiale ale statului, ori 
la viaţa şi patrimoniul cetăţe-
nilor”, a accentuat ministrul.

Delegaţii de peste 
hotare în vizită la 

ministerul Afacerilor 
Interne

De Ziua Poliţiei naţi-
onale, delegaţii ale 

Ministerelor de Interne ale 
mai multor state au sosit la 
Chişinău, pentru a participa la 
festivităţile organizate cu pri-
lejul sărbătorii. Ministrul Afa-
cerilor Interne, Alexei Roibu, 
împreună cu viceminiştrii, au 
avut o întrevedere cu delega-
ţia MAI al Georgiei. Roibu a 
remarcat progresele obţinute 
de poliţia georgiană în ultimii 
ani, în procesul de reformare 
şi a apreciat înalt schimbările 

obţinute în cadrul implemen-
tării acestuia. Oficialul moldo-
vean a subliniat că experienţa 
instituţiei de forţă de la Tbi-
lisi va fi considerabilă pentru 
statul nostru. În acelaşi con-
text, viceministrul Afacerilor 
Interne din Georgia, Amiran 
Meskheli, a confirmat dispo-
nibilitatea în susţinerea MAI 
al R. Moldova. Meskheli a 
menţionat că odată cu refor-
ma în cadrul MAI de la Tbilisi, 
au fost realizate multe schim-
bări pentru a aduce poliţia mai 
aproape de societate, experi-
enţă care ar putea fi împărtăşi-
tă cu colegii din Moldova.

De asemenea, Ministe-
rul de Interne de la Chişinău 
a găzduit şi delegaţia Mi-
nisterului Administraţiei şi 
Internelor din România, re-
prezentată de Lucian Florin 
Guran, împuternicit adjunct 
al şefului Departamentului 
ordine şi siguranţă publică, 
Adrian Romanica, director 
general al Direcţiei generale 
management operaţional şi 
Emanuel Preda, ataşat pentru 
Afaceri Interne al României 
în Republica Moldova.

În cadrul discuţiilor,    
Alexei Roibu a mulţumit re-
prezentanţilor români pentru 
colaborare, apreciind asisten-

ţa continuă pe care MAI de la 
Bucureşti o acordă Republi-
cii Moldova. Totodată, minis-
trul moldovean a reconfirmat 
disponibilitatea de a consoli-
da relaţiile bilaterale, inclu-
siv dezvoltarea acestora şi la 
nivel trilateral, cu Ucraina. 
Colegii români au confirmat 
deschiderea pentru o coope-
rare cît mai fructuoasă şi au 
mulţumit pentru invitaţie din 

Flori, laude şi oaspeţi de peste hotare de Ziua Poliţiei naţionale
Poliţia naţională a împlinit, pe 18 

decembrie, 21 de ani de la fondare. Cu 
această ocazie, Ministerul Afacerilor In-
terne a organizat un şir de activităţi fes-
tive. Totodată, Capitala a fost gazda mai 
multor delegaţii ale Ministerelor de In-
terne din diferite state.

partea ministrului Adminis-
traţiei şi Internelor, Constan-
tin Traian Igaş.

Conducerea MAI s-a 
întîlnit şi cu delegaţia Mi-
nisterului Afacerilor Inter-
ne al Republicii Belarus, 

condusă de viceministrul 
Anatolii Adamovici Curileţ. 
Cu această ocazie, Alexei 
Roibu a subliniat că Repu-
blica Moldova are relaţii de 
colaborare foarte bune cu 
colegii de la Minsk, bazate 
pe înţelegere, respect şi res-
ponsabilitate reciprocă. În 
acelaşi context, el a menţi-
onat despre posibilitatea de 
a organiza o întrevedere bi-
laterală, la nivel de miniştri, 

pentru anul 2012, în vederea 
consolidării colaborării. Tot 
aici, s-a pus accent pe cola-
borarea foarte bună la nive-
lul trupelor de carabinieri şi 
la nivelul departamentelor 
de resurse umane din cadrul 
celor două ministere.

Şi delegaţia Ministerului 
Afacerilor Interne al Fede-
raţiei Ruse, condusă de şeful 
Departamentului serviciului 

de stat şi resurse umane,  Vla-
dimir Kubîşko, a întreprins o 
vizită la Chişinău. Ministrul 
de Interne a mulţumit oas-
petelui pentru că a acceptat 
să participe la ceremonia de 
celebrare a 21 de ani de la 

fondarea Poliţiei naţionale a 
Republicii Moldova şi a rei-
terat importanţa relaţiilor bi-
laterale cu Federaţia Rusă, pe 
linia afacerilor interne. Tot-
odată, Alexei Roibu a mul-
ţumit reprezentantului de la 
Moscova pentru colaborarea 
şi suportul continuu, acordat 
MAI al Republicii Moldova. 
Conducerea MAI a reiterat 
disponibilitatea de a consoli-
da relaţiile bilaterale. 

De cealaltă parte,             
Vladimir Kubîşko a confir-
mat poziţia MAI al Federa-
ţiei Ruse, pentru o cooperare 
cît mai fructuoasă cu repre-
zentanţii din Republica Mol-
dova. Oficialii au discutat, în 
cadrul întrevederii, referitor 
la mersul reformelor în care 
este implicat MAI al Fede-
raţiei Ruse în prezent, dar şi 
despre realizările obţinute în 
cadrul Reformei MAI de la 
Chişinău.

Dreptul menţionează 
că potrivit legii, sarcinile 
principale ale poliţiei sînt 
protecţia vieţii, a sănătăţii, a 

drepturilor şi libertăţilor ce-
tăţenilor ţării. Totodată, date-
le celui mai recent Barometru 
de Opinie Publică arată că 
cei mai mulţi moldoveni nu 
au, deocamdată, încredre în 
poliţie.

Ministerul de Interne de 
la Chişinău a fost gazda de-
legaţiilor MAI ale mai multor 
state. 

Lilia DUMINICA

Afişele publicitare de pe carosabil vor fi 
demontate, pentru a evita accidentele rutiere. 
Regula a intrat în vigoare încă acum jumăta-
te de an, dar autorităţile locale din Chişinău 
au descoperit-o abia acum.

Mai întîi de toate, vor fi scoase panourile 
publicitare amplasate pe benzile de separare 
a carosabilului, în special, cele de pe viaduct, 
bulevardul Dacia şi drumul spre Aeroport. 
Peste o săptămînă, vom afla locaţiile afişelor 
care vor fi demontate în primul rînd. 

„Am primit o asemenea sesizare de la 
Ministerul Transporturilor acum o lună. Am 
convenit să formăm o comisie mixtă în care 
vor fi incluşi reprezentanţi ai Poliţiei Rutiere, 
Ministerului Transporturilor, Primăriei şi ai 
agenţiilor de publicitate. Vom examina fieca-
re panou în parte şi vom organiza dezbateri 
publice”, a declarat viceprimarul Capitalei, 

Nistor Grozavu. În replică, Dorin Chirtoacă 
a accentuat că nu mai e timp pentru dezbateri 
şi că legea trebuie executată fără discuţii. 

Mai mult, primarul a anunţat că toate 
panourile urmează să fie inspectate, ca să 
fie excluse cele amplasate cu încălcări, şi a 
dat indicaţii să nu fie prelungite autorizaţiile 
pentru anumite billboarduri.

Subiectul abordat la Primărie l-a luat 
prin surprindere pe arhitectul-şef interimar 
al Chişinăului, Radu Blaj, care a auzit, re-
cent, prima dată despre această lege. „Nu pu-
tem lua, deocamdată, măsuri concrete fiind-
că e nevoie de un studiu pentru a vedea care 
panouri trebuie demontate”, a spus încurcat 
funcţionarul. 

În locul panourilor din drumul spre Ae-
roport, singurele surse de lumină pe timp 
de noapte, Chirtoacă a promis să reabiliteze 

sistemul de iluminare de la Porţile Oraşului 
spre Aeroport şi pînă la podul din Sîngera. 

„Astfel, vom diminua riscul producerii acci-

dentelor rutiere, dar şi vom spori imaginea 
Chişinăului”, a precizat edilul. 

„Trebuie să fie un iluminat nou, efi-
cient din punct de vedere energetic”, 
a menţionat primarul. Întreprinderea 

,,Lumteh” lucrează deja la elaborarea 
unui proiect de iluminare cu leduri, 
valoarea căruia ar putea ajunge la 10 
milioane de lei. În acelaşi timp, Aca-
demia de Ştiinţe a Moldovei propune 
să fie instalate baterii solare pe stîlpii 
de iluminare.

Conform noii legi, billboardurile 
trebuie amplasate la cel puţin şase 
metri depărtare de drum sau la peste 
150 de metri de la indicatoarele ru-
tiere. În afara oraşelor, panourile pu-
blicitare trebuie să fie la o distanţă de 

300 de metri unul de la altul. 

Panourile publicitare de pe benzile de separare a carosabilului vor fi demontate 
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L a deschiderea eve-
nimentului Irina          

Todorova, coordonatorul 
Programului OIM Prevenire 
şi Protecţie, a ţinut un cuvînt 
de salut. „Cele două teme 
ale concursului, migraţia şi 
diversitatea, sînt strîns legate 
una de alta. Pentru a face faţă 
provocărilor acestui început 
de secol avem nevoie de to-
leranţă şi înţelegere reciprocă 
atît în prezent, cît şi în viitor, 
atunci cînd această diversita-
te va deveni din ce în ce mai 
pronunţată, inclusiv datorită 
fenomenului migraţiei”, a 
menţionat aceasta.

Potrivit Irinei Todorov, 
vocea tinerilor şi viziunile lor 
privind migraţia şi diversita-
tea sînt extrem de importan-
te. „Din acest motiv, în anul 
curent am decis să creăm şi 
Secţiunea foto a concursului, 
pentru a oferi oportunitatea 
mai multor tineri din întreaga 
ţară să-şi vocifereze opiniile 
şi viziunile proprii despre mi-
graţie şi diversitate. Sperăm 
că astfel de evenimente vor fi 
promovate la cel mai înalt ni-
vel, inclusiv guvernamental, 

Migraţia şi diversitatea abordate prin vocile tinerilor de Ziua 
internaţională a migranţilor

În fiecare an, la 18 decembrie, comunita-
tea mondială marchează Ziua internaţională a 
migranţilor. În acest context, dar şi cu ocazia 
aniversării a 60 de ani de la înfiinţarea Orga-
nizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune, a 
fost organizat un concurs video şi foto ,,Plural 
+ Moldova 2011”. Peste 100 de tineri din în-
treaga ţară, de la Giurgiuleşti pînă la Ocniţa, 
inclusiv din regiunea transnistreană, au parti-
cipat la ceremonia de premiere a concursului. 
Mai mult de 20 de lucrări la tema migraţiei şi 
diversităţii au fost ecranizate, dintre care cele 
mai reuşite au fost selectate şi premiate. 

iar concursul ,,Plural + Mol-
dova” să devină o frumoasă 
tradiţie pentru ţara noastră”, 
a conchis sursa citată.

În cadrul evenimentului 
organizat în incinta cinema-
tografului ,,Patria-multiplex” 
au fost ecranizate 10 filme 
de scurt metraj, realizate de 
către tineri cu vîrsta cuprinsă 
între 9 şi 25 de ani din în-
treaga republică. Filmele au 
abordat teme precum: ten-
dinţele fenomenului migraţi-
ei, impactul acestuia asupra 
familiilor şi copiilor, impor-
tanţa diversităţii şi integrării 
tuturor grupurilor sociale, 
egalitate de gen şi consecin-
ţele migraţiei.

În acest an, ,,Plural + 
Moldova” şi-a deschis uşile 
şi pentru amatorii artei foto-
grafice, încurajînd tinerii să-
şi împărtăşească prin lucrări-
le lor experienţele şi opiniile 
privind migraţia şi diversi-
tatea. Astfel, mai mult de 30 
de fotografii, realizate de 12 
participanţi la tema migraţi-
ei şi diversităţii, au abordat 
subiectul copiilor şi bătrîn-
ilor rămaşi fără îngrijire în 

urma migraţiei, toleranţei în 
societate, incluziunii sociale 
a diferitor etnii, consecin-
ţelor migraţiei, importanţei 
valorilor familiei etc. Pentru 
aprecierea acestor lucrări, 
în incinta cinematografului 

,,Patria-multiplex” a fost or-
ganizată o expoziţie a celor 
mai reuşite fotografii. Publi-
cul larg a avut ocazia să par-

ticipe la votarea şi selectarea 
celei mai reuşite fotografii, 
autorul căreia a obţinut Pre-
miul Simpatiei Publicului. 

Premiul principal pentru 
cel mai bun film a revenit 
peliculei „Casa părintească”, 
realizată de un grup de tineri 
din satul Carahasani, rn. Şte-
fan Vodă, în frunte cu Victor 

Mazăre. Filmul „Pe urmă” 
de Alexandru Statnîi din Chi-
şinău a luat premiul II, iar 
filmul „Egalitate de gen”, re-
alizat de  Daniel Rînja din r-n. 
Ocniţa s-a plasat pe locul III. 
Pelicula „Vyberi svoi Puti” a 
fost nominalizată pentru cea 
mai bună regie, iar „Stran-
gers”, de Lucia Lupu, a ob-
ţinut premiul pentru cel mai 

original film. Premiul pentru 
fidelitate a fost acordat Irinei 
Lencăuţan pentru a 3-a parti-
cipare consecutivă la concur-
sul ,,Plural + Moldova”.

La fel de fructuoase au 
fost rezultatele şi în Secţi-
unea foto. Juriul a decis ca 
Premiul de gradul I să fie 
acordat Laurei Vasilov pen-

tru fotografia „În grija bă-
trînilor”, premiul II - pentru 
fotografia „Singur acasă”, 
realizată de Ion şi Grigore 
Oboroceanu. Pe locul III s-a 
plasat Cristina Scripnic din 
satul Sarata Galbenă, cu lu-
crarea „Stăpînul Sorţii”. Pre-
miul „Simpatia Publicului” 
i-a revenit fotografiei lui Ion 
Oboroceanu. 

Participanţii au fost feli-
citaţi de către Eugen Spătaru, 
şef adjunct, Direcţia progra-
me de tineret din cadrul Mi-
nisterului Tineretului şi Spor-
tului, unul dintre membrii 
juriului. Acesta şi-a manifes-
tat convingerea că astfel de 
evenimente pentru tineri vor 
continua şi în viitor. „Parti-

cipanţii au demonstrat încă o 
dată că tinerii au un cuvînt de 
spus în viitorul acestei ţări şi 
că aceştia dispun de energia, 
creativitatea şi curajul nece-
sar pentru a aborda cele mai 
complicate probleme socia-
le”, a subliniat E. Spătaru.

Din juriu au mai făcut 
parte Ecaterina Berejan, se-
cretar al Comitetului naţional 
pentru combaterea traficului 
de fiinţe umane, Leontina 
Vatamanu, director artistic 
al OWH TV Studio, Andrei  
Locoman, director al Teatru-
lui „Eugene Ionesco”, Ana 
Susarenco, coordonator, Re-
ţeaua Y-PEER în Moldova 
(UNFPA), Roman Rîbaliov, 
director al Şcolii de fotogra-
fii, şi Martin Wyss, şeful Mi-
siunii OIM în Moldova.

Menţionăm că, concursul 
,,Pural + Moldova Migraţie şi 
Diversitate” a fost organizat 
pentru a treia oară în Repu-
blica Moldova, de către OIM 
Moldova şi Alianţa Civiliza-
ţiilor, în parteneriat cu Guver-
nul Republicii Moldova şi Or-
ganizaţia Agenţiilor ONU în 
Moldova, cu suportul reţelei 
de cinematografie ,,Patria”.

Scopul acţiunii este de a 
promova implicarea tineri-
lor în abordarea problemelor 
precum integrarea, identita-
tea, diversitatea, drepturile 
omului şi coeziunea socială 
pe întregul glob, prin recu-
noaşterea tinerilor drept forţă 
motrice a schimbării sociale 
într-o lume care adesea e 
caracterizată prin segregare, 
diviziune şi intoleranţă.

 Lilia DUMINICA

Angajaţii SA „Apă-Canal Chişinău” 
(ACC) continuă şi în această săptămînă veri-
ficarea apometrelor, acolo unde se înregistrea-
ză diferenţe de volum de apă între datele con-
toarelor pentru întregul bloc şi datele privind 
consumul declarate de către consumatori. 

Şeful Direcţiei relaţii cu clienţii din ca-
drul ACC, Vladimir Mocreac, a declarat, în 
şedinţa operativă de la Primărie, că săptămî-
na trecută au fost verificate 2197 de aparta-
mente. Din numărul total, corespund cerinţe-
lor tehnice doar 35 la sută din apometre. 

„Din 3543 de apometre care nu corespund 
cerinţelor tehnice - 283 nu sînt verificate, 
2728 nu sînt sigilate, 532 sînt montate cu 
abateri. În paralel, a fost depistat un volum 
nedeclarat de apă de 13 199 metri cubi, echi-
valentul a 121 de mii de lei”, a remarcat an-
gajatul ACC. 

Vladimir Mocreac a precizat că există ca-
zuri în care volumul nedeclarat de apă ajun-
ge pînă la 3 mii de meri cubi într-un singur 
apartament, care se adună timp de 3-4 ani. 
În astfel de cazuri se întocmeşte un plan de 
eşalonare. Uneori se ajunge în instanţa de ju-
decată. 

În paralel cu verificările ACC, raiduri fac 
SA „Termocom” şi Direcţia locativ-comuna-
lă şi amenajare.  

Doar 35% din 
apometrele verificate 
corespund cerinţelor 

tehnice
„De la 1 ianuarie 2012 vor fi lansate procedurile de creare a 

Agenţiei pentru protecţia consumatorilor. Deplin funcţională, agen-
ţia va deveni la sfîrşitul anului viitor”, a declarat viceministrul Eco-
nomiei, Octavian Calmâc în cadrul unui briefing.

Agenţia pentru protecţia consumatorilor va fi creată în baza 
Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi 
Protecţia Consumatorilor (IPSSPMPC) şi va avea un efectiv-limită 
de 78 de persoane. Agenţia va avea reprezentanţe la Bălţi şi Cahul. 
Crearea Agenţiei va fi finanţată din bugetul de stat în mărimea fi-
nanţării pentru (IPSSPMPC).

Agenţia va avea atribuţii de supraveghere a pieţei privind co-
respunderea produselor plasate pe piaţă şi a serviciilor prestate cu 
cerinţele prescrise, efectuarea controlului la toate etapele de produ-
cere a bunurilor sau al prestării serviciului, efectuarea controlului 
de stat privind respectarea normelor şi regulilor de desfăşurare a 
activităţilor de comerţ, efectuarea controlului metrologic a mijloa-
celor de măsurare şi nu în ultimul rînd, protecţia intereselor eco-
nomice ale consumatorilor. Totodată, agenţia va putea reprezenta 
consumatorul în instanţa de judecată.

Noua instituţie creată va avea dreptul să constate contravenţii şi 
să aplice sancţiuni în conformitate cu prevederile Codului contra-
venţional, să emită decizii de remediere, înlocuire, restituire a con-
travalorii produsului sau a serviciului necorespunzător, de reducere 
a preţului acestora etc. Totodată, în vederea protejării drepturilor 
consumatorilor, agenţia va putea emite decizii de încetare a practi-
cilor comerciale incorecte.

Viceministrul Octavian Calmâc a anunţat și despre noile amen-
damente la Legea nr. 231 cu privire la comerţul interior care vor 
întra în vigoare de la 1 ianuarie 2012. Conform acestora, în relaţiile 

„furnizor - comerciant” în domeniul livrării - procurării mărfurilor, 
comerciantul nu va putea să solicite şi să încaseze de la furnizor 
plăţi pentru servicii ce nu sînt incluse în costul de achiziţie al pro-
duselor (taxe de raft, costuri pentru extinderea reţelei de distribuţie 
şi amenajări ale suprafeţei de vînzare, costuri pentru publicitate şi 

promovarea produselor). Comerciantul nu poate fi obligat de că-
tre furnizor să contribuie la costurile de marketing ale furnizorului. 
Această reglementare nu împiedică furnizorul sau comerciantul să 
participe benevol şi reciproc la costuri de marketing pentru promo-
varea produselor.

O altă prevedere vizează comercializarea cu amănuntul pentru 
angrosişti. Pentru a putea efectua comerţul cu amănuntul aceştia 
sînt obligaţi să deschidă unităţi comerciale cu amănuntul. Prevede-
rea respectivă nu se va răsfrînge asupra producătorilor de mărfuri 
care dispun de reţea mobilă de distribuţie a produselor (camioane 
utilate cu maşini de casă şi control cu memorie fiscală).

Amendamentele prevăd şi noi sancţiuni pentru normele de des-
făşurare a comerţului cu amănuntul. În cazul comercializării măr-
furilor fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate, 
comercializării mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat sau 
modificării termenului de valabilitate indicat pe produs, pe etiche-
tă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire, se sancţionează cu 
amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale.

Conform schimbărilor normative în domeniul comerţului cu 
amănuntul, a fost extins nomenclatorul tip, prin introducerea no-
ţiunilor pentru magazin on-line, casă de comerţ, magazin salon şi 
clasificarea unităţilor conform suprafeţei comerciale, unităţi staţio-
nare şi mobile.

Potrivit Ministerului Economiei, unităţile comerciale vor fi obliga-
te să expună pentru vînzare tot sortimentul de mărfuri existent la depo-
zit iar pe versoul indicatorului de preţ se depune semnătura gestionaru-
lui responsabil sau se întocmeşte un ordin al întreprinderii respective. 
Se introduce obligativitatea eliberării bonului de casă sau a bonului de 
plată pentru deţinătorii de patente la achitarea bunurilor.

Totodată, în anul 2012 va fi majorată vîrsta de la 16 la 18 ani 
pentru minorii faţă de care se introduc restricţii la comercializarea 
băuturilor alcoolice şi a articolelor din tutun şi se interzice intra-
rea în magazinele cu autoservire a copiilor sub 6 ani fără însoţirea 
maturilor.

De la 1 ianuarie 2012 vor fi lansate procedurile de creare a 
Agenţiei pentru protecţia consumatorilor
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Articolul 79 din Codul de 
executare prevede că, instan-
ţa de judecată poate suspenda 
executarea documentului exe-
cutoriu, la cererea executoru-
lui judecătoresc sau a părţilor 
în procedura de executare, în 
următoarele cazuri: 

a) adresării de către exe-
cutorul judecătoresc în instan-
ţa de judecată sau în organul 
care a eliberat documentul 
executoriu a cererii de a se 
explica hotărîrea adoptată; 

b) aflării debitorului într-o 
delegaţie îndelungată în inte-
res de serviciu sau cu o misi-

une de stat atunci cînd obliga-
ţia are un caracter personal; 

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

d) căutării debitorului; 
e) înaintării de către terţi 

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

f) contestării eliberării ti-
tlului executoriu. 

Potrivit alineatului (2) 
al acestui articol, încheierea 
privind suspendarea execută-
rii documentului executoriu 
poate fi atacată cu recurs. 

Educaţie juridică

? Ar putea fi oprită executarea actului judecăto-
resc dacă a fost contestată eliberarea titlului exe-
cutoriu? care sînt cazurile în care executarea ar  
putea fi suspendată? 

Tatiana melinte,
r-n criuleni 

Regulamentul cu pri-
vire la modul de 

stabilire şi plată a ajutoru-
lui social, aprobat prin Ho-
tărîrea Guvernului nr.1167 
din 16.10.2008,  prevede 
modalitatea de stabilire şi 
plată a ajutorului social fa-
miliilor defavorizate prevă-
zute în Legea nr.133-XVI 
din 13 iunie 2008 cu privire 
la ajutorul social. Conform 
prevederilor regulamentului, 
dreptul la ajutor social şi la 
ajutor pentru perioada rece 
a anului îl au familiile defa-
vorizate, membrii cărora sînt 
cetăţeni ai Republicii Mol-
dova, cetăţeni ai altor state, 
apatrizi sau refugiaţi, care 
au domiciliu în Republica 
Moldova, conform legislaţi-
ei. De dreptul la ajutor social 

şi la ajutor pentru perioada 
rece a anului beneficiază fa-
milia defavorizată în cazul 
în care toţi membrii adulţi ai 
acesteia se încadrează în cel 
puţin una din următoarele 
situaţii:

a) au atins vîrsta necesa-
ră pentru stabilirea pensiei 
conform legislaţiei;

b) sînt persoane încadra-
te în grade de invaliditate;

c) sînt şomeri înregistraţi 
la agenţia teritorială pentru 
ocuparea forţei de muncă în 
a cărei rază teritorială îşi au 
domiciliul şi nu refuză un 
loc de muncă sau participa-
rea la servicii de stimulare a 
ocupării forţei de muncă şi 
la lucrări publice oferite de 
agenţii;

d) se află în perioada din-
tre săptămîna a 30-a de sarci-
nă şi săptămîna a 12-a după 
naştere, în cazul în care co-
pilul se naşte mort sau moa-
re în perioada concediului 
postnatal, ori îngrijeşte un 
copil în vîrstă de pînă la 3 
ani;

e) îngrijesc un membru/
membri ai familiei încadraţi 
în gradul I de invaliditate 
care necesită îngrijire, con-
form concluziei Consiliului 
de Expertiză Medicală a Vi-
talităţii, îngrijesc un copil/
copii invalizi din aceeaşi fa-
milie sau o persoană în vîrstă 
de peste 75 de ani din ace-
eaşi familie, conform con-
cluziei Consiliului Medical 
Consultativ.

Familiile ai căror mem-
bri realizează venituri pro-
venite din salarizare, cu timp 

Modul de stabilire şi plată a ajutorului social
integral sau parţial, din acti-
vitatea de antreprenoriat sau 
din activităţi bazate pe folo-
sirea terenurilor agricole din 
extravilanul localităţilor pot 
solicita acordarea dreptului 
la ajutor social şi la ajutor 
pentru perioada rece a anu-
lui cu condiţia că ceilalţi 
membri adulţi ai acestora se 
încadrează în una dintre situ-
aţiile expuse mai sus.    Situ-
aţiile specificate la lit.d) pot 
fi invocate concomitent de 
diferiţi membri ai familiei 
doar pentru copiii cu mame 
diferite, iar situaţiile speci-
ficate la lit.e) pot fi invocate 
doar de un singur membru al 
familiei.

 La determinarea drep-
tului la ajutorul social şi la 
ajutor pentru perioada rece 

a anului se exclud membrii 
familiei, care:

a) deţin cetăţenia Repu-
blicii Moldova, însă nu do-
miciliază pe teritoriul aces-
teia;    

b) execută pedeapsa pri-
vativă de libertate;

c) satisfac serviciul mili-
tar în termen; 

d) se află la întreţinerea 
statului: aziluri, internate, 
pensionate, alte forme de 
plasament temporar sau per-
manent.

Pentru determinarea 
dreptului la ajutor social şi 
la ajutor pentru perioada 
rece a anului, solicitantul 
sau reprezentantul legal al 
familiei, trebuie să depu-
nă cerere pentru acordarea 
ajutorului social.  Membrul 
desemnat de familie pentru 
depunerea cererii de ajutor 
social (solicitantul), este 
ales în mod voluntar dintre 
membrii cu capacitate depli-
nă de exerciţiu, iar alegerea 
acestuia este dovedită prin 
semnăturile aplicate pe cere-
rea de solicitare a ajutorului 
social de către toţi membrii 
adulţi ai familiei.  Împreună 
cu cererea, solicitantul pre-
zintă actele de identitate ale 
tuturor membrilor familiei 
şi, în mod obligatoriu, ane-
xează la cerere certificatul 
privind componenţa famili-
ei, copia actului de identitate 
şi legitimaţia de şedere tem-
porară sau actul de identitate, 
eliberat de autorităţile com-
petente, în cazul cetăţenilor 
străini, apatrizilor sau refu-
giaţilor iar, după caz, urmă-

toarele acte confirmative:
a) copia actului ce con-

firmă gradul şi termenul in-
validităţii/severităţii;

b) certificatul de salariu 
de la locul de muncă cu indi-
carea mărimii salariului net;

c) certificatul confirma-
tiv de la organele abilitate 
sau copia documentelor ce 
confirmă dreptul deţinătoru-
lui de teren privind terenuri-
le agricole de pe lîngă casă 
(intravilanul localităţilor), 
precum şi din extravilanul 
localităţilor;

d) copia deciziei de pla-
sament în instituţie;

e) certificatul privind 
tipul de studii pe care le 
urmează orice membru al 
familiei (cu finanţare buge-
tară sau prin contract),  cu 

indicarea mărimii bur-
sei, după caz;

f) copia contractului 
de arendă, locaţiune;

g) copia certifica-
tului medical despre 
confirmarea sarcinii şi 
termenului acesteia. 

Cererea va conţine 
acordul pentru colecta-
rea şi verificarea infor-
maţiei despre familie, 
veniturile şi proprieta-
tea acesteia, precum şi 
obligaţiunea de a resti-
tui sumele primite nele-
gitim, în cazul declaraţi-
ei false sau incomplete. 
Cererea pentru acorda-

rea ajutorului social, înso-
ţită de actele confirmative, 
se depune reprezentantului 
direcţiei/secţiei asistenţă so-
cială şi protecţie a familiei 
din localitatea unde familia 
solicitantă îşi are reşedinţa 
curentă, pentru a fi transmi-
să direcţiei/secţiei asistenţă 
socială şi protecţia familiei.   
Reprezentantul direcţiei/
secţiei asistenţă socială şi 
protecţie a familiei verifică 
informaţia indicată şi actele 
anexate la cerere.  Cererea, 
prezentată cu toate actele 
confirmative necesare, se ac-
ceptă şi se înregistrează de 
către reprezentantul direcţi-
ei/secţiei asistenţă socială şi 
protecţie a familiei  într-un 
registru special. Solicitantu-
lui i se eliberează o  recipisă 
de primire a cererii, indicîn-
du-se data şi numărul de în-
registrare. În cazul în care nu 
au fost prezentate toate acte-
le confirmative necesare, ce-
rerea nu se acceptă. Cererea 
pentru acordarea ajutorului 
social se examinează de per-
soanele desemnate din cadrul 
direcţiei/secţiei asistenţă so-
cială şi protecţie a familiei.  
Decizia privind acordarea 
sau neacordarea ajutorului 
social şi a ajutorului pentru 
perioada rece a anului este 
adoptată de către şeful di-
recţiei/secţiei asistenţă soci-
ală şi protecţie a familiei, în 
termen de 15 zile lucrătoare 
din data depunerii cererii, 
prin emiterea unui ordin.  În 
termen de 5 zile lucrătoare 
de la emiterea ordinului, so-
licitantului i se expediază o 

înştiinţare în scris despre 
acordarea sau neacordarea 
ajutorului social sau, după 
caz, a ajutorului pentru peri-
oada rece a anului.  În cazul 
acordării dreptului la ajutor 
social sau, după caz, a aju-
torului pentru perioada rece 
a anului înştiinţarea va con-
ţine termenul pentru care a 
fost stabilit ajutorul social 
sau, după caz, ajutorul pen-
tru perioada rece a anului, 
cuantumul acestuia, modali-
tatea de plată şi termenele de 
revizuire a dreptului la ajutor 
social, precum şi obligaţiile 
beneficiarului.  În cazul res-
pingerii cererii, înştiinţarea 
va conţine motivele care au 
stat la baza deciziei respecti-
ve, precum şi modalitatea de 
contestare a acesteia.

    Cuantumul venitului 
lunar minim garantat al 
familiei reprezintă suma 
cuantumurilor veniturilor lu-
nare minime garantate stabi-
lite pentru fiecare membru al 
acestei familii.  Cuantumul 
venitului lunar minim ga-
rantat pentru fiecare membru 
al familiei se stabileşte după 
cum urmează:

a) 100% din venitul lu-
nar minim garantat pentru 
solicitant;

b) 70% din venitul lu-
nar minim garantat pentru 
fiecare alt membru adult al 
familiei;

c) 50 %  din venitul lunar 
minim garantat pentru fieca-
re copil;

d) plus 30% din venitul 
lunar minim garantat pentru 
fiecare adult încadrat într-un 
grad de invaliditate;

e) plus 50%  din venitul 
lunar minim garantat pentru 
fiecare copil invalid;

f) plus 10% din venitul 
lunar minim garantat, dacă 
persoana încadrată într-un 
grad de invaliditate este uni-
cul adult din familie.

Pentru determinarea ve-
nitului global mediu lunar al 
familiei, toate veniturile şi 
economiile se declară, indi-
ferent de provenienţa acesto-
ra. Venitul global mediu lu-
nar al familiei se calculează 
din veniturile totale, curente 
şi nete obţinute, pentru luna 
anterioară celei în care a fost 
depusă cererea de acordare a 
ajutorului social. Veniturile 
nete sînt veniturile din care 
au fost achitate impozitul pe 
venit şi alte plăţi obligatorii. 
Pensia de întreţinere plătită 
este exclusă din veniturile 
familiei.   Veniturile obţinu-
te din activitatea agricolă a 
gospodăriilor ţărăneşti (de 
fermier) şi în gospodăriile 
casnice auxiliare sau din 
activităţi bazate pe folosirea  
terenurilor agricole sînt ex-
cluse la calcularea venitului 
global al familiei, pentru  
familiile formate doar din 
membri inapţi de muncă:

a) copii; 
b) persoane încadrate în 

grade de invaliditate; 
 c) persoane care au îm-

plinit vîrsta de 75 de ani.

Atenţie, demarează concur-
sul în cadrul proiectului – 
,,Libertatea Noilor Idei”    

Iarăşi în vizor avem proiectul cu genericul ,,Libertatea 
Noilor Idei” (LNI), care este în plină desfăşurare. 

Conform prevederilor proiectului, toţi participanţii la 
prelegerile  ţinute de experţi europeni în domeniul libertă-
ţii presei şi libertăţii de exprimare, precum şi alte persoane 
interesate, sînt invitaţi să participe la un concurs de lucrări, 
care prevede: punerea în aplicare a problemelor existente 
în domeniul libertăţii presei şi libertăţii de exprimare în 
Republica Moldova, analiza problemelor şi a situaţiei ac-
tuale din ţară la capitolul vizat, precum şi propuneri de 
soluţii adecvate  bazate  pe exemple elocvente, oferite  în 
cadrul  programului de prelegeri LNI.

Lucrarea poate fi scrisă în limbile: română, rusă, engle-
ză, şi  nu trebuie să depăşească 10 pagini (format A4, ca-
ractere - Times New Roman, mărimea - 12, distanţa dintre 
rînduri - 1.5). 

Doritorii de a participa la concurs pot trimite articolele 
pe adresa electronică a Coordonatorului Local al Proiectu-
lui, Irina Zhenchak: foni.eplo@gmail.com

Lucrările vor fi evaluate, iar autorul celui mai bun ar-
ticol scris va fi premiat şi i se va oferi oportunitatea de a 
efectua un stagiu de  4 luni în cadrul redacţiei publicaţiei 

,,Dreptul”.

Data limită 
pentru prezentarea lucrărilor este:  

20 ianuarie, 2012 
Amintim că  acest proiect este finanţat de Uniunea Euro-

peană şi implementat de Organizaţia de Drept Public Euro-
pean  (EPLO) în cooperare cu Universitatea de Stat din Mol-
dova (Facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării) şi 
Departamentul jurnalistică  din cadrul Institutului de Limbi 
şi Literaturi  al Universităţii de Stat ,, Taras Shevcenko” din 
Tiraspol.

În cadrul proiectului, săptămînalul juridic ,,Dreptul” are 
rolul de partener media.

CONTACTE:

Ilias Kalamaras                       Iryna Zhenchak

Şeful Operaţiunilor                   Coordonator Local                                                                                                 

Email: ikalamaras@eplo.eu      Email: foni.eplo@gmail.com
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Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Scoferţa 
Artur: mun. Chişinău, bdul Cuza-Vodă nr.14, apt. 107, pentru 
data de 17 ianuarie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (mun. 
Chişinău, str. Teilor nr. 4) în calitate de intimat în cauza civilă nr. 
2a-5697/11 la acţiunea cet. Tabarcea Ina către       Scoferţa Artur, 
DMPDC privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător Grigore Zubati 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cozub Andrei, pentru data de 17 ianuarie 2012, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Smoleva Ana privind încasarea 
datoriei.

Judecător Ion Ţurcan 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Traistari Alexandra Nichitici, domiciliată în mun. Chişinău, str. 
Tisa, şi Ghiorghiu Anna Ion, domiciliată în mun. Chişinău, str. 
Tisa, pentru data de 24 ianuarie 2012, ora 8.50, la şedinţa de 
judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate de reclamaţi în 
cauza civilă la acţiunea reclamantului Caraman Mihail, domi-
ciliat în mun. Chişinău, str. Tisa nr. 3 privind radierea dreptului 
asupra bunului imobil.

Judecător   A. Andronic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sandulescu Eugeniu, pentru data de 10 februarie 2012, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) în calitate de 
reclamat în cauza civilă la acţiunea lui Sandulescu  Anatolie pri-
vind recunoaşterea dreptului asupra spaţiului locativ.

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

Judecător I. Busuioc  
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Martîn Andrei, pentru data de 20 februarie 2012, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea lui Radeţchi Ion privind transmiterea 
silită a bunului gajat.

Judecător Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Martîn Snejana, pentru data de 20 februarie 2012, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea lui Radeţchi Ion privind transmiterea 
silită a bunului gajat.

Judecător Ştefan Niţă  
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Andrey                    Za-
vrinovici, pentru data de 29 decembrie 2011, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-5345/2011 la cererea cet. Raviv Natalia 
privind decăderea din drepturile părinteşti. 

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Şvera       Svetla-
na şi Panpuh Iurii, pentru data de 16 ianuarie 2012, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-253/2011 la cererea SRL „Lidiros-
Prim” privind evacuarea din bunul imobil. 

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎI „Cojuhari G.V.S.”, pentru data de 19 ianuarie 
2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
602) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Ştevi-
prod” privind încasarea datoriei. 

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

Judecător Ghenadie Pavliuc 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Covali Com”, pentru data de 31 ianuarie 2012, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2e-367/2011 la cererea SRL „Casa de 
comerţ Vita” privind încasarea sumei. 

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului „S&G 
Enterprises.Co” SRL, pentru data de 31 ianuarie 2012, ora 9.45, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2e-167/2011 la cererea „Casa de co-
merţ Vita” privind încasarea sumei. 

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cebanu Galina, 
pentru data de 24 ianuarie 2012, ora 16.15, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea lui Cebanu Sergiu privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mircea Lilia, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Cahul nr. 8, apt. 
100, pentru data de 25 ianuarie 2012, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-7080/11, la acţiunea lui Ochakovschi F. privind încasarea 
datoriei.

Judecător Gh. V. Bîrnaz

citaţii în judecată www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Jioara Dumitru Andrei, pentru data de 17 februarie 2012, ora 
10.50, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova privind încasarea datoriei.

Judecător Ig. Vornicescu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rotari Iurie, pentru data de 4 aprilie 2012, ora 13.00, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de pîrît în cauza ci-
vilă intentată de Rotari Antonina privind recunoaşterea dreptului 
pierdut la spaţiul locativ.

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

Judecător Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Bahov Alexandr, Lupu Irina, Hristoforov Cristina, pentru 
data de 5 aprilie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de CCL-
51 privind încasarea sumei.

Judecător V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Potapov Iurii, Doroş Victor, pentru data de 5 aprilie 2012, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calita-
te de pîrîţi în cauza civilă intentată de CCL-51 privind încasarea 
sumei.

Judecător V. Ilaşco
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Demian Tatiana, pentru data de 16 ianuarie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Demian Iurie privind 
desfacerea căsătoriei.

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 re-
prezentantului SRL „Comedie Media”, cu sediul: or. Chişinău, 
str. Burebista nr. 120, pentru data de 18 ianuarie 2012, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile intentată de SC „Rumitox” 
SRL privind încasarea sumei.

Judecător Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Danilov               Ana-
tolie, pentru data de 7 februarie 2012, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Danilov Natalia privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎI „Gavriliţa Elena”, pentru data de 9 februarie 
2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SC 
„Rumitox” SRL privind încasarea datoriei formate în baza con-
tractului.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Melnic Eduard, 
pentru data de 20 februarie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judeca-
tă (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă la cererea ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Suprovici    Du-
mitru, Suprovici Svetlana, pentru data de 16 februarie 2012, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea SC „Capitoliul” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Stropşa Natalia, 
pentru data de 24 ianuarie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de DPDC sect. Ciocana privind luarea forţată a 
copilului din familie cu decăderi din drepturile părinteşti.

Judecător Oxana Robu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Hîţu Constantin, domiciliat: mun. Chişinău, str. P.      Zadni-
pru nr. 4/3, apt. 105, pentru data de 9 februarie 2012, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Darii Aurel privind 
repararea prejudiciului.

Judecător Ina Dutca
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Levinţa Galina Ştefan, pen-
tru data de 10 ianuarie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Or-
hei, str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Botea Liuba privind încasarea datoriei.

Judecător V. Negruţa

www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-

licită REPETAT prezentarea cet. Cerneac Dumitru, pentru data 
de 10 ianuarie 2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Cerneac Iuna privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător V. Negruţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Luca Anton, cu ultimul do-
miciliu: satul Morozeni, Orhei, pentru data de 16 ianuarie 2012, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Luca Iulia privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător V. Negruţa
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Pînzaru              Mar-
gareta, pentru data de 24 ianuarie 2012, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) calitate de pîrît în ca-
uza civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător S. Procopciuc
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Oreșciuc Oleg, pentru data de 16 
ianuarie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Donduşeni, str. 
31 August 1989, nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Guţu Oleg împotriva lui Oreşciuc Roman privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător Oxana Banari
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Hariton        Va-
dim Serghei, a.n. 01.01.1989, domiciliat: satul Sociteni, Ialo-
veni, pentru data de 12 martie 2012, ora 15.00, la şedinţa de 
judecată (Ialoveni, str. Prieteniei nr. 4, bir. 9) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea SA „Moldcargo” SRL.

Judecător C. Creţu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ÎI „Guiban Lidia”, cu sediul: mun. Chişinău, 
satul Băcioi, str. Constructorului f/n, pentru data de 16 ianuarie 
2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 
24) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de SRL 
„Nicaem Trans” privind încasarea datoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica  Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bostan Roman, 
pentru data de 23 ianuarie 2012, ora 15.30, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la cererea cet. Bostan Natalia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Fincheliştein Alexandr, pentru data de 2 februarie 2012, ora 
12.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1„A”) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Morari 
Maxim privind încasarea datoriei.

Judecător   Nicolae Şova
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Turkkan Tur”, cu ultimul sediu cunoscut: 
Chişinău, bdul Gagarin nr. 3, of. 57, pentru data de 18 ianuarie 
2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Pervan-
ciuc Svetlana privind încasarea sumei pentru arendă.

Judecător   Nadejda Mazur
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet-lor: Doroş Iurie şi Doroş An-
gela, domiciliaţi în Chişinău, pentru data de 10 ianuarie 2012, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) 
în calitate de intervenienţi accesorii în cauza civilă la cererea 
înaintată de G.Ţ. „Mihail Sîrbu” privind anularea procesului 
verbal de vînzare la licitaţie publică.

Judecător   V. Negruţa
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Nancom Grup”, pentru data de 7 februarie 
2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 12) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
DSMEx a MT de RCA a PR a MAI mun. Chişinău privind în-
casarea datoriei.

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

Judecător   Viorica Mihaila
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantuluia SRL 
,,Benedictus”, pentru data de 18 ianuarie 2012, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 305), în cali-
tate de pîrît în cauza civilă intentată de ,,Standelev” SRL privind 
încasarea datoriei.

Judecător Ion Tutunaru
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea reprezentantului Î.I. „Dobîndă Violeta”, 
pentru data de 24 ianuarie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă intentată de SRL „CENTAUR” privind încasarea datoriei.

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

Judecător   V. Negruţa
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Rodica Ciobanu, conferenţiar universitar, Faculta-
tea de drept, USM; Aurelia Toderaş, preşedintele 
Judecătoriei Floreşti; Ecaterina Silivestru, jude-
cător, Botanica; Aliona Miron, judecător, Rîşcani 
mun. Chişinău; Ludmila Coţaga, judecător, Rezi-
na; Valeriu Arhip, judecător, CSJ; Nicolae Şova, 
judecător, Botanica; Andrei Mironov, judecător, 
Taraclia; Ghenadie Bîrsan, judecător, Edineţ;                            
Valeriu Gîscă, judecător, Rîşcani mun. Chişinău; 
Dumitru Puşca, judecător, Bălţi; Vladimir Holban, 
procuror, şef adjunct secţie, Procuratura Generală.

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

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

La mulţi ani!
 membrii Consiliului de administraţie   

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul şi 

Revista Naţională  de Drept

În preajma sfîrşitului de 
an, găsim tot mai mul-

te articole despre cum să te 
bucuri de sărbătorile de iarnă, 
cum să-ţi surprinzi prietenii, 
cum să te distrezi, ce să faci 
pentru a trăi momente de ne-
uitat. Dar noi îţi vom spune ce 
să nu faci în aceste zile. 

Dacă nu ţi-ai găsit jumă-
tatea, nu te mai plînge pe sin-
gurătate. Mai bine foloseşte 
acest timp pentru a planifica o 
sărbătoare într-un grup unde 
sînt oameni noi. Cel puţin 
ştii că îţi vei da şansa de a 
cunoaşte pe cineva. Dacă stai 
în casă şi te plîngi că eşti sin-
gură, poţi să stai mult şi bine, 
că lucrurile nu se vor schimba 
prea mult. 

Ai grijă să nu cazi în de-
presia de sezon! Multă lume 
în această perioadă îşi „conta-
bilizează” realizările de peste 
an şi rămîne uneori deprimată 
şi dezamăgită. Chiar dacă nu 
ai obţinut slujba dorită, maşi-
na, casa, chiar dacă nu ai slă-
bit zece kilograme, asta nu în-
seamnă că ţi-ai pierdut un an 
din viaţă. Sfîrşitul anului nu 
este sfîrşitul vieţii tale, este 
doar o perioadă de sărbători 
cum vor urma multe altele.

Dacă ai pierdut de curînd 
pe cineva drag, foloseşte săr-

bătorile pentru a-i cinsti amin-
tirea şi pentru a face lucruri 
care îi făceau plăcere. Nu dis-
truge sărbătorile doar pentru 
că cel drag ţie nu mai este, de-
oarece îi distrugi, într-un fel şi 
amintirea, în clipele în care 
eraţi împreună de sărbători. 
E un moment bun să te întîl-
neşti cu familia, să petreceţi în 
linişte, cu amintiri frumoase, 
gînduri bune şi multă iubire.

Nu te chinui să te simţi bine 

şi vesel doar pentru că „aşa e 
normal”. Nu eşti nevoit(ă) să 
mergi la petreceri, dacă nu ai 
chef, nici să faci mii de vizi-
te, dacă tot ce îţi doreşti este 
puţin timp pentru tine. Anun-
ţă că te simţi rău sau că eşti 
plecat(ă) la rude şi fă exact 
ce ai chef: stai cu familia, cu 
partenerul(a) ori stai singură 
în pat, privind un film sau ci-
tind o carte bună. Există prea 
multe norme şi reguli cu pri-

vire la aceste sărbători: trebuie 
să fii vesel, trebuie să arunci 
cu daruri peste tot, trebuie să 
mănînci cîrnaţi, deşi îi urăşti, 
trebuie, trebuie, trebuie… Dar 
realitatea este că nu „trebuie” 
nimic! Gîndeşte-te ce vrei să 
faci şi fă acel lucru, fără să îţi 
pese că X se va supăra, iar Y 
va vorbi urît despre tine. Doar 
aşa poţi cu adevărat să te bu-
curi de sărbători, iar acesta e 
singurul lucru care contează.

Dacă te simţi mereu obosită, explicaţia cea mai probabilă 
este şi cea mai simplă: nu dormi suficient. Insomnia electroni-
că ne afectează pe toţi, chiar dacă nu ne dăm seama.

Hipotiroidie, acumulare de toxine, lipsă de vitamine, aces-
tea sînt doar cîteva din bolile pe care le folosim ca să explicăm 
faptul că ne simţim mereu obosiţi. De fapt, explicaţia e mult 
mai simplă, chiar dacă poartă un nume exotic, „insomnie elec-
tronică”.

Din momentul în care am descoperit curentul electric, via-
ţa noastră s-a schimbat complet. Ne-am transformat în fiinţe 
care pot funcţiona 24 de ore din 24, însă corpul nostru nu a 
avut timp să se adapteze la noile condiţii. Deocamdată, ciclul 
zi-noapte este parte din noi, iar dacă nu ne conformăm, efecte-
le nu întîrzie să apară. Una din ele este exact oboseala perma-
nentă de care mulţi din noi se plîng.

Ce este insomnia electronică
Luminile aprinse tot timpul în jurul nostru – becuri, ecra-

ne de computer sau televizor, şi zgomotul care ne înconjoară 
acasă şi pe stradă – radio, televizor, mp3 player, ne păcălesc 
organismul făcîndu-l să creadă că e ziuă, chiar dacă afară e 

Insomnia electronică – ce este şi cum te tratezi
beznă. În consecinţă nu se mai produc hormonii ce induc sta-
rea de relaxare premergătoare somnului. Aşa apare insomnia 
electronică.  

Din cauza ei dormim, în medie, cu 90 de minute mai puţin 
pe noapte decît generaţiile trecute, ceea ce explică numărul 
mare de obezi, cardiaci, depresivi etc., dar şi numărul mare al 
persoanelor care se plîng permanent de oboseală.

După unii specialişti, senzaţia permanentă de oboseală nu 
se combate cu diete de detoxifiere, suplimente alimentare sau 
diete extravagante, ci cu  somn. Acumularea de toxine, lipsa 
de vitamine, hipotiroidia sau alte explicaţii pe care le găsim 
sînt foarte rare. Cei mai mulţi oameni care se plîng de obosea-
lă suferă de lipsă cronică de somn şi nici măcar nu o ştiu.

Cum te vindeci de insomnia electronică
Simplu: scoate din dormitor orice aparat electronic. Nu în-

cerca să adormi la televizor, nu mai verifica Facebook-ul înain-
te să te urci în pat şi închide-ţi telefonul pe parcursul nopţii.

De asemenea, înainte cu aproximativ o oră înainte de cul-
care stinge luminile sau, cel puţin, foloseşte o veioză cu lumi-
nă slabă. Ai grijă ca zgomotul din casă să fie redus la minim.

Polemică în lumea islamică: castraveţii şi 
morcovii ar trebui să fie interzişi femeilor

Un articol publicat în ultimul număr al revistei musulmani-
lor europeni: ,,el-Senousa”, de către un imam, care nu a dorit 
să-şi publice numele adevărat, a declanşat o vie polemică re-
feritoare la castraveţi şi femei.

Castraveţii, bananele, precum şi alte fructe şi legume de 
aceeaşi formă ar trezi fantezii sexuale femeilor, de aceea, aces-
tea ar trebui să fie cumpărate la piaţă doar de către bărbaţi. 
În plus, tot bărbaţii ar trebui să le gătească şi să le servească 
femeilor într-o formă mai puţin ,,sexuală”, consideră imamul. 
Astfel, o femeie are voie să mănînce un castravete doar dacă 
acesta este tăiat cubuleţe sau altfel.

Pe lista legumelor interzise, el a inclus, de asemenea, mor-
covii şi zucchini.

Părerile imamului despre legume au declanşat o reacţie de 
furie în rîndul comunităţii islamice liberale, care consideră că 
astfel de opinii plasează islamul într-o lumină stînjenitoare.

O bloggeriţă islamică din Danemarca scrie în această pri-
vinţă: ,,Dacă femeile islamice au interdicţie la castraveţi şi 
morcovi, atunci bărbaţilor să nu li se mai permită să se apropie 
de pepenii galbeni”.

Femeile care n-au făcut niciodată duş
Femeile din Tribul Himba din Namibia nu au făcut nicio-

dată duş şi nici nu şi-au spălat vreodată mîinile. Ele obişnuiesc 
să fiarbă, în fiecare dimineaţă, ierburi aromatice într-o oală 
şi se afumă cu ele la fel ca şi cum şi-ar da cu parfum întreg 
corpul.

Tribul Himba este un grup etnic din Nordul Namibiei al 
căror număr este cuprins între 20 000 şi 50 000 de persoane. 
Sînt păstori şi nomazi. Femeile mulg vacile, au grijă de co-
pii, construiesc case şi fac, în general, toate muncile grele, în 
timp ce bărbaţii se ocupă de politică şi de diferitele probleme 
administrative. 

Femeile din acest trib au cîteva secrete de frumuseţe pe 
care cu greu le-am putea bănui. Ele sînt făimoase pentru că 
îşi acoperă corpul cu o mixtură numită otjize, compusă din 
grăsime de animal şi ocru, cel mai probabil pentru a se proteja 
de razele puternice ale soarelui, dar şi pentru a simboliza, prin 
culoarea roşiatică pe care o obţine pielea lor, culoarea pămîn-

tului şi culoarea sîngelui. Din idealul de frumuseţe Himba face 
parte şi împletirea părului în multe codiţe şi în acoperirea lui, de 
asemenea, cu ocru. 

Nici măcar după naştere femeile din trib nu se spală. Ele 
scapă de mirosurile puternice ale corpului aplicînd substanţe cu 
miros pătrunzător iar pentru spălatul pe mîini folosesc un praf 
special.

Vezi cît măsoară cea mai scundă femeie din lume
O femeie din India a devenit cea mai scundă femeie din 

lume odată cu împlinirea vîrstei de 18 ani.
Potrivit reprezentanţilor Cărţii Recordurilor, Jyoti Amge 

are o înălţime de 62,8 cm, fiind cu 7 cm mai scundă decît 
deţinătoarea anterioară a recordului, o americancă în vîrstă 
de 22 de ani.

Acesta nu este primul record deţinut de femeia din India. 
Pînă vineri, ea a fost cea mai scundă adolescentă din lume, dar 
după majorat s-a calificat pentru obţinerea noului titlu.

În ultimii doi ani femeia a crescut mai puţin de 1 cm şi nu 
va mai creşte deloc din cauza unei forme de nanism denumită 
achondroplazie.

Renunţarea la fumat scapă oamenii de stres, 
spun specialiştii

Renunţă la fumat şi scapă de stres. Chiar dacă fumătorii 
înrăiţi afirmă că au nevoie de ţigări pentru a se calma, oame-
nii de ştiinţă îi contrazic. Mai mult, cercetătorii americani au 
constatat că, oamenii care se lasă de fumat pe termen lung, se 
simt mai fericiţi.

Chiar şi starea de sănătate a acestora se îmbunătăţeşte. 
Peste 1500 de fumători au participat la studiu, ei fiind supuşi 
mai multor teste şi analize. 

Trei ani mai tîrziu, experimentul a arătat rezultate îm-
bucurătoare. Cei care au reuşit să scape de acest obicei au 
devenit mai sănătoşi, mai încrezători în propriile forţe, mai 
eficienţi şi mai creativi.
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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

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

Ce să nu faci de sărbători?


