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Cartea ta pentru orice situaţie de viaţă

Salut!
Ştiu cît e de dificil să găseşti soluţii sigure în diferite 

situaţii de viaţă. Am avut şi eu momente dificile nu o dată. 
Şi mai ştiu cît de important e ca alături să fie cineva care 
te-ar susţine şi te-ar îndruma. Evident că şi tu cauţi cum ai 
proceda mai bine într-un caz sau altul. Dar totuşi, daca ar 
fi şi un sfat... Suntem neîncrezuţi, avem nevoie de sprijin, 
măcar de un cuvînt de încurajare care contează foarte mult 
în clipele grele. Eu personal am o „reţetă” universală de care 
nu uit atunci cînd mi-e greu: eu mă rog, zic în mintea mea 
„Doamne, ajută!” şi El mă ajută, mă luminează! 

...Imaginează-ţi că te afli într-un oraş necunoscut: mii 
de oameni şi automobile mişună în jurul tău, zgomote, 
lumini, rupturi de fraze, voci şi intonaţii necunoscute, blocuri 
de beton din toate părţile. Ţi-ai imaginat?! Văd cum te 
ghemuieşti ca să te aperi de imensitatea ce te apasă. Ce 
faci? Cauţi un trecător să te ajute, un telefon, o hartă. Ia-le 
de unde nu-s: totul e străin şi rece. Uite-aşa e şi viaţa în 
care noi păşim atunci când ne vine clipa. Dar ea vine şi noi 
trebuie să ne descurcăm în toate labirintele ei.

Uite că această cărţulie de buzunar îţi va fi acel „fir al 
Ariadnei” care te va ajuta să ieşi la suprafaţă. Îţi va fi şi 
îndrumător, şi „hartă”, şi sursă de informare, la nevoie. 
Poart-o cu tine mereu, pentru a fi sigur că în orice situaţie ai 
răspunsul potrivit. Doamne ajută!

Liliana Samcov, 
director AO „Demos”  
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CE CUNOSC EU DESPRE MINE ?

“Cel care cunoaşte pe alţii este 
bine informat, cel care se 

cunoaşte pe sine însuşi este 
înţelept”  

(LAO – TSE, filosof chinez din sec. VI d. Hr.)
Elementul cheie în dezvoltarea personală este 

Autocunoaşterea. Întrebarea “Cine sunt Eu”? este 
calea spre a fi tu însuși, spre a-ţi căuta propriul loc în 
grupul semenilor tăi şi, în general, în societate.

Autocunoaşterea este un proces, în care este 
necesar doar să dorim cu adevărat să ne descoperim 
pe noi înşine, să ne abordăm o imagine de sine.

Imaginea de sine este modul în care simţim şi 
gândim despre calităţile şi defectele noastre, este 
abilitatea de a ne evalua corect şi realist calităţile 
personale. 

Cunoaşterea calităţilor personale, a plusurilor 
şi a minusurilor ne ajută să identificăm valorile şi 
interesele noastre, să tindem spre a fi mai buni.

Valorile sunt credinţele după care ne conducem în 
viaţă. Adevăratul izvor al valorilor se află în interiorul 
nostru: în inima şi caracterul nostru.

Interesele ne adună împreună, căci “oamenii 
nu se nasc nici buni, nici răi, dar se nasc capabili 
de a deveni buni sau răi, după cum îi uneşte sau îi 
desparte un interes comun. “
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Declaraţia valorilor personale te va ajuta să te 
cunoşti mai bine şi să te dezvolţi:

 ● Eu sunt eu şi nu este în lume un om ca şi mine – eu 
sunt o fiinţă UNICĂ!

 ● Ceea ce mă caracterizează pe mine îmi este 
propriu doar mie!

 ● Eu am în interiorul meu o lume întreagă şi ea îmi 
aparţine!

 ● Doar eu văd lumea aşa, felul în care gândesc, 
amintirile mele, imaginaţia şi visurile mele sunt 
irepetabile!

 ● Am interese, necesităţi, simpatii şi dispoziţii proprii, 
care uneori sunt diferite de cele ale altor oameni!

 ● Am o voinţă destul de puternică şi ea mă ajută să 
mă descurc în situaţii dificile!

 ● Sunt o persoană onestă, cei care mă înconjoară 
mă stimează şi apreciază acest lucru!

 ● Sunt o persoană caldă şi binevoitoare, am prieteni 
şi relaţii bune cu oamenii ce mă înconjoară!

 ● Tot ce se întâmplă în viaţa mea – bucurii şi decepţii, 
succese şi înfrângeri, obişnuinţe şi pasiuni – sunt 
experienţele mele, din care totdeauna învăţ!

 ● Eu mă respect şi am aceeaşi atitudine faţă de alţii!
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Află care este imaginea ta, despre trăsăturile 
tale de personalitate şi cele ideale. Pentru aceasta, 
bifează în lista propusă de calităţi trăsăturile care te 
caracterizează. 

 ● Amabilitate
 ● Hărnicie
 ● Exigenţă
 ● Activism
 ● Energie
 ● Profunzime
 ● Perseverenţă
 ● Indiferenţă
 ● Optimism
 ● Onestitate
 ● Iniţiativă
 ● Bunăvoinţă
 ● Tandreţe
 ● Curaj
 ● Compasiune
 ● Disciplină

 ● Sensibilitate
 ● Seriozitate
 ● Acurateţe
 ● Tact
 ● Simţ al umorului
 ● Sinceritate
 ● Sociabilitate
 ● Responsabilitate
 ● Fermitate
 ● Răbdare
 ● Entuziasm
 ● Principialitate
 ● Iscusinţă
 ● Curiozitate
 ● Ingeniozitate

Iar acum subliniază în listă trăsăturile pe care le 
apreciezi, indiferent dacă ele te caracterizează 
sau nu. Vezi ce îţi lipseşte? Deci, lucrează 
asupra ta pentru a obţine acele calităţi care te 
vor ajuta să fii mai bun. Doamne ajută!
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CUM SĂ-MI CULTIV RESPECTUL DE SINE

Respectul de sine este felul în care ne vedem pe 
noi înşine şi dacă ne place ceea ce vedem. El este 
un element destul de schimbător al personalităţii, ce 
are nevoie de “hrană”: fapte bune, succese, etc. De 
aceea nu trebuie să uiţi să te apreciezi şi să-ţi spui că 
ai procedat cumsecade, că arăţi bine sau că astăzi ai 
reuşit, ai mai luat o treaptă. Paradoxul vieţii constă în 
faptul că, înainte ca alţii să creadă în noi, trebuie să 
credem în noi înşine.

Orice persoana are capacitatea de a avea un 
respect ridicat faţă de sine, important este să nu 
cădem în mândrie şi să nu ne supraapreciem.  Nu 
este bună nici altă extremă – subaprecierea. De 
multe ori ea este cauza deznădejdii noastre, a stărilor 
de tulburare, de nelinişte sufletească, de înrăire 
asupra celor care ne par mai perfecţi şi... mai fericiţi. 
Respectul de sine trebuie să-l construim pe parcursul 
vieţii. Dacă nu ţi l-ai format în copilărie, nu e târziu 
să o faci acum! E un proces de durată, nu se poate 
dezvolta peste noapte... Uite cum în 9 paşi poţi să-ţi 
cultivi respectul de sine:

Pasul 1:   Nu te mai compara cu alţi oameni.
Întotdeauna vor exista oameni care au mai mult 

decât tine şi alţii care au mai puţin. Se referă şi la 
aspectul material, şi la alte aspecte ale vieţii. De 
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exemplu, comparându-te mereu cu ceilalţi, îţi găseşti 
defecte cu care nu e uşor să lupţi, dar e simplu să 
cazi în deznădejde.

Pasul 2:   Nu te mai desconsidera. 
Nu poţi să-ţi dezvolţi un respect de sine dacă repeţi 

fraze negative despre tine şi abilităţile tale. Evită 
comentariile negative când vorbeşti despre înfăţişarea 
ta, cariera profesională, relaţiile, situaţia financiară 
sau oricare alte aspecte ale vieţii tale.  Fii bine dispus 
şi întotdeauna răspunde că eşti bine. Concentrează-
te pe lucruri pozitive, în acest fel, cu timpul vei putea 
să obţii ceea ce îţi doreşti. Zâmbetul este cea mai 
frumoasă podoabă a feţii tale, cu el câştigi multe.

Pasul 3:  Acceptă toate complimentele ce ţi se 
fac cu un modest “mulţumesc”.

Nu respinge complimentele! Când respingi un 
compliment, mesajul pe care ţi-l dai este că nu-l meriţi. 
Mulţumeşte omul care te apreciază cu un compliment 
şi nu uita că trebuie să încurajezi şi alţi oameni cu un 
cuvânt bun.

Pasul 4:  Informează-te în legătură cu respectul 
de sine din toate sursele de informaţie disponibile.

Orice material informativ poate să-ţi domine mintea, 
prinde rădăcini şi îţi afectează comportamentul. Dacă 
priveşti programe TV de natură negativă sau citeşti 
în ziare articole despre crime sau escrocherii, vei 
deveni cinic şi pesimist. Dacă însă citeşti cărţi, reviste 
sau urmăreşti programe TV din care înveţi lucruri 
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bune şi de folos pentru sufletul şi mintea ta, îţi vei 
însuşi caracteristicile pozitive, devenind o persoană 
optimistă. Caută trăsături pozitive în oamenii din 
jurul tău şi nu le observa pe cele negative. Formând 
trăsături de caracter sau comportament, pe care le 
apreciezi la alţii, vei avea şi un respect mai sporit faţă 
de sine. 

Pasul 5:  Fă o lista cu ultimele tale succese.
Această listă nu trebuie să cuprindă realizări 
fenomenale; sunt suficiente micile tale victorii cum ar 
fi: absolvirea facultăţii/cursurilor/Şcolii Profesionale, 
o promovare profesională, atingerea unui scop 
personal etc. Citeşte această listă des şi pe măsura 
ce o parcurgi, închide ochii şi retrăieşte sentimentele 
de satisfacţie şi bucurie, pe care le-ai simţit când ai 
obţinut fiecare succes.

Pasul 6:   Dăruieşte mai mult celor din jur.
Nu este vorba despre bani, ci despre faptul că 

trebuie să dăruieşti mai mult din tine celorlalţi (un 
zâmbet, un salut respectuos, o apreciere). Când faci 
ceva bun pentru alţii, ai o contribuţie pozitivă şi asta 
te ajută să-ţi sporeşti respectul de sine.

Pasul 7: Implică-te în sarcini şi activităţi care îţi 
fac plăcere.

E greu să te autoapreciezi dacă faci o muncă 
fără plăcere. Respectul de sine este înfloritor când 
eşti antrenat în sarcini şi activităţi, pe care le faci cu 
tragere de inimă. Chiar daca nu poţi să alegi alte 
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alternative profesionale, poţi, cel puţin, timpul liber 
să ţi-l dedici hobby-urilor şi activităţilor, pe care le 
găseşti stimulante şi plăcute.

Pasul 8:  Fii sincer cu tine! Trăieşte-ţi propria 
viaţă şi nu viaţa impusă de alţii.

Niciodată n-o să-ţi câştigi respectul de sine dacă nu 
duci viaţa pe care ţi-o doreşti, dacă deciziile pe care 
le iei se bazează pe obţinerea aprobării prietenilor şi 
rudelor dacă nu eşti sincer cu tine însuţi şi respectul 
tău faţă de tine este scăzut.

Pasul 9:  Acţionează!
N-o să-ţi dezvolţi un respect de sine dacă te retragi 

din faţa provocărilor. Când acţionezi, indiferent 
de rezultat, te simţi mai bine faţă de tine. Când nu 
reuşeşti să mergi mai departe datorită temerilor, vei 
fi frustrat şi nefericit şi o să dai o lovitură respectului 
tău faţă de tine.

Acesta este procesul de construire a respectului 
de sine. Şi nu uita: Eşti unic; Ai potenţial enorm; Ai 
deja capacitatea de a te iubi pe tine şi de a-i iubi pe 
alţii.

Pe măsură ce respectul de sine creşte, nu-ţi va mai 
fi teamă de eşec, ci o să-ţi asumi mai multe riscuri şi o 
să devii mai optimist, gândind la problemele vieţii. Nu 
vei mai fi atât de preocupat de aprobarea celorlalţi. 
Relaţiile tale vor funcţiona mai bine. Vei dezvolta 
activităţi care să-ţi aducă bucurie şi satisfacţie. 
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Şi încă ceva: respectul de sine îţi aduce linişte 
interioara şi încredere în forţele proprii.
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CUM SĂ PROCEDEZ  
ÎNTR-O STARE DE DEZNĂDEJDE

„Alungă câinele deznădejdii cu piatra 
nădejdii”,- zicea Cuviosul Teognost.

Deznădejdea este atunci când „omul voieşte să se 
dea iadului, nefiinţei”. Atunci când noi vrem să nu mai 
fim, să dispărem pur si simplu, asta-i deznădejdea.

Deznădăjdea este o ruptură totală dintre om şi 
Dumnezeu. Omul disperat ajunge foarte curând la 
gândul despre suicid (sinucidere). Dar ăsta e cel mai 
mare păcat care nu se iartă nici pe pământ, nici în 
ceruri. Cine ne-a dat viaţa pământească, tot Acela ne 
o Va lua, când va veni ceasul morţii. Cei care vin de 
la Dumnezeu, la El se duc. 

Atunci când te vezi aruncat în deznădejde, când 
nu mai poţi vorbi nici cu Dumnezeu din pricina 
disperării, să începi a face ceva, orice: desenează, 
cântă, croşetează, ajută pe cineva care o duce mai 
greu ca tine, dar să ai ceva de care ochiul tău să se 
bucure şi celorlalţi să le fie de folos.

Atunci când eşti trist sau speriat, poate fi destul de 
greu. Furia invidia, ruşinea, singurătatea, supărarea, 
tristeţea - sunt emoţii puternice. Uneori, ni se pare că 
ele ne controlează pe noi şi nu invers. Se întâmplă 
că oamenii să înceapă să fumeze sau să bea alcool 
pentru a-şi ascunde sau a uita emoţiile. Să ştii că aşa 
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procedează doar cei slabi şi fără voinţă!
Emoţiile ne pot face să ne vărsăm furia pe cineva, 

să ne răzbunăm, să fim agresivi, să ne izolăm sau 
să negăm că avem anumite sentimente. Însă aceste 
acţiuni nu ne ajută să ne rezolvăm problemele, ci 
dimpotrivă, ne fac să ne simţim şi mai rău.

Fiecare îşi trăieşte suferinţa în felul său. Însă 
există nişte „şmecherii” care te pot ajuta să treci mai 
uşor peste dificultăţi. Se numesc „metode de control 
al emoţiilor”. Iată câteva din ele.

Vorbeşte despre ceea ce te deranjează. Sună-ţi 
prietenul cel mai bun, discută cu cineva din rude la 
telefon, vorbeşte cu un profesor, cu duhovnicul sau 
un adult în care ai încredere şi, probabil, vei descoperi 
cum să-ţi rezolvi problema. 

Vorbeşte cu Dumnezeu. Însă fără să aştepţi 
vre-un răspuns de la El, spune-i, durerea şi cere-I 
ajutor. Rugămintea ta nu va rămâne goală. Să nu 
te îndoieşti de aceasta. Vei avea ajutorul necesar la 
timpul potrivit, atunci când nu-l aştepţi. Dumnezeu nu 
se grăbeşte, ca să-ţi încerce credinţa şi voinţa ta de a 
te îndrepta pe căile bune. 

Mişcă-te. O plimbare la aer curat te va ajuta să 
meditezi asupra soluţiilor la problema ta.

Găseşte timp pentru a comunica. Discută şi 
vorbeşte cu cei din jurul tău, astfel vei depăşi mai 
uşor emoţiile trăite.
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Notează ceea ce simţi. Pe o foaie albă poţi scrie 
orice te deranjează şi nu-ţi place, apoi, aruncând 
această foaie, arunci cu ea şi emoţiile tale negative 
ce le-ai retrăit scriind.

Alege o activitate care să-ţi placă. Astfel te vei 
abate de la gândurile negative.

Caută soluţii. După ce te linişteşti, poţi reveni la 
problema care ţi-a făcut rău pentru a căuta soluţii.

Cere ajutor, s-ar putea să fie greu, dar nimeni nu 
trebuie să treacă prin greutăţi de unul singur. Uneori, 
îţi este mai uşor dacă discuţi cu cineva despre ceea 
ce te apasă. Când spui cuiva ce te preocupă, te simţi 
mult mai bine, parcă te-ai elibera de o greutate.

„Eşti vătămat? Nu deznădăjdui. 
Ai căzut? Scoală şi zi cu bărbăţie: acum voi 

începe.” 
(Sfîntul Efrem Sirul)
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CUM SĂ CER AJUTOR ÎN CAZ DE NEVOIE

A cere ajutorul cuiva nu e o ruşine. E mai grav dacă 
nu găseşti singur soluţia, dar nici nu apelezi la cineva 
care te va ajuta. Aici mândria nu are nici o treabă.

Persoanele la care ar fi bine să te adresezi ar 
putea fi cineva din rude, vre-un prieten înţelept, sau 
poate  chiar o persoană străină. Uneori poţi fi şi tu în 
situaţia când trebuie să acorzi ajutor cuiva, fie că ţi s-a 
adresat, fie că ai sesizat singur că are o problemă, la 
care tu ai vedea soluţia. 

Uite câteva sfaturi:

Cere ajutor unei persoane mai mari decât tine, 
deoarece are mai multă experienţă de viaţă.

Cere sfatul unui prieten, căci “prietenul adevărat 
la nevoie se cunoaşte”. În viaţă ai nevoie de prieteni, 
însă de prieteni adevăraţi, nu din categoria celor care 
vor doar să se folosească de tine. Atunci, când treci 
prin anumite greutăţi sau evenimente importante, 
realizezi pe câţi dintre ei te poţi baza, deoarece doar 
un prieten adevărat îţi va fi alături şi la bine, şi la greu. 

Ţine cont de sfaturile ce-ţi sunt acordate, ele 
îţi pot fi o lecţie de viaţă. Să ceri ajutor cuiva, nu 
înseamnă să fii o persoană slabă. Ajutor poţi cere 
în momentele grele, când simţi că ai nevoie de o 
susţinere. Sfaturile cuiva întotdeauna vor fi utile, dacă 
o să ştii să le asculţi şi vei face cum crezi tu că e mai 
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bine pentru tine.
Dacă eşti într-o situaţie dificilă, analizează atent 

care este problema şi care pot fi ieşirile din situaţie, 
deoarece pentru orice situaţie există cel puţin 2 soluţii.

Dacă, însă, nici unul din sfaturile propuse nu te 
aranjează, poate că e cazul să stai de vorbă cu 
un preot sau un psiholog, care te vor asculta cu 
răbdare şi care îţi vor acorda sfatul cuvenit. Important 
e să fie persoana care nu te judecă, ci se străduieşte 
să-ţi ofere diverse soluţii. În fine, eşti stăpânul 
propriilor decizii. Şi nu uita un „detaliu” important: 
dacă nu dai tu însuţi dovezi de omenie, deschidere, 
bunătate, frumuseţe sufletească, nici măcar cel mai 
înţelept preot nu-ţi poate fi de ajutor.

Să ştii că pe omul bun şi natura îl ajută, dar şi 
cel mai bun om, pur şi simplu, nu se pricepe de unul 
singur la toate!  

Gândeşte-te o clipă că, uneori dai dovadă de 
slăbiciune sau lipsă de curaj anume fiindcă eviţi să 
ceri ajutorul cuiva atunci când ai nevoie.
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CUM SA MĂ SIMT EGAL ÎNTR-UN  
MEDIU DIVERS

Dreptul la egalitate este dreptul tuturor fiinţelor 
umane de a fi egale în demnitate, de a fi tratate cu 
respect şi de a participa în condiţii egale cu ceilalţi 
la orice aspect al vieţii economice, sociale, politice, 
culturale sau civile. Toate fiinţele umane sunt egale în 
faţa legii şi au dreptul la protecţie.

Legea egalităţii afirmă că fiecare fiinţă umană 
este egală şi că nu putem iubi un om, în detrimentul 
altuia. Bărbaţii şi femeile sunt egali, rasele - neagră, 
albă, galbenă şi roşie sunt egale. Oamenii de toate 
religiile sunt egali, cei bolnavi şi cei sănătoşi, cei cu 
dizabilitate şi cei fără, sunt egali.

Discriminarea trebuie interzisă acolo, unde aceasta 
are loc pe următoarele criterii: de rasă, culoare, 
etnie, origine, gen, statut civil, social, familial sau 
profesional, limbă, religie, opinie politică, naţională 
sau socială, naţionalitate, statut economic, vârstă, 
dizabilitate, stare de sănătate sau o combinaţie a 
oricărora dintre aceste criterii. Discriminarea în baza 
oricărui criteriu trebuie interzisă acolo, unde o astfel 
de discriminare cauzează un dezavantaj, compromite 
demnitatea umană sau afectează în mod negativ 
exercitarea egală a drepturilor şi libertăţilor unei 
persoane. 
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Hărţuirea constituie discriminare atunci, când un 
comportament nedorit legat de orice criteriu interzis 
are loc cu scopul sau efectul de a viola demnitatea 
unei persoane sau de a crea un mediu intimidant, 
degradant, umilitor ori ofensiv. 

Un act de discriminare poate fi comis cu sau fără 
intenţie. 

Important e să percepi diferenţa între a fi criticat, 
ceea ce este normal între oameni, şi a fi discriminat. 
Aici să opui rezistenţă. Aici pune valoare pe 
demnitatea ta umană şi nu permite ca cineva să te 
trateze cu dispreţ. Dar, la rândul tău, tratează-i şi tu pe 
toţi cei care te înconjoară, cu respect, fără prejudecăţi 
şi fără a-ţi face păreri rele despre aproapele tău. 
Discriminarea nu are nimic comun cu dragostea faţă 
de oameni. Asta ar însemna că, cel ce-şi permite 
un comportament discriminatoriu faţă de cineva, 
încalcă cea mai mare poruncă a lui Hristos: Iubeşte-ţi 
aproapele ca pe tine însuţi.
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CUM SĂ SPUN NU TENTAŢIILOR 

O, cît de des suntem încercaţi de diverse 
tentaţii: de a face ceva ce e interzis, ce nu ne va 
aduce folos, ce pur şi simplu este dăunător sănătăţii 
şi vieţii noastre. Ispitele sunt multe şi foarte variate.

Apostolul Pavel zicea că totul ne este permis, dar 
nu totul este de folos.

 “Nu” este  acel cuvânt scurt, doar din două litere, 
mereu dificil de pronunţat. Ne este greu să spunem 
„nu” pentru că avem impresia că este un gest 
nepoliticos şi egoist.

Când rosteşti “nu”, de regulă, se întâmplă cu noi 
lucruri ciudate la diferite nivele: 

• la nivelul corpului - stare de discomfort, senzaţie 
de sufocare, voce tremurătoare, roşeaţă;
• la nivelul comportamentului - dezorganizare, 
agresivitate;
• la nivelul gândurilor - confuzie, dificultate de 
concentrare a atenţiei. 
Pentru a nu ajunge la această stare există mai 

multe modalităţi de a spune NU :
 �“Nu” - ul direct. 

Când cineva te roagă să faci ceva ce nu doreşti, 
spune „nu”. Fără scuze, scurt şi la obiect.

De ex. - dacă cineva te invită/te roagă sa 
mergi undeva dar tu nu vrei, pur si simplu spune:  
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”Nu, mulţumesc.”
 �“Nu”-ul prin care gândeşti.

In acest caz arăţi că ai înţeles mesajul şi 
sentimentele cererii şi adaugi refuzul la sfârşit:

De ex.-“ Ştiu că trebuie să mergem la ... (cineva), 
dar astăzi nu pot, sunt la lucru.“

 �“Nu”- ul motivat.
In acest caz dai un motiv serios 

pentru refuz, fără să permiţi alte discuţii: 
De ex.- “Nu pot să merg cu tine la piaţă mâine pentru 
că este important să rămân acasă.”

 �“Nu”-ul de testare.
Aceasta e o modalitate de a spune “nu” unei 

propuneri deosebite, fără ca acesta să fie răspunsul 
definitiv. Este doar un început pentru discuţie. Nu este 
o respingere a solicitării, ci pur şi simplu o amânare 
posibilă a acestea:

De ex.-“ Nu ne putem întâlni astăzi, dar am putea 
să ne vedem săptămâna viitoare.”

 �“Nu’”-ul întrebător.
Aceasta este o modalitate de a afla detalii despre 

propunere pentru a vedea dacă te-ar interesa: 
De ex.- “Nu pot merge cu tine acum, dar ai mai dori 
să trecem pe undeva în afară de magazinul acela?”

 �Aceeaşi placă.
Această tehnică poate fi folosită foarte des într-o 

mulţime de situaţii. Repetă acel simplu refuz de mai 
multe ori. Fără explicaţii, pur şi simplu repetă-l mereu: 
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“Nu! Nu şi nu!” Această tehnică este necesară în 
cazul solicitărilor deosebit de insistente.

Ţine minte !
A. Ai dreptul să fii “judecătorul” comportamentelor, 

gândurilor şi emoţiilor tale şi să porţi 
responsabilitatea pentru rezultatele acestora.

B. Ai dreptul să decizi dacă tu eşti responsabil să 
găseşti soluţii pentru problemele altor persoane.

C. Ai dreptul să îţi schimbi punctul de vedere.

Acesta este ABC-ul pentru a învăţa să spunem NU 
fără să ne simţim vinovaţi .
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CUM SĂ EVIT UN CONFLICT

Atunci când nimerim în situaţii mai dificile, 
deseori devenim foarte iritaţi şi chiar ne înfuriem. 
Există mai multe modalităţi de calmare în cazurile 
când eşti înfuriat. Încearcă să aplici. 

 ● Fă o plimbare de 5-10 minute pentru a consuma 
surplusul de energie negativă. 

 ● Dacă ai posibilitatea, urcă şi coboară treptele de 
câteva ori. 

 ● Ascultă muzică lirică, calmă. 
 ● Închide ochii şi încearcă să îndepărtezi toate 
gândurile negative din minte. 

 ● Vorbeşte cu o persoană în care ai încredere, 
despre ceea ce te deranjează sau te frământă. 

 ● Scrie o scrisoare despre ceea ce te enervează. 
Exprimă în ea toate emoţiile tale. După ce ai 
scris-o, rupe-o şi arunc-o (la coşul de gunoi ☺). 

 ● Respiră încet şi adânc pe nas. Reţine inspiraţia 3 
secunde şi apoi expiră încet. Menţine acest stil de 
a respira timp de câteva minute. 
Să vezi că lucrează!

Situaţii conflictuale există la toţi oamenii, sunt şi în 
viaţa ta. Dacă ai prin preajmă persoane dificile, care 
se „aprind” destul de repede în discuţii, iată câteva 
lucruri de care te îndemn să ţii cont atunci când 
încerci să rezolvi un conflict:
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Alege să te implici sau nu.
Analizează: cît de important este pentru tine 

conflictul respectiv; se referă la tine în mod direct sau 
este vorba mai mult de o luptă dintre doi şi mai mulţi 
oameni mândri? Atâta timp cît nu te afectează în mod 
direct, ar fi indicat să stingi „focul”, decât să îl provoci 
să izbucnească şi mai tare.

Învaţă să previi unele situaţii.
În loc să îţi construieşti strategii despre cum să 

faci faţă unui conflict, ar fi mult mai productiv dacă 
ai învăţa să înţelegi „simptoamele” unor astfel de 
situaţii şi să le îndepărtezi din timp. În felul acesta, 
vei reuşi să aplanezi un conflict fără ca acesta să 
atingă apogeul. De asemenea, încearcă să acţionezi 
astfel, încât să eviţi apogeul temperamentelor 
vulcanice ale persoanelor care te atacă. Ocoleşte 
locurile şi situaţiile periculoase ! Aceasta se referă şi 
la comunicarea între oameni.

Foloseşte un limbaj neutru. 
Păstrează o atitudine calmă şi descrie o situaţie 

care te deranjează, folosind un limbaj neutru şi 
niciodată nu critica persoana cu care te afli în conflict, 
deoarece ea este o fiinţă umană, iar oamenii privesc 
diferit asupra unei probleme şi totodată doresc ca şi 
ei să fie apreciaţi şi înţeleşi. 

Ascultă.
Nu întrerupe cealaltă persoană, mai ales atunci, 

când îşi argumentează ideile. Încearcă să asculţi şi să 
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înţelegi exact mesajul celui care îţi vorbeşte, pentru 
a evita neînţelegerile. De asemenea, transmite-i 
acestuia faptul că i-ai înţeles mesajul, repetând pe 
alocuri sau reformulând ceea ce ţi-a comunicat; îi dai 
de înţeles că îl asculţi. 

Asumă-ţi responsabilitatea.
Fie că eşti persoana care are dreptate 

sau, dimpotrivă, cel care a greşit, asumă-ţi 
responsabilitatea pentru faptele şi argumentele 
tale. Nu fugi de responsabilităţi atacând persoana, 
ci dimpotrivă, demonstrează că eşti corect şi poţi 
accepta critica. În felul acesta câştigi  şi respectul 
celor din jur. 
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CUM SĂ REZOLV UN CONFLICT

A rezolva un conflict înseamnă a ieşi din el cu 
cinste şi fără supărări.

Conflictele sunt acele neînțelegeri care apar între 
oameni. Ţi s-a întâmplat aşa ceva? Cred că da, mi 
s-a întâmplat şi mie nu o dată. A fost ceva grozav 
de neplăcut şi adeseori finisa cu o ceartă. Dar asta 
a continuat până nu am învăţat să-mi ţin sub control 
emoţiile şi... persoana cu care comunic. Conflictul se 
aprinde de la o mică tensiune până ajunge la o ceartă 
în toată regula. Însă bineînţeles, faptul că există un 
conflict între tine şi cineva apropiat, nu înseamnă că 
vă veţi urî veşnic. Conflictele se rezolvă, dacă eşti 
dispus să încerci şi vrei să fii stăpân pe situaţie. 

Oricât ţi-ai iubi prietenii şi familia, vor fi momente 
când nu veţi fi mereu de acord întru totul. Dacă intri 
în confruntare cu părinţii, fraţii, surorile, prietenii, 
profesorii sau cu oricine altcineva, ori ai o ceartă, 
e bine să-ţi faci un plan pentru a rezolva situaţia. E 
complicat uneori, dar nu şi imposibil. 

Iată câţiva paşi pentru a aplana un conflict: 
1. Calmează-te. Dacă încerci să discuţi când eşti 

înfuriat sau când te stăpânesc emoţiile negative, 
vei ajunge să ţipi şi să spui lucruri, pe care le poţi 
regreta mai târziu. Respiră adânc şi numără până la 
zece înainte să spui ceva, plimbă-te singur un pic, dă 
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câţiva pumni în pernă, plângi, scrie în jurnal, fă orice 
ce te-ar ajută să te linişteşti. Uneori, dacă te retragi o 
oră-două sau o zi ca să te linişteşti, conflictul dispare 
de la sine. 

2. Alege momentul potrivit pentru a discuta. 
Întreabă-l pe celălalt, când e în toane bune, dacă 
puteţi sta de vorbă singuri, fără martori. Găseşte un 
moment când nu sunteţi grăbiţi sau distraţi – în loc să 
îi vorbeşti prietenului tău pe holurile şcolii înainte de 
ore, fă-i o vizită acasă, după cursuri. 

3. Spune ce gândeşti. Este bine să-ţi expui punctul 
tău de vedere dacă vrei să aplanezi un conflict, dar 
să o faci foarte calm, liniştit şi bine argumentat. Nici 
într-un caz nu „tăia” prin cuvinte. Uneori chiar e mai 
bine să laşi lucrurile să meargă de la sine, să eviţi să 
le discuţi, să cedezi şi „să laşi de la tine”. Cedarea 
tot e o metodă înţeleptă, nu degeaba strămoşii noştri 
ziceau: „Capul plecat sabia nu-l taie”. Trebuie să te 
orientezi care strategie e mai bună pentru fiecare caz 
în parte. 

4. Ascultă punctele de vedere ale celorlalţi. 
Într-o ceartă există întotdeauna două puncte de 
vedere. Fii atent la ce are de spus celălalt, ce l-a „pus 
pe foc” şi vei putea înţelege de la ce a pornit cearta şi 
cum o poţi potoli. 

5. Fii pregătit să-ţi ceri scuze sau să faci 
compromisuri. Dacă ai făcut ceva care l-a supărat 
sau l-a rănit pe celălalt, cel mai bine este să-ţi ceri 
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scuze şi acest lucru să-l faci sincer. Dacă totuşi fiecare 
consideră că el are dreptate, e bine să hotărâţi ca 
să lăsaţi la o parte neînţelegerea şi să vă respectaţi 
reciproc părerile. 

6. Treci peste conflictele încheiate. Nu te-ai 
săturat de cearta asta? Fă ceva care să nu aibă nici 
o legătură cu subiectul disputei care să-ţi ia gândul 
de la ceartă şi lucrurile să reintre în normal – mergi 
cu cel care te-ai certat la o plimbare, la un film sau 
la o îngheţată, sau pur şi simplu îmbrăţişaţi-vă ori 
strângeţi-vă mâinile în semn de împăcare. Cineva a 
spus că împăcarea e sfântă. Vezi câtă înţelepciune!

Uneori, nici dacă eşti deschis, nici dacă lupţi cinstit 
nu vei rezolva conflictul. Mai presus decât dreptatea 
pe care vrei să o dovedeşti, este dragostea ta faţă de 
omul cu care te-ai luat la ceartă. Cearta rea aduce 
ură, iar ea e contrar opusă dragostei, pe care trebuie 
să o purtăm unul faţă de altul. Fericiţi sunt făcătorii 
de pace, - se zice în Fericirile care ni le-a făgăduit 
Domnul în Sfânta Scriptură. Vrei să fii fericit? Fii!
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CE SĂ FAC DACĂ REALAȚIA CU FAMILIA 
A DEVENIT DIFICILĂ  

Foarte mulți tineri afirmă că vor să-și vindece 
relația cu părinții. O parte din aceștea sunt confuzi 
și scormonesc în trecut din inerție, fără aceștia să știe 
ce fac acolo mai exact.  Alții sunt cei care se folosesc 
de aceste „trucuri” pentru a evita responsabilitatea 
de acțiune în prezent, sub scuza că “Până nu rezolv 
problemele din copilăria mea cu părinții, nu pot face 
nimic în prezent” sau “Trecutul mă influențează și 
acolo e cauza. Acolo trebuie să schimb ceva”.

 ● Dacă nu faci ce poți acolo unde ești…e pentru că 
vrei să-ți delegi responsabilitatea prin a da vina pe 
alții (părinți, trecut, circumstanțe, etc) și să amâni 
treaba ce o poți face și care ți se pare prea banală, 
măruntă, nu vezi cum ar rezolva asta ceva în viața 
ta.

 ● Dar trebuie să faci ce poți în relația cu familia ta…
pentru că altceva mai bun nu e de făcut.

 ● Nu e neapărat să se schimbe relația ta cu părinții. 
Însă e probabil să se schimbe felul în care-i vezi. 
Să știi când/unde să pui distanță, unde să te 
apropii, fără revolte de copil.

 ● Ce am scris mai sus este cu referire la cel care 
chiar vrea să facă ceva. Fără să dai vina pe trecut, 
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fă ceva pentru relația voastră în prezent.
 ● Trecutul tău poate fi interesant atât timp cât acesta 
spune ceva relevant despre tine, cel din prezent, 
și putem lucra cu acel ceva aici și acum. Toate 
acestea se reflectă și-n prezentul unde iei decizii.

 ● E firesc să ai o oarecare revoltă, întristare, furie cu 
privire la părinții tăi, atâta timp cât este loc pentru  
împăcare și bun simț. În loc să arunci în ei cu noroi, 
vezi cum îți poți transforma stările de agitație în 
catalizatori pentru a face ce trebuie în prezent. Cu 
răbdare, dedicare, hotărâre.

Revolta față de trecut care vine la pachet cu 
milioane de pretenții de la părinți (să te fi iubit mai 
mult, să-ți fi arătat, să-ți fi dat, să-ți fi făcut) este a 
oamenilor care au primit deja foarte mult de la părinții 
lor, dar numai pentru că nu au primit ce considerau ei 
că li se cuvine (mai mult sau tot), dau din picioare…
devenind niște adulți răsfățați.

 ● Dacă n-ai fi primit nimic valoros din relația cu ai tăi 
sau/și în copilăria ta…atunci nici n-ai mai putea 
pretinde la ceva, că n-ai de la cine cere și de ce.

 ● De ce unii tineri nu pretind bani de la părinții lor? 
Păi…pentru că niciodată nu au avut să-i dea. Dar, în 
schimb, pretind cu ușurință să-i asculte, să-i aștepte 
acasă, să facă alte lucruri…care se  oferă ușor.
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Fii atent în relațiile tale cu familia și observă ce 
pretinzi de la oameni. Ce ți-au oferit până acum?

Să decidem pentru noi ce așteptăm de la părinții 
noștri: un alt trecut sau un alt comportament prezent. 
Poate cerem prea mult într-o perioadă când avem 
acces la oameni, diverse resurse, prieteni, articole, 
cursuri…la un pas distanță, unde avem acces la 
tot ce ne dorim, unde putem să ne găsim un job cu 
ușurință sau să ne facem o afacere, un spațiu sigur?

Pretindem altă viață și alt comportament de 
la părinții noștrii, acum, în epoca internetului și a 
informației (chiar prea multă informație), când orice 
ne este accesibil la un click distanță. 

Dacă chiar vrei să-ți vindeci relația cu părinții, 
vindecă-te mai întâi pe tine!

 ● Vindecă-te de pretenții exagerate de la toată 
lumea, iar în schimb oferă ce poți acolo unde ești. 

 ● Vindecă-te de dorința de a controla tot ce mișcă 
și e pe lume, observându-ți superioritățile mici 
și mari, amintindu-ți atunci că ești responsabil. Și 
nu doar pentru ce aduci în viața ta, ci și în a altora. 

 ● Ia o decizie despre ce vrei să fii, apoi fă doar ce 
poți, chiar dacă pentru  cineva ar părea prea puțin 
sau prea lumesc. 

 ● Vindecă-te de comportamente automate pe 
care le faci fără să gândești o secundă cu 
capul tău. Fii mai atent cine ia decizia și de ce? Ia 



35

decizia mama, tata, copilul, cartea citită, mentorul, 
medicul? Cine decide?

 ● Fii mai atent la viața ta și respectă, îngrijește 
și crește сееа ce îi dă sens. Apropie-te sincer de 
oameni și fă-ți din fiecare un prezent, o viață din 
care să n-ai nevoie să fugi în trecut.

 ● Amintește-ți că în fiecare interacțiune din viața 
ta (cu colegi/colege, prieteni, iubiți, orice tip de 
relație) poți să fii mai atent, deoarece în relațiile 
apropiate stă sursa creșterii și echilibrării tale 
interioare.
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CUM SĂ GĂSESC O GAZDĂ?

Gazda sau spaţiul de locuit temporar este locuinţa 
(casă, apartament, odaie în cămin) oferită pe o 
perioadă limitată de timp, care este achitată conform 
unei sume negociate între cel care închiriază (chiriaş) 
şi stăpânul locuinţei.

Cum să identifici o gazdă? Există o serie de 
modalităţi şi anume:

 ● anunţuri publicate în ziarele locale (cu scop de 
identificare a informaţiei necesare cât si publicarea 
anunţurilor personale);

 ● anunţuri afişate în locuri publice (panouri, stâlpi 
telegrafici, etc.);

 ● afişarea anunţurilor personale cu scop de căutare;
 ● din comunicare cu prietenii, vecinii, persoanele în 
etate (potenţiale gazde);

 ● anunţuri la televizor;
 ● căutarea nemijlocită prin oraş, sat.
Selectarea unei locuinţe o vei face, în primul rând, 

ţinând cont de salariul sau suma de bani de care 
dispui. In procesul de căutare a spaţiului de locuit vei 
identifica mai multe variante, după care vei selecta 
cea mai reuşită pentru tine. Şi nicidecum nu te opreşti 
la prima locuinţă pe care ai găsit-o! Caută şi vei găsi! 
Chiria prevede cheltuieli financiare pentru achitarea 
lunară a spaţiului, achitarea serviciilor comunale cît şi 
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reparaţia, în caz de necesitate, a acestuia.
În cazul identificării unei gazde e bine să te conduci 

de unele principii, şi anume:
 ● prezenţa sau absenţa apei (robinet, fântână);
 ● prezenţa sau absenta modalităţilor de încălzire a 
spaţiului de locuit;

 ● prezenţa sau absenţa energiei electrice;
 ● numărul persoanelor care împart spaţiul de locuit;
 ● preţul negociat pentru chirie;
 ● prezenţa sau absenţa telefonului;
 ● poziţionarea geografică (în centrul oraşului/ satului, 
lângă serviciul pe care îl ai la momentul de faţă);

 ● discuţii cu vecinii asupra locuinţei scoase în chirie, 
cât și despre personalitatea proprietarului, prezenţa 
sau absenţa conflictelor cu anteriorii locatari;

 ● după posibilitate, discuţii cu foştii locatari pentru 
a afla părerea lor despre locuinţa dată si despre 
relaţia cu locatorul.

    După ce am identificat o gazdă este necesar :
 ● să discutăm cu locatorul condiţiile de închiriere a 
gazdei şi anume preţul chiriei(lunar sau anual), 
data limită de achitare;

 ● să stabilim drepturile şi responsabilităţile locatarului 
şi locatorului;

 ● să examinăm împreună condiţiile de trai, starea 
bunurilor care vor rămâne în folosinţă;

 ● să amenajăm spaţiul de locuit personal, temporar.
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CUM SĂ ORGANIZEZ SPAŢIUL LOCATIV

Locuinţa este mediul în care ne petrecem cea mai 
mare parte din viaţă, care influenţează cu prioritate 
sănătatea şi confortul nostru. 

 ● Locuinţa ne apără de acţiunile nefavorabile 
ale mediului înconjurător. Pentru ca locuinţa 
să răspundă însărcinării sale, ea trebuie să 
corespundă unor anumite cerinţe ale igienei:

 ● Locuinţa trebuie să fie destul de încăpătoare, 
uscată, luminoasă, curată şi caldă în timpul rece al 
anului şi răcoroasă pe timp cald. 

 ● Cel mai mare factor negativ al locuinţei e umezeala. 
Spălarea, uscarea lenjeriei, aerisirea insuficientă, 
spălarea neîngrijită a podelelor aduc la apariţia 
umezelii în încăpere.

 ● Temperatura normală în încăperile de locuit se 
consideră +16-18 º. Temperatura în timpul zilei 
trebuie să fie pe cât posibil de stabilă.

 ● Încăperea de locuit trebuie să fie aerisită cât mai 
des posibil, dimineaţa după somn şi seara înainte 
de culcare.

 ● Curăţirea încăperii trebuie întotdeauna efectuată 
cu o cârpă curată și umedă. Când se mătură 
camera, se ridică praf și nimereşte în plămâni. 
De aceea e mai bine de utilizat aspiratorul, coşul 
căruia trebuie regulat curăţat de praf. Nu mai rar de 
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o dată în 7-10 zile e necesar de a spăla podelele 
şi a şterge mobilierul, cu o lavetă curată şi moale.
Pentru îndeplinirea condiţiilor de igienă, locuinţa 

trebuie întreţinută după mai multe reguli:
 ● Spaţiul locuinţei se repartizează după mărimea 
familiei şi se dotează cu anexele necesare: 
bucătărie, camera de baie, platforma de gunoi, iar 
pentru terenul din preajmă mai există: grădină cu 
flori, pomi fructiferi, gradină de legume;

 ● Instalaţiile din locuinţă asigură confortul modern prin 
sisteme de încălzit, ventilaţie, iluminat, conducte 
de apă potabilă şi canal pentru îndepărtarea apelor 
uzate, telefon.

 ● Încălzirea se realizează în mediul urban prin 
termocentrale, de unde apa caldă ajunge în 
caloriferele din locuinţe (încălzire centrală). 
Acestea sunt amplasate de obicei sub ferestre, 
pentru realizarea unei - perdele de aer cald în faţa 
acestora. Deoarece caloriferul reduce umiditatea 
aerului, se recomandă fie ţinerea pe el a unui 
vas de apă cu suprafaţa mare de evaporare, fie 
deschiderea frecventă a ferestrei. 

 ● Ventilarea locuinţei se realizează pentru a preveni 
supraîncălzirea aerului, încărcarea cu vapori 
de apă şi cu dioxid de carbon. Ventilaţia poate fi 
naturală, prin deschiderea ferestrelor la anumite 
intervale de timp; se poate face şi o ventilaţie 
artificială, folosind anumite instalaţii.
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 ● Iluminarea locuinţei se realizează în mod natural, 
prin ferestre ziua, şi cu lumină electrică noaptea. 
Lumina trebuie sa fie suficientă, uniformă în toată 
încăperea, de culoarea celei naturale şi să vină din 
stânga, pentru a nu umbri câmpul vederii.

 ● Locuinţa nu trebuie aglomerată în exces cu mobilă 
sau alte obiecte inutile.

 ● În locuinţă trebuie păstrate ordinea şi liniştea.
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CUM SĂ FIU ÎN SIGURANŢĂ  
ÎN LOCUINŢA MEA

Atunci când locuieşti în casă la sol, devii  mai 
vulnerabil în faţa hoţilor. Gardurile înalte si gratiile 
sunt costisitoare, stopează lumina naturală şi atrag 
atenţia asupra proprietăţii tale. Tu te poţi proteja de 
hoţi, aplicând câteva metode simple:

 ● Luminează foarte bine ograda. Cu cît curtea casei 
este mai luminată, cu atât scad şansele că tâlharii 
să se apropie de casa ta. De asemenea, este bine 
să ai grijă ca becurile stradale să funcţioneze în 
permanenţă. 

 ● Nu le oferi o ascunzătoare. Tufişurile neîngrijite 
reprezintă o buna ascunzătoare pentru hoţi. Este 
bine să eviţi să plantezi copaci foarte aproape de 
casă, deoarece aceştia reprezintă cea mai bună 
scară spre acoperiş sau spre un etaj superior. 
Coşurile de gunoi instalate lângă gard sau lângă 
peretele din spate al casei sânt, de asemenea  de 
ajutor pentru un potenţial hoţ.

 ● Blochează căile de acces. Oricât de banal ţi 
s-ar părea, chiar este important să încui poarta 
şi uşa în permanenţă. Ai fi uimit să afli că o bună 
parte din jafuri au la bază uşile sau ferestrele 
deschise. Verifică periodic starea gardului. Dacă 
acesta este din lemn, riscul de putrezire creşte. De 
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asemenea, animalele care încearcă să pătrundă la 
tine în ogradă sapă adesea găuri la baza gardului, 
slăbindu-i rezistenţa. 

 ● Evită dezordinea. Dezordinea şi obiectele 
depozitate la vedere în ogradă, ridică şansele 
hoţului. Orice obiect dur poate fi folosit pentru 
spargerea unui geam sau pentru deschiderea 
uşilor. Evită să laşi în curte unelte, ţevi, lemne sau 
orice alt obiect de care un hoţ se poate folosi.  

 ● Raportează la poliţie orice persoană suspectă 
din zonă. Este mai bine să previi decât să treci 
printr-o experienţă neplăcută. Vorbeşte cu vecinii 
şi luaţi măsuri de fiecare dată când pe stradă 
apar persoane necunoscute care nu par a avea 
un motiv întemeiat. Aşteaptă 10 – 20 de minute, 
apoi contactează poliţia. Astfel poţi ajuta poliţia 
să captureze un hoţ pe care îl urmăresc de multă 
vreme şi tu vei fi cunoscut cu organele de poliţie 
din zona in care locuieşti.

 ● Cumpără un câine de pază. Un câine de 
rasă, bine dresat, poate alunga sau ataca hoţii. Dar 
e bine să ai chiar şi un câine fără rasă, dar care îţi 
va fi “clopoţelul” ce-ţi va da alarma de fiecare dată 
când intră cineva în ogradă. Un alt lucru pe care va 
trebui sa îl faci, este sa acorzi câinelui libertate de 
mişcare. In cazul în care câinele este legat, hoţii 
pot folosi substanţe medicale pentru a-l calma sau 
adormi. 
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Cum să procedezi când eşti singur acasă pe 
timp de noapte?

 ● Mai întâi verifici camera.  Închizi geamurile, uşa 
de la intrarea în casă, tragi jaluzelele. Îndepărtezi 
orice sursă care îţi trezeşte fiori!

 ● Te culci. Ţi se pare că totul în jurul tău e ameninţător, 
eşti speriat! Nu te panica fără motiv, dacă auzi un 
zgomot ciudat, încerci să-i afli cauza! Vezi de unde 
vine. Dacă nu ai găsit sursa zgomotului, gândeşte-
te că în casa ta eşti în siguranţă! Nimeni nu poate 
intra. Încearcă să închizi ochii şi să te gândeşti la 
lucruri frumoase şi plăcute. 

 ● Seara, înainte să te culci, îţi pui televizorul să se 
oprească în 2 ore (această opţiune este la toate 
televizoarele moderne).

 ● Există diferite iluminatoare mici de noapte, foarte 
econome care te vor ajuta să te orientezi pe timp 
de noapte.

 ● Înainte de a te culca, pune pe o batistă câteva 
picături de levănţică. Iţi va “controla” visele.     

 ● Nu privi filme de groază şi filme cu scene violente. 
 ● Nu te mai gândi la întuneric şi dormi în pace! 
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CUM SĂ-MI PLANIFIC CARIERA

Orientarea profesională constă în activități de 
evaluare sau autoevaluare prin care poți descoperi 
informații noi despre sine, poți realiza o imagine 
reală și completă despre propria persoană. Urmând 
orientarea profesională, înțelegi mai clar care muncă 
îți ofera satisfacții și în ce activitate profesională poți 
să te realizezi la maxim ca specialist, astfel încât să 
avansezi rapid în carieră.

Odată ce este realizat un test de carieră sau de 
orientare profesională, vei descoperi care sunt 
meseriile principale ce se apropie cel mai mult de 
personalitatea ta. În urma unui asemenea test de 
carieră sau de orientare profesională vei primi și o 
evaluare a intereselor tale aflând, astfel, care sunt 
principalele tale interese.

Interesele tale, identificate în urma evaluărilor de 
orientare profesională, reflectă tipurile de activități 
care îți fac plăcere. De exemplu, dacă îți place să 
vinzi lucruri sau servicii, atunci înseamnă că vei lucra 
cu placere pe posturi de consultant/reprezentant de 
vânzări având în acest fel și satisfacție profesională.

În general, foarte multe persoane confundă 
interesele cu abilitățile unei persoane care, de fapt, 
sunt diferite. Interesele ne spun ce anume ne face 
plăcere, iar abilitățile reprezintă aceea ce putem 
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face bine, experiența și competențele pe care le- am 
acumulat într-un anumit domeniu. Cu cât interesele și 
abilitățile se suprapun mai mult, cu atât și noi suntem 
mai mulțumiți de cea ce facem.

Ce este planificarea carierei?
Planificarea carierei este un ,,proces continuu de 

autoevaluare şi stabilire de obiective personale”, 
ce implică înţelegerea necesităților pieţii muncii, 
evaluarea punctelor tari și slabe ale persoanei, 
stabilirea unei viziuni clare de viitor (ce ai dori să 
faci și unde ai vrea să ajungi), elaborarea unui plan 
realist și urmarea unor pași concreți pentru atingerea 
obiectivelor propuse. 

Pentru a dezvolta o carieră, în oricare dintre 
meseriile/profesiile existente avem  nevoie de 
informaţii despre propriile aptitudini, interese, 
deprinderi, valori, despre tehnicile de căutare a unui 
loc de muncă dar şi despre profesii, despre lumea 
muncii. 

De ce este importantă orientarea în carieră?

1. Te ajută să iai decizii de carieră
Scopul orientării este de a facilita accesul spre 

acele instituții școlare care sunt potrivite aspirațiiilor 
și posibilităților tale și sunt în concordanță cu cariera 
profesională pe care ți-o dorești la terminarea școlii. 
Unele profesii bazate pe aptitudini speciale necesită 
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o orientare timpurie spre un anumit tip de invățământ 
(sportiv, de artă etc.), dar majoritatea se bazează pe 
o pregătire generală pentru viața socială.

Sarcina principală a orientării profesionale este 
de a familiariza treptat tânărul cu particularitățile 
diferitelor profesii și de a-l ajuta să se autodefinească 
în raport cu aceste profesii și cu propriile sale interese, 
valori și aspirații. Orientarea profesională este 
organizată pe trei direcții principale: cunoașterea de 
sine, cunoașterea lumii profesiilor, ghidarea opțiunii 
profesionale. 

Orientarea profesională te poate ajuta să iai 
acele decizii de carieră care îți valorifică trăsăturile 
personale și competențele profesionale, 
aducându-te mai aproape de succesul dorit. 

Pașii luării deciziei în carieră sunt:
 ● Autocunoașterea: analizarea intereselor, valorilor, 
abilităților, caracteristicilor de personalitate (ce 
domenii te pasionează, care sunt disciplinele 
școlare la care te descurci cel mai bine, care sunt 
abilitățile de care te folosești, care sunt experiențele 
de succes, punctele tale tari și slabe etc.);

 ● Explorarea și evaluarea alternativelor existente: 
identificarea și analizarea opțiunilor, elaborarea 
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câtorva alternative, identificarea avantajelor 
și dezavantajelor fiecărei opțiuni, identificarea 
valorilor și nevoilor care sunt satisfăcute de 
fiecare opțiune, identificarea riscurilor și posibilelor 
consecințe negative ale fiecărei opțiuni (înainte 
de a lua o decizie află informații cât mai exacte 
despre ce presupune fiecare profesie în parte și ce 
aptitudini și studii îți sunt necesare);

 ● Selectarea unei opțiuni;
 ● Planul de carieră;
 ● Implementarea deciziei, aplicarea planului de 
carieră în practică;

 ● Reevaluarea deciziei: permite o atitudine flexibilă, 
de revizuire și optimizare pe parcursul vieții a 
deciziei luate.

2. Ne ajută să ne construim un plan de carieră
Planul de carieră se referă la stabilirea unui plan 

de acțiune pentru punerea în practică a deciziei, 
pornind de la alternativa selectată. Planul de carieră 
poate fi considerat o adevarată hartă ce te va ghida 
spre atingerea destinației dorite.

Planul se poate referi la:
 ● Modul în care vei dobândi cunoștințele și 
deprinderile necesare pentru practicarea 
domeniului ales (ex. traseul educațional, formele 
de dezvoltare adiacentă);

 ● Modul în care vei explora ofertele educaționale 
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sau ocupațiile (consultarea de materiale scrise, 
vizionarea de filme despre profesii, vizite la școli, 
facultăți, locuri de muncă, discuții cu specialiști din 
domeniu);

 ● Modul în care vei face promovarea personală 
(scrisoarea de intenție, CV-ul, autoprezentarea la 
interviul de selecție etc.).
O bună orientare profesională înseamnă o investiție 

inteligentă a timpului în educație și dezvoltare 
personală pentru un viitor profesional de succes.
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CUM SĂ CAUT UN  SERVICIU  
Atâta timp cît trăieşti în ţara ta, ai şanse. Ai libertate. 

Ai statut legal. Ai posibilitatea de a obţine informaţii şi 
noi cunoştinţe. Entuziasmul, cunoştinţele şi munca ta 
te vor ajuta să obţii totdeauna o poziţie bună chiar şi 
aici, în Moldova. 

Primul pas în căutarea unui serviciu ar fi bine 
să-l începi prin stabilirea unui scop. Decide, la ce-
ţi trebuie o slujbă? Doreşti o carieră de specialist 
pentru a supravieţui singur,  a întreţine familia, sau 
pentru bani, glorie, autoritate, prestigiu, comunicare 
cu oamenii de succes. Înainte de a începe munca, 
trebuie să-ţi alegi specialitatea care-ţi place, ca mai 
apoi să te consacri acestui lucru.

Cum se poate de găsit un loc de muncă de sine 
stătător?

 ● Citeşte ziare şi reviste locale sau centrale, ce 
conţin anunţuri de angajare în câmpul muncii (ex. 
„Makler”, „Cariera” etc.).

 ● Plasează anunţul de căutare a unui serviciu în 
ziarele specializate.

 ● Accesează site-urile utile: cariere.gov.md,  
www.moldovajob.md, www.jobinfo.md,  
www.rabota.md, www.e-angajare.md,  
www.carieramea.com.  

 ● Participă la târgurile locurilor de muncă organizate 
de către ANOFM.

 ● Întreabă prietenii şi rudele dacă cunosc nişte locuri 
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1. Decide ce tipuri şi 
stiluri de muncă te 
interesează,

2. Pregăteşte-ţi CV-ul, 
3. Pregăteşte-ţi Dosarul 

de Angajare care 
ar fi bine să-l revezi 
permanent şi să-l 
modifici, după  
împrejurări. Păstrează 
toate documentele 
pentru angajare în 
acest dosar,

4. Înregistrează-te la 
toate agenţiile de 

angajare posibile, 
Stabileşte zonele 
geografice unde ai 
prefera să lucrezi,

5. Urmăreşte anunţurile 
publicitare,

6. Utilizează reţeaua ta 
de contacte,

7. Mergi direct la locul de 
muncă şi contactează 
potenţialii angajatori,

8. Caută oportunităţi 
pentru a dezvolta 
experienţa ta de 
muncă.

de muncă vacante.
 ● Alcătuieşte-ţi CV-ul şi expediază-l prin fax sau 
e-mail pe adresa întreprinderii interesate.

 ● Telefonează peste câteva zile la această 
întreprindere şi interesează-te dacă a fost primită 
scrisoarea ta şi dacă doresc să precizeze unele 
lucruri.

 ● Pentru a te ajuta să fii organizat şi efectiv în 
căutarea unui loc de muncă este nevoie să faci 
doar 10 paşi ai planului de căutare a serviciului. 
Aceste recomandări te vor face mai responsabil, 
urmează-le:
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CE TREBUIE SĂ CUNOSC  
DESPRE ANGAJARE ŞI  

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

Contractul individual de muncă este înţelegerea 
dintre salariat şi angajator, prin care salariatul se 
obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate, 
calificare sau funcţie, să respecte regulamentul 
intern al unităţii, iar angajatorul se obligă să-i asigure 
condiţiile de muncă prevăzute de Codul Muncii şi de 
contractul colectiv de muncă, precum şi să achite 
la timp şi integral salariul. Angajatorul şi salariatul 
negociază şi ajunşi la un acord, încheie un contract 
de muncă. Atât de simplu? Nu. Contractul individual 
de muncă nu seamănă cu celelalte contracte. În 
cazul acestui tip de contract, prevederile legale sînt 
foarte restrictive. Părţile nu pot negocia orice şi nu 
pot cuprinde în contractul de muncă încheiat orice 
clauze. 

Iată câteva dintre caracteristicile unui contract 
individual de muncă, din punct de vedere juridic: 

 ● contractul de muncă intervine între un angajator 
- persoană juridică sau fizică - şi un salariat 
- întotdeauna o persoană fizică; 

 ● contractul de munca  este bilateral, adică ambele 
părţi au obligaţii. Prestarea muncii, respectiv 
plata salariului - sunt cele mai importante dintre 
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aceste obligaţii;
 ● contractul de munca  nu se încheie niciodată 
gratuit. Orice muncă trebuie să fie remunerată;

 ● contractul de muncă se încheie în formă scrisă; 
 ● contractul de muncă se încheie cu luarea în 
considerare a calităţilor personale ale fiecăreia 
dintre părţi;

 ● Dacă una dintre părţi se află în dilemă, incertitudine 
cu privire la calităţile personale ale celeilalte, atunci 
contractul de muncă se poate anula. In consecinţă, 
dacă se va pune problema încetării contractului, 
această încetare nu va produce efecte decât pentru 
viitor, niciodată pentru trecut. Prin încheierea 
contractului individual de muncă, salariatul devine 
subordonat angajatorului. 
 

Care sunt condiţiile legale ce permit să fie angajaţi 
tineri?

Tinerii pot fi încadraţi în muncă cu respectarea 
următoarelor condiţii speciale prevăzute de lege:

 ● Minorii în vârstă de până la 18 ani sunt angajaţi 
după ce au fost supuşi unui examen medical 
preventiv, cheltuielile fiind suportate de angajator;

 ● Minorii cu vârsta de la 16 ani pot fi angajaţi numai 
cu un program redus de muncă şi în condiţii care 
nu dăunează sănătatea;

 ● Până la împlinirea vârstei de 18 ani, tinerii nu pot 
presta activitate în condiţii deosebite de muncă 
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- în locuri de muncă grele, vătămătoare sau 
periculoase, pe timp de noapte. 

Care este vârsta de la care te poţi angaja legal?
Vârsta minima de încadrare în muncă este de 16 

ani. Există şi interdicţii legale de vârstă, prin care 
se urmăreşte asigurarea posibilităţii de a exercita 
anumite obligaţii de serviciu.
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CUM SĂ INIŢIEZ O AFACERE

Ce este o afacere? Toată lumea este de acord că o 
afacere este o activitate menită să aducă proprietarilor 
un anumit profit. Cum însă? Nu orice modalitate de a 
câştiga bani sau bunuri este o afacere. Unul poate 
avea un profit vânzând foarte avantajos o moştenire 
sau printr-o escrocherie, jucând la loterie sau, pur 
şi simplu, furând. A scoate un profit dintr-o afacere 
înseamnă a înregistra anumite câştiguri băneşti prin 
vânzarea pe piaţă a unor bunuri şi servicii. 

Pentru a începe o afacere este nevoie să urmezi 
câţiva paşi:

1. Defineşte produsul (serviciul) care vrei să-l 
realizezi. 

Dacă doreşti să faci o afacere, înainte de a lua 
această hotărâre, trebuie să te asiguri de succesul 
acţiunii, pe care o vei întreprinde, să stabileşti unde 
iţi vei localiza afacerea, ce  activităţi vei desfăşura, ce 
preţuri vei practica şi ce profit vei realiza. Răspunsul 
la această întrebare îl vei putea avea dacă vei face o 
analiză. Pentru a realiza această analiză vei parcurge 
următoarele faze:

 ● cercetare documentară;
 ● evaluarea pieţei potenţiale;
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 ● analiza concurenţei;
 ● testul de produs;
 ● alegerea amplasamentului.
In urma acestei investigaţii vei şti dacă produsul, 

pe care doreşti să-l realizezi, va răspunde în mod real 
cererii şi dorinţei clienţilor.

2. Alege forma juridică. 
Potrivit legislaţiei în vigoare, poţi alege un tip 

de societate comercială (societatea pe acţiuni – 
SA, Societatea cu Răspundere Limitată – SRL), 
o Întreprindere Individuală – ÎI sau o Gospodărie 
Țărănească – G.Ț.). Ai putea, de fapt fi şi deţinător 
de Patentă de Întreprinzător.

Alegerea formei juridice este decizia celor care au 
dreptul să creeze afacerea. 

3. Evaluează rentabilitatea.
Ca întreprinzător, trebuie să-ţi cunoşti foarte bine 

patrimoniul (bunurile) şi să ai în vedere că acesta se 
deteriorează, se uzează. El trebuie întreţinut, reînnoit, 
dezvoltat şi modernizat. Toate acestea cer o finanţare, 
care va proveni total sau parţial din aporturile iniţiale, 
din profitul rezultat din exploatare şi din împrumuturi. 

4. Asigură-ţi finanţarea.
Asigurarea mijloacelor necesare susţinerii activităţii 

unei afaceri se face prin capital propriu şi prin credite, 
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indiferent de sursa din care se asigură finanţarea.

5. Îndeplineşte-ţi formalităţile.
După obţinerea documentelor de înfiinţare, sînt 

necesare o serie de formalităţi si autorizări despre 
care vei afla la Camera Înregistrării de Stat.
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CUM SĂ ADMINISTREZ BANII   

Banii înseamnă timp. În țara noastră există o 
zicală: Timpul costă bani. Aceasta înseamnă că 
oamenii trebuie să petreacă suficient timp pentru a 
câştiga bani, iar a pierde timp înseamnă a pierde bani. 
Dacă iroseşti banii, pierzi, de fapt, timpul pe care l-ai 
petrecut pentru a-i câştiga. Învaţă să faci cheltuieli cu 
măsură, doar aşa te vei bucura de realizările tale.

Pentru gestionarea rațională a banilor, începe cu:
 ● alcătuirea unui buget personal pentru fiecare zi, 
pentru o săptămână sau poate chiar şi pentru o 
lună;

 ● fă diferenţa între nevoi şi dorinţe, între ceea ce e 
absolut necesar, ce îţi doreşti şi ceea ce îţi poţi 
permite;

 ● pune-ţi scopuri, însă nu uita să ţii cont de 
posibilităţile pe care le ai şi cheltuielile ce trebuie 
să le faci. 

Sfaturi practice pentru administrarea banilor:

 ● Indiferent câţi bani ai la dispoziţie, fă-ţi deprinderi în 
a-i cheltui, învaţă cum să faci alegeri, să-ţi controlezi 
cheltuielile. Ţine cont doar de posibilităţile pe care le ai!

 ● Fă o analiză a ceea ce este mai important pentru 
tine şi cât de mare nevoie ai tu la moment de acel 
lucru;
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 ● Nu uita că banii au o importanţă mare în viaţa ta, 
aşa că foloseşti-i inteligent şi, în caz că ai mai 
mulţi, nu te simţi mai presus ca ceilalţi;

 ● Când iei masa în oraş, este bine să alegi bucate 
simple şi să le eviţi pe cele cu un preţ exagerat; 

 ● Dacă mergi la distracţie cu prietenii, stabiliţi 
împreună din timp ce sumă sunteţi disponibili să 
cheltuiţi sau fiecare îşi va achita consumaţia care 
nu trebuie să întreacă suma ce ţi-ai planificat să o 
cheltui pentru acea seară, căci, în caz contrar, intri 
în cheltuieli neprevăzute care îţi pot impune nişte 
datorii.

Fă o listă a cheltuielilor care ar putea fi 
repartizată în felul următor: 

Casnice:
Gazdă,
Servicii comunale,
Reparaţie,
Produse igienice,

Alimentare:
Pâine, 
Crupe, 
Lactate, 
Carne, ouă,
Fructe şi legume,

Sezoniere:
Îmbrăcăminte 
sezonieră,
Încălţăminte sezonieră,

Pentru sănătate:
Medicamente,
Dentist,
Consultaţii medicale.
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Când întâlneşti dificultăţi în cheltuirea banilor şi nu 
ştii să te descurci de unul singur, cere ajutorul unei 
persoane de încredere, iar dacă crezi că cineva vrea 
doar să profite de banii tăi, pur şi simplu, nu arăta că 
ai bani, căci poţi rămâne păgubaş.
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CUM SĂ FAC CUMPĂRĂTURI  
(Sfaturi utile pentru a face  
cumpărături mai eficient)

Dacă vrei să cheltuieşti puţin, dar, în acelaşi 
timp, să cumperi produse de calitate, urmează câteva 
sfaturi: 

 ● Nu te duce la cumpărături fără o listă, pe care să ai 
notat ceea ce vrei să cumperi;

 ● Notează pe hârtie denumirea produsului şi preţul 
cu aproximaţie şi nu lua la tine mai mulţi bani 
decât ai nevoie, deoarece rişti să-i cheltui pe toţi, 
atrăgându-ţi atenţia şi produsele care nu-ţi erau 
puse în plan. Nu cumpăra de la primul vânzător, 
observă mai întâi toate produsele şi alege ce ţi se 
pare mai convenabil. 

 ● Nu face cumpărături în piaţă dimineaţa, deoarece 
preţurile în acea perioada a zilei sunt mai mari. 
Spre amiază vânzătorii mai scad preţurile pentru 
a-şi putea vinde marfa. 

 ● Încearcă să negociezi preţul cu vânzătorul acolo, 
unde este posibil (când cumperi produse din piaţă). 

 ● Cumpără produsele lichide  îmbuteliate la 2 litri, 
pentru a plăti doar un singur ambalaj şi nu mai 
multe! 

 ● Cumpără din timp anumite produse care nu se 
alterează repede, precum ulei, zahăr, cartofi, 
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ceapa, etc., căci economiseşti timp (nu mergi de 
două ori la cumpărături) şi bani, căci, odată cu 
venirea sărbătorilor, preţul acestor alimente va fi 
mult mai mare. 

 ● Urmăreşte ofertele promoţionale din preajma 
sărbătorilor - multe magazine fac reduceri pentru 
atragerea clienţilor. Nu uita că la sfârşit de sezon 
producătorii îşi lichidează stocurile iar produsele 
sunt la preţuri mai mici.
Cum să faci, totuşi, ca să nu stai ore întregi fără să 

ştii măcar ce cauţi, cum să eviţi cozile de la casă şi 
cum să fii sigur că nu ai uitat nimic - nu trebuie decât 
să-ţi faci de acasă o listă detaliată cu tot ce vrei să 
cumperi (apr. 10 minute îţi va lua să o faci, dar vei 
scuti o oră de umblat prin magazine fără să ştii ce 
cauţi). Ordonează în aşa fel lista ta de cumpărături, 
ca să nu trebuiască să alergi în magazine de la un 
capăt la altul pentru diferite produse. După ce ai 
terminat de procurat toată lista, mai reciteşte-o odată 
pentru a vedea dacă nu ţi-a scăpat nimic din vedere.
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CUM SĂ-MI ORGANIZEZ TIMPUL

De câte ori ai zis “Nu am timp”? Deşi ne orientăm 
cu toţii după acelaşi ceas cu 24 de ore, mulţi dintre noi 
se simt în criză de timp pentru a realiza tot ce au de 
făcut. Sfaturile de mai jos îţi pot îmbunătăţi abilităţile 
de organizare a timpului, ajutându-te să delimitezi 
lucrurile importante, să creezi un sistem funcţional.
şi.să.îndepărtezi.factorii.care.îţi.irosesc.timpul. 

 ● Pune-ţi scopuri. Ce speri să realizezi într-o zi – 
sau într-o luna sau un an? Ce angajamente ţi-ai 
luat deja şi în ce activităţi noi ai dori să te implici? 
De exemplu, ai dori sa te angajezi în câmpul 
muncii într-un anumit domeniu sau ai dori să faci 
o specialitate. Pune aceste obiective şi altele 
asemănătoare în ordinea priorităţilor.şi.încearcă.
să.calculezi.cît.timp.ţi-ar.lua.fiecare.

 ● Realizează o evidenţă a organizării timpului. 
Ţine un jurnal zilnic pe parcursul celor cinci zile 
lucrătoare. Înregistrează-ţi în fiecare moment 
cum iţi petreci timpul. Apoi, la sfârşitul săptămânii, 
analizează-ţi obiceiurile în privinţa organizării 
timpului.  Să zicem că ai petrecut două ore 
ştergând mesaje mai vechi de pe telefonul tău, 
deşi aveai lucruri mai importante de făcut. Acesta 
este un exemplu de irosire a timpului.
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 ● Schiţează-ţi un plan de lucru în fiecare zi. Foarte 
mulţi experţi în organizarea timpului consideră că 
oamenii ar trebui să petreacă 10 până la 15 minute 
pentru a-şi stabili priorităţile la începutul fiecărei 
zile. Programul tău nu este bătut în cuie; poţi să-l 
mai schimbi pe parcursul zilei. 

 ● Grupează sarcinile asemănătoare. Programează 
sarcinile care necesită eforturi sau resurse similare 
în acelaşi interval de timp. De exemplu, s-ar putea 
să-ţi fie mai uşor să mergi într-o direcţie în care 
ai putea rezolva mai multe probleme odată, cum 
ar fi: să mergi la magazinul care este alături de 
farmacie, de unde ai de procurat şi medicamente, 
iar, ieşind din farmacie, ai putea trece să vizitezi 
o prietenă care locuieşte nu departe. Astfel, într-
un drum ai putea face mai multe lucruri ce îţi erau 
programate.

 ● Observă-ţi momentele de vârf şi de slăbiciune. 
Când eşti mai creativ şi ai o eficienţă mai bună: 
dimineaţa devreme, la prânz sau după-amiază 
târziu? Pe de alta parte, când ai momentele cele 
mai proaste? Devenind conştient de orele la care 
ai mai multă energie sau nu, îţi poţi programa 
sarcinile pentru momentele.potrivite. 

 ● Controlează factorii care te distrag. Întreruperile 
la locul de munca sunt inevitabile, însă pentru a 
nu te desconcentra, încearcă să nu atragi atenţia 
celor din jur atunci când ai un lucru important de 
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făcut căci asta nu te va lăsa să duci la bun sfârşit 
ceea ce ai început să faci.

 ● Nu mai amâna. În loc să amâni un lucru important 
pe care îl ai de făcut, dar care îţi va răpi mult timp, 
separă-l în paşi mai mici, uşor de manevrat, căci, 
dacă laşi lucrul de azi pe mine, se poate întâmpla 
să rămână nefăcut.

 ● Învaţă să spui “nu”. Dacă o sarcină sau solicitare 
nu are o importanţă majora pentru slujba ta sau 
pentru obiectivele tale profesionale şi ai foarte 
multe sarcini de îndeplinit, refuză politicos.
Obiectivul principal al perfecţionării abilităţilor tale 

de organizare a timpului este de a avea un randament 
cît mai bun în fiecare zi. Respectând sugestiile de mai 
sus s-ar putea să descoperi că ai tot timpul, de care ai 
nevoie, pentru problemele cele mai importante.  
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CUM SĂ MĂ PROTEJEZ DE FURT

Ţi s-a întâmplat să ţi se fure ceva vre-o dată? 
Potrivit legislaţiei penale a Republicii Moldova (Codul 
Penal al RM art.186), furtul se consideră o infracţiune 
contra patrimoniului şi se realizează prin sustragerea 
pe ascuns a bunurilor altei persoane.

Dreptul de proprietate este recunoscut ca drept 
fundamental al omului, prevăzut în tratatele  şi 
convenţiile internaţionale, prin urmare furtul este o 
faptă antisocială.

Ca să te protejezi de furt, urmează câteva sfaturi:
 ● Nu lăsa cheile de la locuinţă în locuri uşor 
accesibile;

 ● Nu păstra lucruri preţioase în locuri vizibile;
 ● Nu discuta cu persoane dubioase despre bunurile 
din casă;

 ● În transport public, în locuri aglomerate (piaţă, 
gară, magazin etc.) ai grijă de geantă, portmoneu, 
telefon mobil.
În cazul, în care ai devenit victima unui furt, în 

primul rând trebuie să te adresezi la sectorul de poliţie 
pentru a depune o cerere în care descrii minuţios 
circumstanţele în care ţi-a fost furat bunul. Important 
este ca la momentul depunerii cererii, aceasta  să 
fie înregistrată, iar ca dovadă a înregistrării ei este 
recipisa pe care o vei păstra la tine. 
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Astfel, cererea este depusă, şi în baza ei se iniţiază 
anchetă de urmărire. Mult mai simplu îţi va fi dacă 
vei avea martori, care vor da explicaţii despre felul 
cum s-a produs furtul, cum arăta infractorul, precum 
şi altă informaţie utilă pentru descoperirea infracţiunii 
şi pedepsirea celui vinovat.

Furtul este nu doar o încălcare a legii statului ci şi 
a celei morale. 

Una dintre cele zece porunci din Evanghelie 
(Porunca VIII-a) spune: „Să nu furi”.

Învaţă-i cu dragoste şi pe cei, care te înconjoară, 
acest lucru.
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CUM SĂ MĂ APĂR DE AGRESOR

Nu e protejat nimeni de agresivitatea cuiva. 
Violenţa este orice acţiune prin care se produc 
vătămări corporale, tulburări emoţionale și expunerea 
unei persoane la situaţii periculoase. Oricare ar fi 
violența: fizică, emoţională, sexuală - ea ne aduce 
suferinţe fizice şi emoţionale.

De aceea este important să-ţi dezvolţi abilităţile 
de comunicare, pentru a putea manifesta un 
comportament hotărât în caz de agresiune.

Fiecare dintre noi are dreptul la siguranţă şi 
apărare. Dar nimeni nu ne poate apăra 100 % de 
pericolele care se pot produce în diferite locuri, la 
orice oră: în familie, la şcoală, în grupuri de semeni, 
în discoteci, baruri, stradă, în mijloacele de transport, 
și în locurile publice etc. 

Uite câteva  tehnici de autoapărare pentru a evita 
situaţiile de abuz: 

 
 ● Dacă nu te simţi bine, liniştit atunci când eşti cu o 
persoană sau într-un grup, pleacă de acolo. Ţine 
cont de emoţiile tale şi nu te preocupa  prea mult 
de ceea ce o să spună sau o să creadă alţii despre 
acţiunea ta. 

 ● Învaţă să te placi. Persoanele cu o imagine de sine 
pozitivă sunt mai puţin expuse riscului să ajungă în 
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situaţii în care să fie neputincioase. 
 ● Respectă pe ceilalţi şi manifestă o atitudine egală  
faţă de oameni. Priveşte-te pe tine şi pe alţii ca 
persoane care au dreptul să aibă convingerile şi 
opiniile lor. 

 ● Fii sigur în propriile puteri şi apară-ţi drepturile. 
Însă nu proceda agresiv, încrederea în propriile 
forţe nu înseamnă că ai dreptul sa fii violent cu alte 
persoane. 

 ● Exprimă-ţi părerile, dorinţele. Dacă îţi doreşti ceva 
– spune. Dacă nu vrei să faci ceva ce-ţi este impus 
– refuză, spune „nu”. Persoanele din jur nu pot „citi 
gândurile tale, trebuie să spui tu care sunt „limitele” 
comportamentului tău (ce eşti de acord şi ce nu 
eşti de acord să faci).  

 ● Fii atent la limbajul celorlalţi. Dacă nu înţelegi clar 
ce are în vedere cineva, întreabă pentru a preciza. 
Dacă ai impresia că te paşte un pericol, întrerupe 
comunicarea cu persoana dată sau cere ajutorul 
cuiva. 

 ● In orice situaţie, care presupune un risc, caută 
mereu în jur „căi de retragere”, în caz de necesitate. 
Asigură-te că ai un plan sigur de a pleca mai 
devreme, în caz că ai hotărât asta. 

 ● Ţine minte că alcoolul şi drogurile influenţează 
negativ asupra conştiinţei şi comunicării tale, iar 
aceasta scade capacităţile tale de autoprotecţie. 
Deci, fii mereu treaz la minte!
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 ● Fă o listă de persoane, organizaţii, instituţii la 
ajutorul cărora ai putea apela în cazul când eşti 
expus la violenţă.

Violenţa este cea mai primitivă şi mai proastă 
modalitate de a soluţiona probleme. 

Violenţa naşte violenţă şi nu aduce efecte pozitive 
nimănui. Persoana care manifestă violenţă, de fapt, 
este slabă şi nu ştie să-şi atingă scopul decât prin 
supunerea şi înjosirea altora. Fii mai puternic prin 
comportamentul şi comunicarea ta pentru a ieşi de 
sub controlul agresorului!
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CUM SĂ PROCEDEZ DACĂ SUNT  
SAU AM FOST VICTIMA VIOLENȚEI

Orice persoană poate deveni victimă a violenţei 
în familie! Violenţa poate avea loc acasă, la serviciu, 
sau oriunde, în orice familie, bogată sau săracă, la 
ţară sau în oraş, iar victimele ei pot fi de orice sex, 
religie sau naţionalitate! Violenţa afectează oamenii 
pe care îi cunoaşteţi, dar în special pe femei şi copii.  

 
Ce trebuie să faci dacă tu şi/sau copiii tăi 

sunteți în pericol? 
E nevoie de asigurări făcute din timp: 

 ● Înţelege-te cu vecinii voştri să cheme poliţia în 
cazul în care aud ţipete şi zgomot în locuinţa 
voastră;  

 ● Ascunde cheile de rezervă de la apartament, astfel 
încât, luându-le să poţi părăsi repede locuinţa în 
caz de pericol;  

 ● Ascunde suma de bani necesară, carnetul cu 
numere de telefoane, telefonul mobil, paşaportul 
şi buletinul de identitate, certificatul de naştere şi 
de căsătorie, certificatele de naştere ale copiilor, 
alte documente importante, la fel şi câteva haine, 
medicamente de care aveţi nevoie într-un loc sigur 
şi accesibil; 

 ● Înţelege-te din timp cu prietenii, părinţii sau alte 
rude despre posibilitatea de a vă refugia temporar 
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la ei în caz de pericol; 
 ● Fă tot posibilul ca agresorul să nu te poată găsi, 
ascunde sau distruge toate înscrierile şi adresele, 
care ar putea să îl ajute pe soţ/partener să te 
găsească; 

 ● Hotărăşte-te din timp care lucruri de valoare ai 
putea lua cu tine pe care le vei vinde ulterior în caz 
de necesitate extremă de bani. 

 ● În timpul atacului: Încearcă să nu te apropii de 
bucătărie sau de alte locuri unde există obiecte 
care pot fi folosite ca arme (de exemplu, cuţitele); 

 ● Încearcă să nu te apropii de baie, cămeruţe, alte 
spaţii mici unde ai putea fi prins/ă în capcană;  

 ● Încearcă să ajungi într-o cameră cu uşă sau 
fereastră ca să poţi fugi; 

 ● Încearcă să ajungi într-o cameră cu telefon ca să 
chemi după ajutor;

 ● Încuie-l pe agresor dacă poţi;  
 ● Cheamă ajutor sau fugi la vecini sau prieteni; 
 ● Contactează poliţia cât mai curând după atac; 
 ● Imediat adresează-te după ajutor medical dacă tu 
sau copiii tăi sunteţi răniţi. 

 ● Atenţie! Dacă situaţia este critică şi periculoasă, 
părăsiţi locul unde vă aflaţi cât mai repede, chiar 
dacă nu aţi reuşit să luaţi lucrurile necesare. Nu 
uita! Viaţa ta şi a copiilor tăi ar putea fi în pericol! 

Cum îţi poţi apăra copiii? 
 ● Învaţă-ţi copiii să nu intervină în ceartă; 
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 ● Învaţă-i cum să ajungă într-un loc sigur unde să fie 
în afara pericolului; 

 ● Învaţă-i pe cine să cheme în ajutor; 
 ● Învaţă-i să nu intre în bucătărie dacă încep actele 
de violenţă;  

 ● Învaţă-i să povestească cuiva în care au încredere 
despre actele de violenţă. 

Cum să te aperi în public? 
 ● Schimbă drumurile/traseul pe care mergi de obicei; 
 ● Încearcă să călătoreşti sau să te afli în public în 
compania mai multor oameni; 

 ● Fă cumpărături şi ridică banii de pe contul bancar 
în locuri diferite; 

 ● Poartă cu tine tot timpul copii de pe documentele 
oficiale şi numere utile de telefon pentru situaţii 
extreme; 

 ● Dacă este posibil, poartă cu tine un telefon mobil.

Cum îţi poţi ajuta prietenul/a?  
 ● În primul rînd, încearcă să înţelegi situaţia în care 
acesta se află, nu-l/o învinui. 

 ● Spune-i că foarte multe persoane se află în așa o 
situaţie şi că este o persoană puternică din moment 
ce s-a hotărît să vorbească despre problemă ei/lui; 

 ● Spune-i că îţi dai seama cât de greu îi este să 
vorbească despre problema, că ea nu merită să 
fie ameninţat/ă, jignit/ă şi bătut/ă. Nimeni şi nimic 
nu poate servi ca scuză pentru un comportament 
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agresiv; 
 ● Adu-i la cunoştinţă informaţia din această carte de 
buzunar; 

 ● Susţine-l/o şi ascultă/l. Lasă-l/o să-şi verse 
durerea, fii răbdător, chiar dacă crezi că nu are 
dreptate: este viaţa lui/ei şi doar el/ea poate să ia 
o decizie; 

 ● Dacă este necesar, mergi cu el/ea la spital pentru 
a fi examinată de medic; 

 ● Sprijină-l/o moral atunci cînd a decis să scrie 
plângere la poliţie. Condu-l/o la comisariatul de 
poliţie. 

Atenţie! Sprijinul tău ar putea fi pentru cineva 
primul pas spre salvare! 

Cum poți cere ajutorul medical? 
După ajutor medical te poţi adresa în orice punct 

medical, spital de urgenţă, policlinică. Este de dorit 
să fii consultat de un medic imediat ce ai fost agresat 
fizic. Povesteşte medicului cum ai fost agresat, cine 
te-a agresat şi unde. Arată-i toate vătămările corporale 
şi spune-i unde simţi dureri. Toate aceste date vor fi 
scrise în cartea ta medicală, informaţie care ulterior va 
putea fi folosită drept dovadă a vinovăţiei agresorului 
împreună cu raportul de expertiză medico-legală. 

Fii atent/ă, convinge-te că medicul a descris 
corect locul vătămărilor corporale, mărimea acestora, 
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termenul în care s-au format, modul în care le-ai 
căpătat. Dacă este necesar, medicul îţi va prescrie 
un tratament. Neapărat trebuie să primeşti un 
certificat care să demonstreze faptul că te-ai adresat 
la medic pentru constatarea leziunilor corporale. În 
certificat trebuie să fie indicat următoarele: numărul 
cărţii medicale; data la care te-ai adresat; numele 
şi prenumele medicului; ştampila spitalului sau a 
policlinicii. 

Este foarte important să faci expertiza medico-
legală, deoarece experţii medico-legali determină şi 
argumentează în scris gradul vătămărilor cauzate 
victimelor, care ulterior vor fi utilizate în proces în 
calitate de dovezi. Toate celelalte certificate medicale 
sunt considerate drept dovezi ale agresiunii doar dacă 
sunt prezentate împreună cu raportul de expertiză 
medico-legală, care este unica probă admisă de 
judecător care dovedeşte că loviturile ar fi putut 
cauza leziunile corporale constatate în circumstanţele 
descrise de victimă, precum şi gravitatea leziunilor 
corporale. Pentru a putea face expertiza medico-
legală te poţi adresa personal la Centrul de Medicină 
Legală, dar poţi primi şi o îndreptare de la poliţie, 
procuratură, instanţă de judecată în acest sens.

 

Nu fi indiferent/ă! Nu tolera violenţa în familia 
ta! Orice persoană poate fi trasă la răspundere 
administrativă sau penală pentru acte de violenţă!
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CUM SĂ MĂ PROTEJEZ DE ESCROCI

Escrocheria este dobândirea necinstită 
a bunurilor altei persoane prin înşelăciune 
sau abuz de încredere. Ai nimerit în aşa situaţii 
neplăcute? E bine să nu nimereşti.

Dar... oricine poate fi victima unor escroci. Escrocii 
îşi cunosc bine meseria și sunt buni la ceea ce fac: 
reuşesc să îţi creeze un sentiment de încredere, te 
trag de limbă şi îţi bagă adânc mâna în buzunar.

Escrocii nu au vârstă, pot fi femei sau bărbaţi şi 
nu au „semne particulare”. Iată câteva „scamatorii” 
clasice de care să te fereşti:

1. Escrocheria „la domiciliu”. Cea mai 
periculoasă formă de păcăleală, întrucât eşti 
faţă în faţă cu un potenţial infractor periculos. 
Autoprotecţia necesită mai multe măsuri de 
securitate şi nu este la fel de simplu ca şi 
cum să pui receptorul sau să arunci la gunoi 
scrisorile dubioase.

2. ”Pielea ursului din pădure”. Eşti luat în 
primire de “vânzători” care îţi propun mai multe 
produse “de cea mai bună calitate” la un preţ 
foarte redus. Fie produsele sunt nişte gunoaie, 
fie sunt mărci celebre false sau chiar furate, 
oricum - nu ai nimic de câştigat. Sfatul meu: 
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vrei ceva de calitate şi ieftin, atunci colinzi 
toate supermarketurile. Nu deschizi uşa la toţi 
străinii care îţi promit marea cu sarea.

3. „Moştenirea”. Există bande de escroci 
care vânează familii în care tocmai 
s-a produs un deces, de cele mai 
multe ori al unei persoane în vârstă. 
Se prezintă foarte serios şi anunţa că decedatul 
a comandat mai multe produse pentru care 
deja a plătit un avans. In acele momente nu 
stă nimeni să verifice dacă acest fapt este 
adevărat. Din teama să nu piardă avansul 
plătit rudele acceptă să achite şi diferenţa, 
în speranţa că vor primi ceea ce a comandat 
decedatul. Ceea ce nu se mai întâmplă.  
Morala este simplă:  Nu purta 
responsabilităţile altora. De le-ai putea 
duce pe ale tale!

4. Escrocheriile Online se deosebesc de 
celelalte prin faptul că nu există contact direct 
între părţi ci doar prin web adrese. De regulă, 
escrocii pe internet folosesc numeroase 
modalităţi de a căpăta încrederea. Cu cît pari 
mai de încredere, cu atât creşte posibilitatea 
de câştig – pe asta mizează şarlatanii.  Pentru 
a te proteja:
 ● Solicită întotdeauna sfaturi în cazul în care o 
ofertă implică bani, timp şi angajament. 
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 ● Nu există scheme garantate de îmbogăţire 
rapidă - singurele persoane care se 
îmbogăţesc sunt escrocii.

 ● Nu accepta imediat ofertele sau propunerile. 
Dacă crezi că ai dat peste o ofertă 
nemaipomenită, insistă asupra acordării 
unei perioade de timp pentru a cere ajutorul 
persoanelor competente înainte de luarea 
unei decizii.

 ● Nu da bani şi nu semna nimic până ce nu ai 
verificat acreditarea, documentele legale ale 
companiei cu care ai de-a face.

 ● Nu te baza pe recomandări înflăcărate: 
căută dovezi din diverse surse cu privire la 
succesul companiei.

 ● Niciodată nu trimite bani şi nici nu oferi datele 
tale de identitate, adresa, informaţia despre 
cardul bancar persoanelor necunoscute şi 
în care nu ai încredere.

 ● Dacă depistezi o escrocherie sau ai fost 
înşelat, solicită ajutor. Sună la poliţie. 

Escrocii sunt ingenioşi şi manipulatori. Ştiu cum 
să te convingă să le oferi ceea ce îşi doresc. De 
aceea, în orice situaţie mai complicată nu fi credul, 
analizează, solicită timp pentru a te gândi, cere ajutor, 
apoi decide.
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CE TREBUIE SĂ ŞTIU  
DESPRE PLECAREA PESTE HOTARE

Plecarea peste hotare nu este un lucru simplu, 
deoarece trebuie să iai în calcul toate elementele 
necesare plecării, ca atunci când deja vei fi în drum 
să nu ai dubii. De plecarea peste hotare sunt legaţi 
anumiţi factori care depind, în primul rând, de scopul 
plecării şi de perioada cât doreşti să te afli într-o altă 
ţară. Plecarea peste hotare poate fi legală când toate 
actele tale sunt în regulă şi scopul cu care ai ajuns în 
ţara străină este acelaşi cu care te-ai pornit de acasă, 
dar poate fi şi ilicită adică ilegală.

Cred că trebuie să cunoşti mai multe lucruri despre 
migraţia ilicită pentru a fi protejat de riscuri.  

Migraţia ilicită (ilegală) este deplasarea care are 
loc în afara normelor juridice ale ţării de origine, de 
tranzit şi de destinaţie. Din punct de vedere a ţării de 
destinaţie (cea în care pleci), migraţia ilicită înseamnă 
intrarea, şederea sau munca ilegală pe teritoriul 
acestei ţări. Aceasta înseamnă că migrantul nu are 
documentele necesare în conformitate cu legislaţia 
ţării de destinaţie: permis de şedere, contract de 
muncă sau de studii, viză turistică etc. Migraţia este 
considerată ilicită când cetăţeanul acestei ţări pleacă 
peste hotare fără un paşaport valabil sau violează 
alte norme administrative de ieşire din ţara de origine.
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Care sunt riscurile migraţiei ilicite?
 ● amenda, închisoarea, deportarea (adică pedeapsa 
din partea organelor de drept ale ţării); 

 ● munca silnică, chiar în condiţii apropiate sclaviei 
(nu este nici pe departe ceea ce ţi se propune 
când eşti încă în ţara ta, dar astfel se pomenesc 
majoritatea oamenilor care pleacă ilegal peste 
hotare la muncă);  

 ● lipsa protecţiei (zi de lucru supranormată, 
neremunerare sau remunerare joasă sau 
remunerare condiţionată prin ameninţarea de 
către patron, lipsa zilelor de odihnă); 

 ● lipsa accesului la servicii medicale şi medicamente; 
 ● ameninţare, şantaj, frică;
 ● trafic de fiinţe umane, cu toate consecinţele lui 
negative.

Fii precaut în caz că te-ai hotărât să pleci în turism 
deoarece poţi nimeri într-o capcană a unor reţele 
criminale, iar călătoria ta la care ai visat mult se poate 
transforma într-un calvar. Urmează câteva sfaturi:

 ● Nu da nimănui (cu excepţia persoanelor abilitate) 
actele tale de identitate, îndeosebi paşaportul. 
După necesitate, datele solicitate din paşaport 
pot fi transmise fiind înscrise pe o foaie aparte 
sau se poate folosi o copie a paşaportului. Ai dat 
paşaportul – ai rămas fără nume şi drepturi într-o 
ţară străină!
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 ● Învaţă, măcar cât de puţin, limba, obiceiurile, 
modul în care interacţionează oamenii, principalele 
prevederi legislative ale ţării de destinaţie;

 ● Asigură-te că ai o suficientă sumă de bani pentru 
perioada iniţială de aflare în ţara de destinaţie şi 
pentru o eventuală întoarcere acasă; 

 ● Pornindu-te peste hotare, află mai întâi telefonul 
Ambasadei Republicii Moldova (în anumite 
cazuri şi a ambasadelor României, Ucrainei, 
Rusiei etc.) în ţara de destinaţie, informează-te 
despre organizaţiile ce oferă ajutor migranţilor. În 
străinătate aceasta va fi mai dificil;

 ● Evită cadourile, împrumuturile de bani sau oricare 
alte acţiuni care te-ar face datornic cuiva. 

Dacă te-ai hotărât să mergi la studii peste hotare, 
trebuie să ai în vedere următoarele momente 
importante:

 ● În primul rând, asigură-te că facultăţile din lista ta 
de preferinţe oferă exact cursurile pe care tu le 
doreşti; 

 ● Află despre calitatea instituţiei de învăţământ, 
informează-te bine; 

 ● Află care sunt condiţiile de înscriere, de plată, de 
cazare etc.
Plecarea peste hotare nu este un lucru simplu, 

deoarece trebuie să iei  în calcul că odată ajuns în 
altă ţară, vei începe de la zero iar posibilitatea ca 
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lucrurile să nu se desfăşoare exact cum ţi-ai dorit, 
este foarte mare, deoarece: 

Iai totul de la capăt. Începând cu faptul că trebuie 
să cunoşti ţara şi oraşul în care vei locui, regulile 
acestora, până la învăţarea unei limbi străine şi 
cunoaşterea unor noi persoane care îţi vor deveni 
cunoştinţe sau amici, va trebui să faci faţă unor 
proceduri ce pot fi îngreunate de faptul că nu cunoşti 
limba respectivă sau nu eşti familiarizat cu regulile şi 
cultura ţării în care te afli.

Te dezrădăcinezi. Familie, prieteni, copii – pe 
aceştia nu ii vei mai vedea atât de des ca şi înainte 
şi, cu siguranţă, le vei duce dorul. De foarte multe ori 
peroanele nu se mai întorc acasă din diferite motive. 
Eşti gata de aceasta?

Eşti expus discriminării. Din păcate, sunt prea 
multe exemplele în care oamenii sunt discriminaţi, 
făcându-se diferenţă de naţionalitate, religie, 
apartenenţă socială, etc.

Aşteptări neîmplinite. Este posibil ca salariul să 
nu fie atât de mare cum ţi-ai dorit sau nu reuşeşti să 
pui nimic deoparte, este posibil să nu fii mulţumit de 
lucrul pe care l-ai obţinut, de oraşul unde locuieşti sau 
de mediul în care ai intrat. Atunci când eşti singur, 
acestea devin cu atât mai greu de suportat. Lipsa de 
comunicare şi a contactului cu oamenii apropiaţi îţi 
provoacă stări de disconfort, permanentă încordare, 
neîncredere, dezamăgire.
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Ştii ce muzică vroiam să ascult când mi s-a 
întâmplat să călătoresc (doar să călătoresc puţin) 
peste hotare? Muzică populară moldovenească (pe 
care acasă nu o ascultam nicicând!). Îmi curgeau 
lacrimi de dor.

Eşti sigur că vrei să pleci?
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CUM SĂ EVIT TRAFICUL DE FIINŢE 
UMANE?

Traficul de fiinţe umane este un fenomen social 
care a cauzat multe suferinţe victimelor, fie că ele au 
fost exploatate pentru muncă forţată, pentru oferirea 
de servicii sexuale, pentru practicarea cerşetoriei 
ori pentru alte scopuri criminale. În acelaşi timp, 
traficul de fiinţe umane reprezintă o infracţiune gravă 
prevăzută şi pedepsită de legislaţia celor mai multe 
ţări.

Ofertele de muncă sunt metoda cea mai răspândită 
prin care sunt recrutate femei tinere sau bărbaţi în 
străinătate. Însă mai sunt şi alte modalităţi prin care 
persoanele ajung să devină victime ale traficului 
de fiinţe umane cum ar fi: cereri false în căsătorie, 
angajări prin internet, etc. Pentru a evita să nimereşti 
într-un asemenea coşmar, ţine cont de câteva sfaturi 
sigure:

1. Verifică dacă firma sau persoana intermediară 
activează legal. Solicită actele, documentele 
de confirmare.

2. Ţine cont că pentru a lucra peste hotare ai 
nevoie de un contract de muncă  sau de o 
invitaţie oficială de la angajatorul de pese 
hotare, iar pur şi simplu o propunere că îndată 
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cum veţi ajunge în ţara destinată, îţi va fi 
identificat un loc de muncă, nu este un motiv 
sigur. În orice ţară există şomajul şi nimeni nu 
te aşteaptă cu braţele deschise.

3.  Contractul de muncă trebuie întocmit cel 
puţin în 2 exemplare şi tradus într-o limbă pe 
care o cunoşti (română sau rusă).

4. Înainte de a semna contractul, consultă un 
jurist.

5. Convinge-te că paşaportul tău este valabil 
pe toată perioada contractului de muncă.

6. Poţi lucra legal peste hotare numai dacă ai o 
viză de lucru, pe care o poţi obţine doar la 
Secţia Consulară a Ambasadei ţării în care 
intenţionezi să lucrezi. Viza se obţine numai 
după un interviu cu reprezentantul Secţiei 
Consulare.

7. Durata perfectării vizei de lucru este de cel 
puţin câteva săptămâni, dar poate ajunge şi la 
câteva luni.

8.  Angajatorul  de peste hotare sau firma 
intermediară care desfăşoară activitate 
legală, de obicei, nu acoperă cheltuielile pentru 
perfectarea paşaportului, vizei, cheltuielile de 
transport. Nu accepta aranjamente (cazare, 
alimentaţie etc.) din contul intermediarului.

9. Viza turistică, de studii sau alt tip de viză nu-
ţi dă dreptul să munceşti legal. Angajarea 
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la muncă cu o astfel de viză este ilegală şi 
rişti amendă, arest sau deportare din ţară. 
Patronul în acest caz te poate manipula şi el, 
impunându-te să faci tot ce doreşte el.

 Interesează-te care este salariul mediu în ţara  
în care pleci, lucrul acesta uşor se face prin internet. 
Verifică dacă salariul care ţi se propune îţi va permite 
să acoperi cheltuielile pe care le vei avea în acea 
ţară.

Dacă înainte de plecare bănuieşti că ceva nu e în 
regulă, cum ar fi:

 ● Ţi se propune să perfecteze documentele în credit 
sau să plătească drumul, 

 ● Ţi se propune cazare într-un apartament în 
Chişinău până când se va forma grupul, 

 ● Dacă la locul de plecare s-au adunat doar fete 
tinere, 

 ● Ţi se propune să pleci la lucru peste hotare cu viza 
turistică, 

 ● Dacă eşti permanent supravegheat(ă), 
 ● Eşti (sau simţi că poţi fi) deposedat(ă) de paşaport, 
 ● Ţi se interzice să ieşi din maşină în locuri publice, 
 ● Ţi se propune să treci hotarele ţării cu acte false, 
 ● Dacă eşti obligat(ă) să prestezi o muncă în contul 
datoriei, 

 ● Dacă eşti izolat(ă), nu ţi se permite sa ieşi din 
casă, ţi se interzice să te întâlneşti cu prietenii 
(prietenele), să dai un telefon, 



86

 ● Dacă eşti supus(ă) înjosirilor, umilinţelor sau 
ameninţărilor la adresa familiei.
 
Dacă ţi se întâmplă aşa ceva, RENUNTĂ imediat 

la călătorie, fugi sau la prima ocazie semnalează 
despre situaţia ta.   Înainte să pleci, pentru a evita 
riscul de a fi traficat(ă)

sună la Linia Fierbinte: 080077777  (gratis din 
orice localitate din Moldova, 24/24), 

+373 22233309 (pentru apeluri de peste hotare).
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CUM SĂ ACŢIONEZ ÎN CAZ DE ACCIDENTE  

Viaţa noastră este plină de lucruri imprevizibile. In 
orice clipă se poate întâmpla ceva. Iar tu trebuie să fii 
gata să acţionezi adecvat în orice situaţie. Majoritatea 
accidentelor pot fi evitate. Insă dacă se întâmplă 
ceva, trebuie să te conduci după anumite reguli. 
Astfel, în cazul unor accidente mai mici îţi poate fi de 
folos trusa medicală. Insă, dacă se întâmplă ceva mai 
grav, este bine să cunoşti câteva reguli de prim ajutor. 
În primul rând: 

 ● Fii calm. Linişteşte omul accidentat şi nu-l lăsa 
singur.

 ● In caz de un accident rutier/ căderea de la înălţime 
nu mişca din loc persoana traumatizată, pentru a 
nu-i înrăutăţi fracturile.

 ● Cheamă ambulanţa sau un medic - omul accidentat 
are nevoie de ajutor specializat.
Trusa medicală:

 ● Te poate ajuta în cazul unor probleme de sănătate 
nu prea grave.

 ● Ea trebuie să se afle intru-un loc stabil, departe de 
accesul copiilor.

 ● Medicamentele să fie cele recomandate de medic.
 ● Verifică o dată la câteva luni termenul de 
valabilitate a acestora. Medicamentele învechite 
sunt periculoase pentru sănătate.
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Ce să faci în caz de fracturi, entorse şi luxaţii:
Aceste accidente se produc în cazul unor mişcări 

bruşte şi forţate. Omul accidentat are dureri, nu poate 
acţiona cu membrul (picior, mână) afectat. Zona dată 
se umflă rapid, se poate decolora sau învineţi. Primul 
pas în cazul acestor accidente este reducerea durerii 
şi a inflamaţiei. Pentru aceasta:

 ● Aşezaţi membrul în poziţia în care durerea este 
minimă.

 ● Aplicaţi un bandaj elastic strâns.
 ● Scădeţi temperatura zonei prin aplicarea 
compreselor cu apă rece sau gheaţă.

 ● Adresaţi-vă la medic.
Arsurile:
Arsurile pot fi provocate de obiecte foarte fierbinţi 

sau foarte reci.
1. Arsurile de gr.I se manifestă prin roşeaţă şi 

senzaţie de arsură.
2. Arsurile de gr.II - pe piele se formează băşici 

(beşici) umplute cu apă. 
3. Arsurile de gr.III şi IV necesită apel urgent la 

medic.

Ce să faci în caz de arsuri: 
 ● Spală imediat arsura cu apă rece curgătoare timp 
de 15-30 min. Durerea se va reduce.

 ● Nu aplica pe arsură creme, unguente sau alte 
produse.
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 ● Nu sparge băşicile (beşicile) - astfel se măreşte 
riscul infectării. Dacă ele crapă singure - 
dezinfectează-le cu apă oxigenată, alcool sau alt 
dezinfectant pe care îl ai la mână şi usucă-le.

 ● Acoperă rana cu un pansament steril.
 ● Apelează urgent la medic (în caz că arsurile 
afectează o zonă întinsă a corpului, ele ameninţă 
viaţa!).

Ce să faci în caz de leziuni (tăieturi şi răniri):
 ● Spală rana repede cu apă rece curgătoare şi săpun, 
pune-i apă oxigenată 3 %. Aplică pansament steril. 
ATENŢIE, dacă rana conţine bucăţi de sticlă, 
metal sau alte substanţe mergi urgent la medic, 
pentru a le scoate!

 ● Opreşte sângerarea prin aplicarea unui tifon steril 
pe rană şi apasă-l cu mina. În cazul unui accident 
grav, medicul trebuie să coase rana. In caz că rana 
nu este extinsă, poţi folosi un plasture special.

 ● Îngrijeşte rana, aplicând pansamente sterile care 
trebuie schimbate periodic. Când se formează o 
crustă (cojiţă), rana se lasă să se cicatrizeze la aer 
liber.

Ce să faci în caz de electrocutare (în popor se 
zice curentare):

 ● Te poţi electrocuta: 
 ● dacă atingi un fir electric rupt sau neizolat,
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 ● dacă atingi un om aflat sub influenţa curentului 
electric.
Acţiuni:

 ● Întrerupe curentul electric (dacă este posibil), 
îndepărtează firul cu un băţ de lemn, trage victima 
de haine.

 ● Dacă persoana accidentată are hainele în flăcări, 
stinge-le, acoperind omul cu o pătură.

 ● Scade temperatura persoanei, folosind apă rece.
 ● Cheamă ambulanţa.

Ce să faci în caz de asfixiere (înăduşeală) cu 
oxid de carbon CO (gaz de cahlă):

 ● Înainte de a intra în camera cu eliminări de CO 
respiră adânc, apoi reţine respiraţia.

 ● Scoate persoana afară (dacă e posibil) / închide 
sursa de gaz otrăvitor şi aeriseşte bine încăperea.

 ● Du urgent persoana asfixiată la spital sau cheamă 
ambulanţa. 
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CUM SĂ PROCEDEZ ÎN CAZ DE BOALĂ
Fiecare din noi este supus unui risc de a se 

îmbolnăvi. Zi de zi organismul nostru înfruntă o 
mulţime de viruşi şi bacterii, care pot provoca afecţiuni 
grave. Deseori, organismul opune rezistenţă mulţimii 
de „dăunători”, insă în caz că organismul este slăbit, 
bacteriile pătrund liber.

Astfel, în primul rând, pentru a te proteja de o 
infecţie, trebuie să ai grijă ca organismul tău să 
primească cele necesare pentru a se autoproteja: 
vitamine, substanţe minerale.

Dar în caz că infecţia a pătruns în organism, iată 
câteva sfaturi care te pot ajuta la etapa iniţială a bolii:

În caz de febră:
 ● Este necesar să te înveleşti cu ceva şi să stai 
culcat până ce începi să transpiri - acesta este 
semn că febra scade.

 ● Bea cât mai mult lichid, organismul tău are nevoie 
de acesta,

 ● Poţi să administrezi o pastilă pentru ca febra să 
scadă (de ex. paracetamol sau aspirină),
Aceştia sunt primii paşi care îi poţi face, însă e 

de dorit cât mai urgent să te adresezi unui medic - 
febra nu apare în zădar. Nu fă experienţe pe propria 
sănătate!

În caz de dureri de cap (migrenă):
Toţi oamenii au avut experienţa unei dureri de cap
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 Dacă nu este foarte inconfortabilă, desigur, dispare 
cu puţină odihnă sau cu un calmant.

 ● Administrarea unor medicamente este, de 
obicei, primul mijloc la care apelează persoanele 
care suferă de dureri de cap, dar răspunsul 
organismului la acest tip de tratament variază de la 
persoană la persoană. Calmante precum aspirina, 
analgina şi ibuprofenul, pot avea efect. Dacă 
aceste medicamente nu ajută, următorul pas este 
consultarea unui medic.

 ● Deseori se încearcă mai multe tipuri de 
medicamente până ce se găseşte cel potrivit. Insă 
este important de a face faţă migrenei fără a apela 
la ajutorul acestora.

 ● Medicii sunt de părere că cea mai bună metodă 
de a trata o migrenă fără a apela la ajutorul 
medicamentelor este de a micşora lumina şi 
sunetul şi de a dormi. Odată adormit, organismul 
îşi poate reveni.

Cum să te protejezi de diferiţi microbi şi viruşi: 
 ● Spală-te des pe mâini cu săpun, curăţă şi 
dezinfectează suprafeţele, folosind detergenţi 
de uz casnic. Igiena mâinilor este o măsură 
importantă de prevenire a răspândirii infecţiilor de 
diferit gen. Spălatul cu săpun înlătură şi omoară 
microbii. Când nu ai posibilitate să te speli cu 
săpun, foloseşte şerveţele umede (cu alcool 
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sau dezinfectante). Curăţarea şi dezinfectarea 
regulată a suprafeţelor (mese, mânerele uşilor şi a 
scaunelor etc.) va distruge viruşii.

 ● Respectă distanţa. In general, viruşii se răspândesc 
uşor de la o persoană la alta. De aceea, dacă ai 
observat că o persoană are simptoamele unei 
infecţii virale (tuse, nas înfundat, strănut, eliminări 
nazale etc.) evită contactul apropiat cu ea  (distanţa 
minimă de 1 m) 

Şi cel mai bun sfat: ai grijă de tine şi de 
sănătatea ta!
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CE SĂ FAC DACĂ SUNT INSĂRCINATĂ

Se spune că fiecare femeie îşi dă seama atunci 
când este însărcinată, că există un al 6-lea simţ, pe 
care femeile care urmează sa devină mame îl au. 
Insă acest simţ apare nu la toate femeile.

Astfel, prima sursă de la care poţi afla că eşti 
însărcinată este organismul tău. Iată câteva semne 
care ţi le oferă corpul tău:

1. Lipsa sau întârzierea menstruaţiei. Este 
cel mai evident semn al sarcinii. Există totuşi 
cazuri când ciclul vine normal şi de fapt există 
o sarcina extrauterină. De aceea, nu putem 
spune, cu o certitudine de 100%, că lipsa 
ciclului înseamnă sarcină.

2. Sâni dureroşi sau măriţi. Acesta este unul 
dintre cele mai clare semne că eşti însărcinată. 
Insă poate fi şi o alarmă falsă.

3. Urinare frecventă. In primele două semestre 
de sarcină, urinarea frecventă este un simptom 
foarte des întâlnit. Acest lucru se datorează 
presiunii uterului asupra vizicii urinare.

4. Aureole mai intens colorate. Hormonii fac 
ca aureolele - cercurile din jurul sfârcurilor 
(gurguielor) – să se lăţească şi să devină mai 
închise în timpul unei sarcini. Acesta constituie 
un semn al sarcinii sigur, dar nu apare foarte 
devreme.
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5. Senzaţie de foame. În  timpul sarcinii femeile 
deseori au pofte de mâncare mai ridicate. 
Aceasta se datorează faptului că organismul 
lor cere mai multe calorii. Însă acest lucru 
poate fi considerat un semn al sarcinii în caz 
că este însoţit şi de alte simptoame.

6. Senzaţie de oboseală sau de somnolenţă. 
Nu este cazul unei simple oboseli, ci a unei 
oboseli pronunţate şi complet nejustificate. 
Această oboseală se datorează nivelului 
ridicat al hormonului numit progesteron. 

7. Greaţa sau voma. Greţurile şi vărsăturile 
apar îndeosebi în timpul dimineţii, dar asta nu 
înseamnă că te ocolesc în timpul zilei. 

8. Modificarea mirosului. Dacă observi că încep 
să te atragă mirosuri ciudate, sau mirosuri 
care până acum nu îţi plăceau, acesta este un 
semn foarte probabil că eşti însărcinată.

9. Schimbările bruşte de dispoziţie. Sunt 
foarte des întâlnite pe tot parcursul unei sarcini 
şi îi pot face pe cei din jurul tău să simtă că 
te-ai schimbat. Este un simptom datorat 
schimbărilor hormonale bruşte şi faptului că 
atât corpul, cît şi psihicul tău trebuie să se 
adapteze la o mulţime de modificări.

10. Apariţia petelor de sânge. La aproximativ 10 
zile de la concepere, unele femei observă pete 
de sânge pe lenjerie, atunci când embrionul 
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se implantează în uter. Asta înseamnă că poţi 
fi însărcinată, chiar dacă ai avut un ciclu mai 
puţin abundent.

De asemenea, pentru a afla dacă eşti sau nu 
însărcinată, îţi poţi procura un test de sarcină. Este 
o metodă simplă de a afla dacă ai sau nu motive de 
îngrijorare. Testul îl poţi cumpăra de la orice farmacie. 
Este accesibil la preţ şi oferă rezultat la 98-99 %. 
Rapid şi sigur!

Dar totuşi, în orice caz este necesar să te adresezi 
la medicul de familie pentru a fi convinsă de situaţia 
în care te afli. De acum încolo eşti responsabilă nu 
doar de tine, dar şi de copilaş!



97

CUM SĂ PROCEDEZ DACĂ  
SUNT REŢINUT DE POLIŢIE

Constrângerea juridică apără societatea de 
infracţiuni. Astfel, orice încălcare a normei juridice 
poate da naştere unui raport de constrângere, care 
se stabileşte între stat şi autorul unei asemenea 
încălcări. O măsură de constrângere juridică, 
prevăzută de legislaţia procesual-penală a Republicii 
Moldova este reţinerea.

Reţinerea este privarea de libertate a persoanei pe 
o perioadă scurtă de timp, dar nu mai mult de 72 de 
ore, în locurile şi în condiţiile stabilite de lege.

Prin urmare, în cazul în care o persoană este 
reţinută, aceasta va fi dusă la sectorul de poliţie 
pentru a fi audiată (interogată), de către organul de 
urmărire penală.

Ce trebuie să cunoască o persoană când este  
reţinută, care este procedura de reţinere a persoanei? 
Trebuie să ştii aceste lucruri pentru a acţiona adecvat 
situaţiei.

 ● Persoanei reţinute trebuie să i se aducă de 
îndată la cunoştinţă motivele reţinerii. Motivele şi 
învinuirea  se aduc la cunoştinţă numai în prezenţa 
unui avocat ales de reţinut sau avocat din oficiu.

 ● În termen de până la 3 ore din momentul privării de 
libertate, poliţistul care a efectuat reţinerea, trebuie 
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să întocmească un proces-verbal despre reţinere, 
în care să indice temeiurile, motivele, locul, anul, 
luna, ziua şi ora reţinerii, precum şi data şi ora 
întocmirii procesului-verbal. Acest proces-verbal 
i se aduce la cunoştinţă reţinutului şi urmează 
conform procedurii sa  fie semnat atât de poliţist 
cât şi de persoana reţinută.

 ● Odată ce  a fost reţinută persoana, aceasta poate 
fi supusă percheziţiei corporale. Dacă persoana 
reţinută nu a împlinit vârsta majoratului, atunci, 
organul de urmărire penală este obligat să 
informeze familia acestuia despre faptul reţinerii şi 
specialistul în protecţia copilului.
Persoana reţinută are dreptul la:

 ● dreptul de a fi tratat cu respect,
 ● dreptul de a tăcea,
 ● dreptul de nu mărturisi împotriva sa,
 ● de a da explicaţii care se includ în procesul – 
verbal,

 ● de a  primi consultaţie juridică, de a beneficia de 
asistenţa unui apărător şi de a face declaraţii în 
prezenţa acestuia,

 ● are dreptul să anunţe imediat, dar nu mai târziu de 
6 ore, singură ori prin intermediul persoanei care a 
întocmit procesul-verbal de reţinere, una din rudele 
apropiate sau o altă persoană, la propunerea 
reţinutului, despre locul unde este reţinut.
În decurs de până la 6 ore de la întocmirea 
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procesului-verbal, poliţistul trebuie să anunţe 
procurorul şi să prezinte o comunicare în scris 
referitoare la reţinere, iar acesta din urmă va decide  
dacă este cazul să fie eliberată persoana reţinută sau 
va fi înaintat un demers pentru arestare.

Ca și concluzie la cele menţionate mai sus: 
libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt 
inviolabile, de aceea reţinerea unei persoane este 
permisă numai cu respectarea procedurii prevăzute 
de lege.
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CUM SĂ PROCEDEZ DACĂ  
AM PRIMIT O CITAŢIE

„Niciodată nu vor fi respectate legile într-un 
stat, unde nu există frica de pedeapsă ”, 

- scria Sofocle. 
Legea este cea care stabileşte cerinţe stricte 

privind tragerea la răspundere a persoanei care a 
comis fapta ilicită. 

De aici, trebuie de menţionat că una din cerinţele 
tragerii la răspundere precum şi de participare 
a  persoanei în cadrul unui proces de judecată, 
este înştiinţarea persoanei despre faptul implicării 
şi participării ei într-un proces de judecată. Astfel, 
judecarea cauzei poate avea loc numai dacă părţile 
sunt legal citate şi procedura de citare este îndeplinită.

Ce este citarea şi cum să procedezi dacă ai fost 
citat?

Citarea este o acţiune înaintată de instanţa de 
judecată sau de organul de urmărire penală, prin 
care o persoană este chemată pentru a fi audiată. 
Poate fi citată atât persoana bănuită în săvârşirea 
unei infracţiuni cît şi persoana care are calitatea de 
martor, expert, interpret, traducător.

Înştiinţarea se face în scris şi trebuie să conţină 
informaţie despre locul, data şi ora desfăşurării procesului 
(şedinţei) de judecată ori a altor acte de procedură.
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Citaţia este înmânată destinatarului de către o 
persoană împuternicită de judecată, contra semnătură 
pe cotor a persoanei citate, sau prin intermediul 
serviciului poştal prin scrisoare recomandată cu aviz 
de primire.

În cazul în care ai fost citat de organele de drept, 
trebuie să ştii:
1. Citarea persoanei se efectuează cu 5 zile înainte 

de data prezentării participantului la proces. Acest 
lucru se înfăptuieşte cu scopul ca persoana să 
dispună de timp pentru a se pregăti pentru proces. 
Dacă nu a fost respectată această cerinţă, citaţia 
nu s-a înmânat în termen, partea interesată este 
în drept să ceară amânarea şedinţei de judecată.

2. Dacă există un obstacol, şi nu ai posibilitate să 
te prezinţi la judecarea cauzei, ai obligaţia de a 
informa organul de drept competent despre faptul 
neprezentării tale, motivând lipsa de la  proces.

3. În cazul în care persoana citată nu se prezintă la 
locul şi în termenul indicat, atunci acesteia sau i se 
poate aplica o amendă sau poate fi adusă cu forţa.

4. Participantul în cadrul unui proces de judecată 
poate fi citat de mai multe ori. La fiecare înştiinţare 
efectuată de judecată sau de organul de urmărire 
penală partea, implicată în proces, are obligaţia de 
a se prezenta.
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Deci, persoana citată la proces, are obligaţia nu 
doar de a se prezenta, ci şi de a depune declaraţii 
veridice, să cunoască şi să realizeze cu bună-credinţă 
normele de drept.

 
Şi încă ceva: dacă ai primit o citaţie, nu te stresa 

şi nu te emoţiona din cauza chemării. Totul ţi se va 
comunica în instanţă. Am fost şi eu în asemenea 
situaţii şi pot să-ţi spun că cel mai bine este să 
reacţionezi foarte liniştit la toate. 
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CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ  
SUNT ÎN CONFLICT CU LEGEA

O persoană acuzată de careva încălcări conform 
legii, are multe drepturi care depind câteodată de 
calitatea procesuală a acesteia – bănuit, învinuit sau 
inculpat.

Din multitudinea de drepturi din Codul de 
Procedură Penală vom examina câteva care е bine 
să le cunoști în primul rând dacă ești bănuit sau 
învinuit de comiterea unei infracțiuni:

1. Dreptul de a fi prezumat nevinovat.
Pe parcursul întregului proces și până când va 

fi pronunțată o hotărâre definitivă de instanța de 
judecată care spune că persoana este vinovată, 
persoana acuzată are dreptul de a fi considerată 
nevinovată. Aceasta înseamnă că organele statului 
(polițistul etc.) nu pot să declare până în acest 
moment persoana ca fiind vinovată. La fel, nimeni 
nu poate întreprinde măsuri care ar arăta că ea 
deja este recunoscută vinovată. De exemplu, dacă 
ești student nu poți fi exmatriculat pe motiv că ai 
săvîrșit o infracțiune etc. Acest drept mai presupune 
și faptul că persoana acuzată nu poate fi impusă să-
și demonstreze nevinovăția. Dimpotrivă, organele 
statului au obligația să-i demonstreze vinovăția.
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2. Dreptul de a avea un apărător.
Ce înseamnă dreptul de a avea un apărător și din 

ce moment poți să-ți iai un apărător?
Orice persoană acuzată are dreptul la apărare 

împotriva acuzațiilor care i se aduc. Acest fapt de multe 
ori presupune să ai cunoștințe juridice temeinice. De 
multe ori, persoana acuzată nu ar putea să-și realizeze 
acest drept dacă ar fi lăsată de una singură. De aceea, 
legea spune că persoana acuzată trebuie să aibă un 
apărător. Apărător poate fi numai o persoană care are 
studii juridice și posedă o licență corespunzătoare, 
adică este avocat. Dreptul de a avea un apărător 
apare din momentul ce o persoană este bănuită sau 
pusă sub învinuire și se aplică pe întreg parcursul 
procesului penal. Dacă ea nu are bani să plătească 
un apărător (și acest lucru poate fi demonstrat), atunci 
acesta îi este oferit gratis prin numirea din oficiu de 
către organul de urmărire penală sau de instanță.

3. Unde pot să găsesc un apărător?
Pentru o persoană acuzată, o întrebare importantă 

este: unde să găsesc un apărător. În fiecare orășel 
există Barouri de avocați la care te poți adresa. O 
modalitate bună de a găsi avocat este să-ți întrebi 
rudele, prietenii, cunoscuții. Aceștea, pe lângă 
informația unde poți găsi avocatul, ar putea să-ți ofere 
și informație despre competența și reputația lui.
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4. Cum să găsesc un avocat bun?
În căutarea unui avocat, unii se orientează la câte 

cazuri a câștigat sau a pierdut un avocat. Cel mai 
bine este să te orientezi la atenția pe care o acordă 
avocatul clientului său, abilitățile lui de a asculta și 
de a ține la curent clientul despre mersul treburilor. 
Este greu de a prevedea cum se va comporta un 
avocat anume. Este rațional să obții informații de la 
persoanele care au beneficiat deja de serviciile lui. 
Fii atent la avocații care promit dinainte un anumit 
rezultat, mai ales contra unei plăți suplimentare 
pentru „facilitarea unei pedepse mai moi”. Pedeapsa 
o stabilește judecătorul și, oricât de experimentat 
ar fi avocatul, sunt puține șanse ca el să ghicească 
această pedeapsă. 

5. Ce să fac dacă apărătorul meu nu mi se pare 
competent?

Dacă crezi că apărătorul tău nu este în stare să-
ți asigure o apărarea eficientă a intereselor tale, ai 
dreptul să-l înlocuiești cu altul. În asemenea cazuri, 
chiar organul de urmărire penală sau instanța de 
judecată poate să-ți propună să inviți un alt apărător.

Obligațiile persoanei acuzate:
• Să se prezinte la citarea organului de urmărire 

penală sau a instanței;
• La reținere să accepte de a fi supusă examinării 
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corporale și percheziției corporale;
• Să accepte necondiționat controlul medical, 

dactiloscopia, fotografierea, să dea posibilitate să 
i se ia mostre de sânge, de eliminări ale corpului;

• Să accepte de a fi supusă expertizei judiciare;
• Să se supună dispozițiilor legitime ale 

reprezentantului organului de urmărire penală și 
ale președintelui ședinței de judecată;

• Să respecte ordinea stabilită în ședința de judecată 
și să nu părăsească sala de ședințe fără învoirea 
președintelui ședinței.



107

CUM SĂ PROCEDEZ DACĂ  
AM PIERDUT ACTELE

Nu este ceva neobişnuit, ca în viaţă să ai parte 
de momente neplăcute legate de pierderea sau 
distrugerea actelor de identitate. Şi dacă te loveşte 
ghinionul să-ţi fure geanta cu actele personale, sau 
pur şi simplu să le pierzi? Cum să procedezi? 

Iată câteva proceduri, pe care e bine sa le urmezi.
În cazul în care ai pierdut certificatul de naştere sau 

oricare alt act de stare civilă (certificatul de căsătorie, 
certificatul de divorţ, certificatul de deces, certificatul 
de schimb a numelui sau prenumelui), trebuie să 
te adresezi cu o cerere la Oficiul de Stare Civilă  în 
raza teritorială, în care ai domiciliul / reşedinţa, sau 
la Direcţia Generală Stare Civilă al Departamentului 
Tehnologii Informaţionale, pentru a obţine duplicatul 
acestora.

Pentru a-ţi restabili buletinul de identitate, dacă 
a fost furat sau pierdut, te adresezi cu o cerere la 
Secţia de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei 
(SEDP) la locul de domiciliu. Dacă buletinul ţi-a fost 
furat împreună cu alte acte sau bunuri, de ex. ţi-au 
furat geanta, depune o cerere scrisă la poliţie. Se 
poate întâmpla să-ţi restitui pierderea. E bine să porţi 
în portmoneul unde ţii şi acte un card de vizită cu 
numele tău sau cel puţin datele tale de contact scrise 
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pe un cartonaş. Se întâmplă adeseori ca hoţul să 
arunce portmoneul cu acte, retrăgând de acolo doar 
banii, iar cineva, găsindu-l, să te contacteze pentru a 
le întoarce.

Setul de acte, necesare a fi prezentate la  Secţia 
de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei  în caz de 
pierdere sau furt a buletinului de identitate sunt:

 ● Certificatul de naştere,
 ● Certificatul de înregistrare a căsătoriei/de divorţ 
(după caz),

 ● Certificatul de naştere a copiilor până la vârsta 
de 16 ani,

 ● Livretul militar sau adeverinţa de recrut,
 ● Diploma de studii superioare şi de confirmare a 
gradului ştiinţific (după caz),

 ● Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui 
(după caz).

În situaţia, în care a fost pierdută sau deteriorată  
doar fişa de însoţire a buletinului de identitate, te 
adresezi cu o cerere la aceeaşi instituţie, unde ţi-a 
fost perfectat  buletinul de identitate, pentru a-ţi fi 
eliberată alta nouă.

Dacă ai pierdut paşaportul şi doreşti să-l 
restabileşti, mergi la  Secţia de Evidenţă şi 
Documentare a Populaţiei la locul de trai, unde va fi 
nevoie să completezi o declaraţie de pierdere sau de 
furt, să întocmeşti o cerere în vederea eliberării unui 
nou paşaport, precum şi să achiţi taxa de stat.



109

Un alt document important este livretul militar. 
Dacă ai pierdut acest act, atunci, duplicatul acestuia 
îl poţi obţine la Centrul Militar la locul de domiciliu. 
Pentru aceasta este necesar să  dispui de buletin 
de identitate, unde este indicată viza de reşedinţă, 
precum şi o fotografie 3 x 4.

 Ţine minte! Fii responsabil şi păstrează în siguranţă 
actele de identitate, ca să nu rămâi la marginea lumii 
“oficiale ”.
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CUM SĂ ÎNREGISTREZ  CĂSĂTORIA

Familia este cea mai veche instituţie de pe pământ 
şi joacă un rol vital în cadrul societăţii umane. Pe 
tot parcursul istoriei, familiile puternice au contribuit 
la formarea unei societăţi puternice. Există mai 
mulţi factori care contribuie la crearea unei căsătorii 
durabile, unul dintre care este legalizarea ei, numindu-
se în zilele noastre, înregistrarea oficială a căsătoriei.

Căsătoria este o uniune liber consimţită între un 
bărbat şi o femeie, încheiată potrivit prevederilor 
legale ale Republicii Moldova, cu scopul de a întemeia 
o familie. Încheierea căsătoriei are loc la organele de 
stare civilă şi se realizează în baza declaraţiei de 
căsătorie, depusă în formă scrisă de către viitorii soţi  
la organul de stare civilă. 

Declaraţia de căsătorie se depune personal de 
cetăţenii care doresc să se căsătorească la organul 
de stare civilă în a cărui rază teritorială se află 
domiciliul unuia dintre ei sau al părinţilor unuia dintre 
ei. Declaraţia de căsătorie nu poate fi depusă prin 
reprezentanţă sau la alt organ de stare civilă decât 
cel la care urmează a fi oficiată căsătoria.

 Pentru încheierea căsătoriei este necesar 
consimţământul reciproc, exprimat personal şi 
necondiţionat, al bărbatului şi femeii care se 
căsătoresc, precum şi atingerea de către ei a vârstei 
de 18 ani. În cazuri de excepţie vârsta minimă de 
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înregistrare a căsătoriei, poate fi redusă cu doi ani, 
cu acordul administraţiei publice locale în a cărei rază 
teritorială îşi au domiciliul viitorii soţi, în baza cererii 
acestora şi acordului părinţilor minorului.

 Un alt moment important şi obligatoriu, este 
informarea reciprocă a viitorilor soţi despre starea 
de sănătate. Astfel, persoanele care doresc să se 
căsătorească sînt obligate să se informeze reciproc 
despre starea sănătăţii lor, precum şi să prezinte 
Oficiului Stării Civile certificate de examinare 
medicală.

Care e modalitatea de încheiere a căsătoriei?
Încheierea căsătoriei se face în prezenţa 

persoanelor care se căsătoresc, după expirarea unui 
termen de cel puţin o lună din momentul depunerii de 
către ei a declaraţiei de căsătorie.

Conform legislaţiei în vigoare, termenul maxim de 
încheiere a căsătoriei este de două luni de la data 
depunerii declaraţiei de către părţi.

 Termenul înregistrării căsătoriei, conform art. 12 
din Codul familiei, poate fi redus,  atunci când viitorii 
soţi vor depune o cerere scrisă, anexând actul prin 
care se confirmă motivul urgentării.      

Ce acte  urmează a fi prezentate la Oficiul Stării 
Civile, pentru a fi încheiată căsătoria?

1. Declaraţie de căsătorie, 
2. Anexă la declaraţie de căsătorie: 

 ● actele de identitate ale viitorilor soţi;
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 ● certificatele de naştere ale viitorilor soţi;
 ● şi după caz: dovada privind desfacerea 
sau încetarea căsătoriei anterioare; decizia 
autorităţii administraţiei publice locale, în 
cazul reducerii vârstei matrimoniale (18 ani) 
conform art. 14 din Codul familiei.

Când nu poate fi încheiată căsătoria?
Căsătoria nu poate fi încheiată între:
1. persoane dintre care, cel puţin una, este deja 

căsătorită;
2. rude în linie dreaptă până la al IV-lea grad 

inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un 
părinte comun;

3. adoptator şi adoptat;
4. adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, 

până la al II-lea grad inclusiv;
5. curator şi persoană minoră aflată sub curatela 

acestuia, în perioada curatelei;
6. persoane dintre care, cel puţin una, a fost 

lipsită de capacitatea de exerciţiu;
7. persoane condamnate la privaţiune de 

libertate în perioada când ambele îşi ispăşesc 
pedeapsa;

8. persoane de acelaşi sex.
Ca dovadă de înregistrare şi legalizare a căsătoriei 

părţilor le este eliberat Certificatul de căsătorie. 
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CE TREBUIE SĂ ȘTIU DESPRE 
ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI DINTRE UN 
CETĂȚEAN AL REPUBLICII MOLDOVA CU 

UN CETĂȚEAN STRĂIN

E bine să știi acest lucru, deoarece în perioada 
actuală migrația ia o mare amploare și accelerează 
procesele de dezvoltare ale persoanelor, cât și ale 
țărilor. Căsătoria cu un cetățean străin generează 
migrația în țara de reședință a acestuia, sau a 
nerezidentului în Republica Moldova. 

Înregistrarea căsătoriei reprezintă procedura 
de întocmire la organul de stare civilă a actului de 
căsătorie, în baza declaraţiei de căsătorie a viitorilor 
soți, cu respectarea condiţiilor şi în termenele stabilite 
de legiuitor (după expirarea termenului de o lună de 
la depunerea declarației de căsătorie).

Forma și modul de încheiere a căsătoriei sunt 
determinate de Codul familiei al Republicii Moldova și 
de Legea privind actele de stare civilă nr.100-XV din 
26.04.2001//Monitorul Oficial Nr.97-99,17.08.2001.

Casătoria dintre un cetățean al Republicii Moldova 
și cetățean străin poate fi înregistrată la:

 ● Organele de stare civilă din Republica Moldova;
 ● Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale 
Republicii Moldova;
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 ● Misiunile diplomatice și oficiile consulare 
străine. Vezi toate detaliile și noutățile pe acest 
subiect pe site-ul http://viza.md/ru/consulate-
services/5193/5195

Pentru încheierea căsătoriei unui cetățean străin 
cu un cetățean al Republicii Moldova urmează a fi 
prezentate la organul de stare civilă următoarele acte:

 ● declarația de căsătorie în formă scrisă, depusă 
personal de persoanele care doresc să se 
căsătorească;

 ● actele de identitate ale viitorilor soți;
 ● certificatele de naștere ale viitorilor soți (sau 
duplicatele certificatelor de naștere);

 ● copia paşaportului, inclusiv copia paginii pe care 
este aplicată viza de intrare-ieșire în Republica 
Moldova;

 ● certificatul privind starea civilă (certificatul de 
capacitate matrimonială după caz) şi dovada, 
eliberată de autorităţile competente ale statelor 
ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt 
îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legislaţia 
Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.

 ● document ce dovedeşte încetarea căsătoriei 
(certificat de deces, divorţ, hotărârea de judecată 
privind declararea căsătoriei nule sau extrasul de 
pe actul de căsătorie cu menţiunea căsătoriei nule, 
hotărâre de judecată privind desfacerea căsătoriei 
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– dacă în statul respectiv dovada divorţului se 
efectuează numai în acest fel), dacă acesta există.
Documentele prezentate, trebuie să fie legalizate/

apostilate (după caz), și urmează să fie traduse în 
limba de stat. Din paşaportul naţional a cetățeanului 
străin vor fi traduse paginile care conţin date de 
identitate, viza de intrare-ieşire, amprentele sigiliilor 
de trecere a hotarului aplicate de grăniceri, alte 
acte importante pentru examinarea declaraţiei de 
căsătorie.

La depunerea declarației de căsătorie funcționarul 
organului de stare civilă urmează să explice viitorilor 
soți legislația statului al cărui cetățean este viitorul 
soț. Această explicație se face cu scopul de a 
evita situația când căsătoria încheiată în Republica 
Moldova să nu fie recunoscută  valabilă în țara soțului 
străin.

În conformitate cu prevederile art.35 alin.6 din 
Legea privind actele de stare civilă nr.100-XV din 
26.04.2001//Monitorul Oficial Nr.97-99,17.08.2001, la 
încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între 
aceştia şi cetăţeni ai Republicii Moldova, dacă cel 
puţin unul dintre ei nu cunoaşte limba în care are 
loc oficierea căsătoriei, precum şi în cazul în care 
una sau ambele persoane care se căsătoresc sînt 
surdomute, se va recurge la serviciile interpretului 
(traducere verbală).



116

Organul de stare civilă este în drept să refuze 
încheierea căsătoriei, dacă sunt constate abateri 
de la cerințele legislației, în procesul de încheiere 
a căsătoriei. Astfel, persoanele care solicită 
înregistrarea căsătoriei, trebuie să prezinte acte ce 
dovedesc lipsa impedimentelor prevăzute de lege la 
căsătorie. După depunerea tuturor actelor necesare 
va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru 
înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi 
termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei 
de căsătorie.
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CUM SĂ ÎNREGISTREZ NAŞTEREA  
UNUI COPIL

Cei care au copii îşi dau seama că, odată cu bucuria 
naşterii pruncului, calitatea de părinte aduce cu sine 
şi responsabilităţi, una dintre ele este înregistrarea 
naşterii copilului.

 Copilul s-a născut, conform legislaţiei, este 
necesar să înregistrezi naşterea acestuia şi să obţii 
Certificatul de naştere. 

Înregistrarea actului de naştere reprezintă 
procedura de înregistrare a nou-născutului în baza 
declaraţiei despre naştere a părinţilor, a unuia dintre ei 
sau a altor persoane împuternicite conform condiţiilor 
şi  termenului stabilit de legiuitor. 

Vezi ce acte urmează să prezinţi, unde şi în cât 
timp pentru a fi înregistrată naşterea copilului: 

1. Declaraţia despre naştere;
2. Certificatul medical constatator al naşterii, 

eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc 
naşterea;

3. Actele de identitate ale părinţilor sau a unuia 
dintre ei;

4. Certificatul de căsătorie a părinţilor, dacă e 
cazul, şi după caz:

5. Declaraţia privind stabilirea paternităţii, în 
cazul când părinţii nu se află în căsătorie;
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6. Cererea mamei solitare privind înscrierea 
datelor despre tată, în cazul când mama este 
necăsătorită;     

7. Certificatul de divorţ, dacă din momentul 
desfacerii căsătoriei până la naşterea copilului 
nu au trecut mai mult de 300 zile;

8. Certificatul de deces al soţului, dacă din 
momentul decesului până la naşterea copilului 
nu au trecut mai mult de 300 zile;

9. Actul de identitate a solicitantului.
În cazuri speciale se depun următoarele acte:
1. Proces-verbal, privind înregistrarea naşterii unui 

copil găsit sau abandonat;
2. Hotărârea judecătorească privind stabilirea 

faptului naşterii copilului de către o femeie 
concretă.

Care este termenul depunerii declaraţiei de naştere?
Potrivit prevederilor legale ale Republicii Moldova, 

termenul acordat pentru declararea naşterii şi 
înregistrarea actului de stare civilă este de cel mult 
3 luni din ziua naşterii copilului. Înregistrarea propriu-
zisă a naşterii se efectuează gratuit în ziua adresării la 
organele competente.

Depunerea actelor şi înregistrarea copilului se 
face la:

1. Oficiul stare civilă în a cărui rază teritorială 
s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul părinţii 
copilului;
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2. Primăria localităţii în raza căreia s-a produs 
naşterea sau îşi au domiciliul părinţii copilului;

3. Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale 
Republicii Moldova în cazul când naşterea s-a 
produs peste hotarele ţării;

4. Biroul specializat de înregistrare a actelor de 
stare civilă aflate pe lângă instituţiile medico-
sanitare în care a avut loc naşterea copilului.

Ca dovadă de înregistrare a naşterii copilului se 
eliberează Certificatul de naştere. Certificatul de 
naştere  reprezintă actul de stare civilă întocmit pe 
un formular tipizat, de model unic pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova, care confirmă faptul naşterii 
titularului acestuia.
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CUM SĂ OBŢIN INDEMNIZAŢIA 
PENTRU COPIL 

Orice viitoare mămică precum şi proaspetele 
mămici trebuie să ştie că odată cu venirea copilului pe 
lume, sunt în drept să beneficieze de o indemnizaţie 
unică la naşterea copilului precum şi o indemnizaţie 
lunară de îngrijire a copilului, acordată din bugetul 
asigurărilor sociale de stat. Aceste indemnizaţii pot 
fi acordate atât persoanelor asigurate (cele care sunt 
integrate în câmpul muncii), precum şi persoanelor 
neasiguarate (femeilor fără un loc de muncă), 
diferenţă fiind în mărimea indemnizaţiei lunare.

Pentru a obţine aceste indemnizaţii (atât 
indemnizaţia unică la naşterea copilului cât şi cea 
lunară de îngrijire a copilului), trebuie de apelat cu 
o cerere la Casa Teritorială de Asigurări Sociale din 
sectorul în care ai reşedinţa. Aici vor fi prezentate 
următoarele acte:

1. Copia buletinului de identitate,
2. Copia certificatului de naştere a copilului,
3. Originalul adeverinţei de naştere a copilului 

(fişa Nr. 3 eliberată la oficiul stării civile),
4. Copia Certificatului de căsătorie,
5. Copia Certificatului de concediu medical,
6. Extrasul din ordinul de angajare de la locul de 

muncă,
7. Extrasul din ordinul în care se indică perioada 
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pentru care s-a acordat concediul de îngrijire a 
copilului la locul de muncă,

8. Adeverinţa cu privire la veniturile nete pe 
ultimele 12 luni premergătoare lunii naşterii 
copilului,

Adeverinţă de domiciliu şi adeverinţă privind 
componenţa familiei eliberată de primăria în care îşi 
are reşedinţa solicitantul.

În situaţia în care mama este minoră şi nu are 
buletin de identitate, indemnizaţia unică la naşterea 
copilului şi indemnizaţia lunara pentru creşterea/
îngrijirea copilului se stabilesc în baza certificatului 
de naştere.

Atenție! Din ianuarie 2018 indemnizația unică la 
nașterea copilului a fost majorată, astfel cuantumul 
indemnizaţiei unice la naşterea copilului atât pentru 
primul copil, cât şi pentru copilul următor, constituie 
5645 lei.În ceea ce privește indemnizația lunară 
pentru îngrijirea copilului, mărimea indemnizației 
lunare pentru creșetrea copilului până la vârsta de 3 
ani constituie 30% din baza de calcul stabilită conform 
articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 
privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară 
de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu 
mai puţin de 540 lei pentru fiecare copil.

Îngrijirea unui copil nu este o muncă uşoară. 
Responsabilitatea de părinte implică multe sarcini şi 
necesită mult timp şi efort. Dar e şi munca care îţi 
oferă cea mai frumoasă satisfacţie şi cea mai mare 
bucurie de a-ți vedea copiii mari şi fericiţi!
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ÎN LOC DE ÎNCHEIERE, 
 DAR NU DE BUN RĂMAS ☺

Situaţii dificile de viaţă se întâmplă la toţi. Important 
este să ieşim din aceste situaţii cu lecţii învăţate 
pe nota „10” şi cu deprinderi de viaţă dezvoltate la 
maxim. 

Să te simţi în orice situaţie „ca peştele în apă” şi 
să-ţi exprimi cele mai bune calităţi personale, formate 
când din cucuie, când din exemplele vii ale celor ce te 
înconjoară, când din faptele eroilor preferaţi...

Şi fii sigur că alături sunt cei ce îţi vor întinde 
oricând o mână de ajutor!

Echipa de autori
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CONTACTE UTILE
PENTRU ORICE SITUAȚIE  

DE VIAȚĂ
INSTITUȚII DE STAT

Denumire serviciu / organizaţie Telefon 
de contact

Sistemul Național unic pentru apeluri 
de Urgență

112

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 
Excepționale

901

Comisariatul de poliţie 902
Ambulanţa 903
Serviciul de urgenţă, gaz 904
Agenția Națională de Ocupare a 
Forței de Muncă
www.anofm.md

022 72 10 03

Centrul de Apel Piața Muncii 0 8000 1000
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării al Republicii Moldova
www.edu.gov.md
                                                         
Anticamera 
Direcția învățământ secundar 
profesional și mediu de specialitate

022 23 33 48
022 23 45 00 
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Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 
www.msmps.gov.md
 
Direcția protecție a familiei și 
drepturilor copilului
Direcția politici ocupaționale

022 26 93 43
022 26 93 91 

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare
Direcția știință, educație și 
extensiune rurală www.maia.gov.md

022 210 209
022 210 168

Ministerul Afacerilor Interne  www.
mai.gov.md
 
Linia anticorupție

1520 

Linia națională anticorupție  www.
cna.md

080055555 

Centrul pentru combaterea traficului 
de ființe umane  www.mai.gov.md

022 25 49 98 

Reprezentanța Fondului Națiunilor 
Unite pentru Copii în Moldova 
(UNICEF) www.unicef.org.md

0 22 22 00 45

Misiunea Organizației Internaționale 
pentru Migraţiune în Moldova (OIM) 
www.iom.md
www.migratie.md

0 22 23 29 40
0 22 26 06 72
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Consiliul Naţional pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului
www.cnpdc.gov.md

0 22 25 02 37

Comitetul Helsinki pentru Drepturile 
Omului
www.humanrights.md

0 22 222 618 

Centrul pentru Drepturile Omului din 
Moldova 
www.ombudsman.md

0 22 23 48 00
0 22 22 54 42

RAIONUL EDINEŢ  
Centru Medicilor de Familie Edineţ 0246 22101
Primăria Municipiului Edineţ 0246 22930

0246 22830
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Edineț 

0246 22779
0246 24399

Direcţia/ Secţia de Asistenţă Socială 
şi Protecţie a Familiei

0246 22548
0246 22548

Casa Teritorială de Asigurări Sociale 
Edineţ 

0246 25895
0246 21053

Agenţia teritorială de asigurări în 
medicină Edineţ

0246 25087

Centrul Militar Teritorial Edineţ 0246 22323
Serviciu de Eliberare a Actelor de 
Identitate Edineţ 

0246 22884
0246 24595

Oficiul Stării Civile Edineţ 0246 22054
Direcţia Situaţii Excepţionale Edineţ 0246 23660

0246 22600
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RAIONUL OCNIŢA 
Centru Medicilor de Familie Ocniţa 0271 24680 0271 

22339
Primăria oraşului Ocniţa 0271 22361

0271 23078
Agenţia pentru Ocuparea  
Forţei de Muncă Ocnița 

0271 23760
0271 21497

Secţia de Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Familiei Ocnița

0271 22197
0271 22645

Casa Teritorială de Asigurări Sociale 
Ocniţa 

0271 24581

Reprezentanța Companiei Naționale 
de Asistență în Medicină 

0271 22203

Centrul Militar Teritorial Ocniţa 0271 22323
0271 26080

Secţia de Evidenţă şi Documentare a 
Populaţiei Ocniţa

0271 22608 0271 
21466

Oficiul Stării Civile Ocniţa 0271 23232
Direcţia Situaţii Excepţionale Ocniţa 0271 22201
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RAIONUL ORHEI
Centru Medicilor de Familie Orhei 0235 21415
Primăria Municipiului Orhei 0235 22767
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Orhei

0235 21490
0235 22407

Direcţia de Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Familiei Orhei

0235 23715

Casa Teritorială de Asigurări Sociale 
Orhei

0235 22548
0235 33139

Agenţia teritorială de asigurări în 
medicină Orhei

0235 20265

Centrul Militar Teritorial Orhei 0235 22323
Instituția Publică „Agenția Servicii 
Publice” Orhei

0235 23982

Oficiul Stării Civile Orhei 0235 29487
Direcţia Situaţii  
Excepţionale Orhei

0235 24303

Inspectoratul de Poliție Orhei 0235 22980
RAIONUL REZINA

Centrul Medicilor de Familie Rezina 0254 23389
Primăria Oraşului Rezina 0254 21648
Agenţia pentru Ocuparea  
Forţei de Muncă Rezina

0254 23173

Direcţia de Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Familiei Rezina

0254 21874
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Casa Teritorială de Asigurări Sociale 
Rezina

0254 21537
025421693

Biblioteca Publica  
"Mihai Eminescu" Rezina

0254 24472

Agenţia teritorială de asigurări în 
medicină Orhei(inclusiv  Rezina)

0 235 20265

Centru Militar Teritorial Rezina 0 254 22890
Instituția Publică ,, Agenția Servicii 
Publice” Rezina

0 254 21588

Centru de Sănătate Prietenos 
Tinerilor Rezina

0 254 23389

Oficiul Stării Civile Rezina 0 254 21602
Direcţia Situaţii Excepţionale Rezina 0 254 23001

RAIONUL CĂUȘENI
Centru Medicilor de Familie 0 243 226916
Primăria oraşului Căușeni 0243 22233
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Căușeni

0 243 23344

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie 
a Familiei

0 243 22548 

Casa Teritorială de Asigurări Sociale 0 243 22071
Agenţia teritorială de asigurări în 
medicină

0 243 26503

Centrul militar 0 243 22323
Secţia de Evidenţă şi Documentare a 
Populaţiei 

0 243 26878
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Oficiul Stării Civile 0243 23289
Centrul de Sănătate Publică  0 243 26875
Direcţia Situaţii Excepţionale 0 243 29060
Ispectoratul fiscal 0 243 22248
Camera Înregistrării de Stat 0 243 23430
Biserica ”Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel”

0 243 23056

RAIONUL ȘTEFAN VODĂ
Centru Medicilor de Familie 0 242 93086
Primăria oraşului Ștefan Vodă 0 242 23053
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă 

0 242 23670

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie 
a Familiei

0 242 22548

Casa Teritorială de Asigurări Sociale 0 242 23502
Agenţia teritorială de asigurări în 
medicină 

0 243 25340 

Sectia Administrativ militara 0 242 25206
Secţia de Evidenţă şi Documentare a 
Populaţiei 

0 242 24457

Centru de Sănătate Prietenos 
Tinerilor

0 242 22340

Oficiul Stării Civile 0 242 20012
Direcţia Situaţii Excepţionale 0 242 22832
Ispectoratul fiscal 0 242 23408
Camera Înregistrării de Stat 0 243 23430
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RESURSE PENTRU ANGAJARE
Portal ce conține oferte de 
muncă 

www.rabota.md

Portal ce conține oferte de 
muncă 

www.lucru.md

Portal ce conține oferte de 
muncă 

www.makler.md

Platformă online pentru 
ghidare și orientare 
profesională 

www.carieramea.com
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ASOCIAȚII OBȘTEȘTI CARE OFERĂ 
SERVICII GRATUITE TINERILOR

Denumire Adresă, telefon 
(cu prefix)

Servicii prestate tinerilor

Asociația 
Obștească 
„Demos”

Edineț, str. 
Alexandru cel 
Bun, 18 B
0246 24018 
069681100 

Asistență psihologică, 
socială, juridică, 
educațională
Orientare profesională, 
mediere în formare 
profesională, în angajare
Educație economică
Suport în lansarea 
afacerilor

Asociația 
tinerilor cu 
disabilități 
"VIVERE"

Edineţ, str. 
O.Cerempei, 
59A 069148308

Promovarea drepturilor 
persoanelor cu disabilități
Sprijin în incluziune socială

AREAP: 
Asociația 
Regională 
de Educare 
a Adulților 
„Prutul de Sus, 
Edineț”

Edineţ, str.
Independenţei, 
53
060669638

Cursuri pentru adulti
Consiliere profesională
Consiliere psiho-sociala 
pentru persoanele cu nevoi 
speciale
Consiliere pentru dezvoltare 
comunitara
Facilitarea schimbului de 
tineret între ţările europene

Centru de 
servicii 
„Nexus”, 
Edineț

Edineţ, str.
Independenţei, 
53
060669638

Informare, asistență 
individuală și soluții pentru 
migranții moldoveni și 
familiile acestora.
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Centru de 
Sănătate 
Prietenos 
Tinerilor 
„Salve!”, 
Edineț

Edineţ, str.
Independenţei 
81, Policlinica, 
aripa stângă 
0246 21080

Asistenţă medicală, 
psihologică şi socială 
gratuită
Consultaţii confidenţiale 
la: ginecolog, psiholog, 
urolog, asistent social, 
dermatovenerolog
Testare şi consiliere HIV/
SIDA 
Activităţi consultative şi 
informaţional-educative.

Centru de 
Sănătate 
Prietenos 
Tinerilor 
Ocnița

Ocniţa, str.
Independenței, 
64
0271 2 60 29

Centru de 
Sănătate 
Prietenos 
Tinerilor Orhei

Orhei, str. Vasile 
Lupu 127
0235 21457

Centrul de 
Sănătate 
Prietenos 
Tinerilor 
Rezina

Rezina. str.
Sciusev 9
Policlinica, et.2, 
bir. 211 0254 
23389

Asistenţă medicală, 
psihologică şi socială 
gratuită
Consultaţii confidenţiale 
la: ginecolog, psiholog, 
urolog, asistent social, 
dermatovenerolog
Testare şi consiliere HIV/
SIDA 
Activităţi consultative şi 
informaţional-educative.

Centrul de 
Sănătate 
Prietenos 
Tinerilor, 
Căușeni 

Căușeni, str. Ana 
si Alexandru, 18, 
etaj 2, bir. 28 
0 243 26633

Centrul de 
Sănătate 
Prietenos 
Tinerilor 
Ștefan-Vodă

Ştefan Vodă, 
str. Nicolae 
Testimiţeanu 1
0242 22340
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Asociația 
Obștească 
„Stimul” 

Ocnița, str.
Independenței 
51, biroul 514
271 22457, 
069538496

Protecția și aistența 
victimelor violenței în familie 
și a traficului de persoane
Servicii sociale, psihologice, 
juridice

Centrul 
Maternal ”Pro 
Familia din 
Căușeni” 

Căușeni
0243 26835

Servicii de reabilitare a 
victimelor violenței în 
familie: 
Adăpost, 
Suport economic, 
Consiliere psihosocială și 
juridică, 
Acompaniere în instanțe 

Centrul de 
Asistență și 
Protecție din 
Căușeni     

Căușeni 
0243 26975

Servicii de reabilitare a 
victimelor violenței în 
familie;
Asistență și protecție a 
victimelor violenței în familie

Centrul de 
Drept Căușeni

Căușeni 
0243 23680

Servicii de consiliere 
juridică, 
suport în perfectarea actelor 
juridice, 
reprezentare și 
acompaniere în instanțe.
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Căminul 
de Noapte 
„Sfântul 
Ștefan”
, Fundația de 
Binefacere 
Caritas 
Moldova

com. Stăuceni, 
str. Livezilor 46-b 
078 800 586

Servicii de reintegrarea în 
societate a persoanelor 
aflate în dificultate 
și prevenirea fenomenului 
persoanelor fără adăpost:
Consiliere moral-spirituală, 
Adăpost temporar și masă 
caldă,
Asistență în găsirea unui 
loc de muncă, 
Suport în identificarea 
unui loc de trai pentru a se 
reintegra în societate.  

Apartamente 
sociale
AO 
„Concordia”. 
Proiecte 
Sociale.

Str. A. 
Corobceanu, 
13/1, Chișinău,
022 234 991

Suport în integrarea socială 
a tinerilor.

Centrul de 
Informare şi 
Documentare 
privind 
Drepturile 
Copilului 
din Moldova 
(CIDDC) 

0 22 71 65 98
0 22 74 78 13

www.childrights.md
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Centrul 
Internaţional 
pentru 
Protecţia şi 
Promovarea 
Drepturilor 
Femeii „La 
Strada” 

022 23 40 06 www.lastrada.md
  
LINIA FIERBINTE: 
0 800 77 777 (apel gratuit)

Centrul de 
Asistență și 
Protecție a 
victimelor și 
potențialelor 
victime ale 
traficului de 
ființe umane 

022 72 72 74 
     

www.cap.md

Centrul 
Naţional de 
Prevenire a 
Abuzului faţă 
de Copii

022 75 88 06 www.cnpac.org.md

Centrul de 
Asistenţă 
Psiho-Socială 
a Copilului 
şi Familiei 
„AMICUL”

022 75 88 06 
022 75 67 87

http://cnpac.org.md/rom/
assistance
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Centrul de 
Asistenţă 
Juridică, 
Psihologică şi 
Socială pentru 
Victimele 
Violenţei în 
Familie „Casa 
Mărioarei” 

022 72 58 61 http://casamarioarei.
blogspot.md/
 
http://www.antiviolenta.md/
index.php/ro/

Centrul de 
Resurse și 
Ajutor pentru 
Copii – CRAC, 
Moldova 

022 494991 https://www.facebook.com/
crac.moldova/

Centrul de 
Consultanţă în 
Afaceri 

022 21 00 95
022 21 00 89

www.cca-ngo.org

Filiala 
Fundaţiei 
Children’s 
Emergensy 
Relief 
International 
(CERI)

022 40 66 54 www.cerikids.org

Asociaţia 
„Tinerii pentru 
Dreptul la 
Viaţă” 

022  56 75 51 https://tdvmoldova.
wordpress.com/informatii-
de-contact/
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Centrul de 
Sănătate 
pentru Tineri 
„Neovita” 

022 46 37 28 http://new.neovita.md/

Centrul Media 
pentru Tineri

022 73 14 52 www.voceatinerilor.md
  

Centrul 
Maternal 
”Sfânta Maria” 

022 66 43 37

Centrul 
maternal “În 
brațele mamei” 

022 46 32 29 www.diaconia.md

Casa 
comunitară  
”Așchiuța” 

022 23 78 54 www.avecopiii.md

Centru de 
Reabilitare 
a Victimelor 
Torturii 
„Memoria” 

022 27 32 22 
022 27 06 19

www.memoria.md

Centrul de 
Informare şi 
Documentare 
privind 
Drepturile 
Copilului 
din Moldova 
(CIDDC) 

0 22 71 65 98
0 22 74 78 13

www.childrights.md
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DESPRE CARTEA DE BUZUNAR  
”GHID ÎN VIAȚA INDEPENDENTĂ”

Această carte a apărut pentru prima dată în anul 
2010, fiind elaborată de un grup de specialiști din 
Asociația Obștească ”Demos”. În 7 ani cartea a 
văzut lumina zilei de 4 ori, inclusiv o ediție în limba 
rusă (2014), care a fost distribuită în regiunea 
transnistreană. 

Cartea de buzunar a avut priză la publicul 
reprezentat de adolescenți și tineri social-vulnerabili, 
tototdată prezentând interes și pentru cadre didactice, 
lucrători de tineret, specialiști din asociații obștești.  

Ediția curentă, a V-a, completată și adaptată, 
în limbile română și rusă, a fost publicată în cadrul 
proiectului „Inițiative comune ale organizațiilor 
societăților civile de pe ambele maluri ale Nistrului 
în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor 
defavorizați din Republica Moldova (SVIS 
MOLDOVA)”, finanțat de Uniunea Europeană în 
cadrul programului ”Consolidarea Măsurilor de 
Încredere (CBM) IV, cofinanțat de Caritas Viena, 
Municipalitatea Viena și un donator privat din Europa.

Proiectul „SVIS MOLDOVA”, reprezintă un grup de 
acțiuni realizate în perioada 20.10.2016 – 19.02.2019 
de consorțiul Asociațiilor obștești din Republica 
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Moldova: ”Demos” (Edineț), „Amici dei Bambini 
Moldova” (Chișinău), “Serdte” (Bender).  

Proiectul prevede consolidarea capacităților rețelei 
informale de șase prestatori ai Serviciului Integrare 
Socio-Profesională pentru a oferi tinerilor defavorizați 
servicii de calitate. 

În rezultatul proiectului 275 tineri defavorizați de 
pe ambele maluri ale Nistrului sunt integrați socio-
profesional.

În cadrul proiectului Serviciul Integrare Socio-
Profesională obține cadru normativ, aprecierea 
autorităților publice și conștientizarea necesității 
consolidării eforturilor pentru îmbunătățirea calității 
vieții tinerilor defavorizați.

Serviciul Integrare Socio-Profesională reprezintă 
un complex de servicii și activități care vine să sprijine 
tinerii  dezavantajați cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 
ani în procesul de tranziție la viața independentă. 
Serviciul pune un accent puternic pe dezvoltarea 
abilităților sociale și de autonomie, orientare 
profesională și integrare socială. În aproape 10 ani 
serviciul implementat de echipa „Demos” și partenerii 
săi s-a extins treptat din nord în centul și sud-vestul 
țării, iar din anul 2014 și în regiunea transnistreană. 
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Asociația Obștească ”Demos” este o asociaţie 
obştească, care din anul 2001 contribuie la 
îmbunătățirea educației, dezvoltării și condițiilor de 
viață a copiilor și tinerilor din Republica Moldova. 

 „Amici dei Bambini, Moldova” este o asociaţie 
obştească, care din anul 2005 realizează prin 
intermediul diferitor proiecte sociale misiunea de a 
promova dreptul fiecărui copil din Republica Moldova 
la o familie.

„Serdte” este o asociaţie obştească, care din anul 
2016 contribuie la îmbunătățirea educației, dezvoltării 
și condițiilor de viață a copiilor și tinerilor din regiunea 
transnistreană.

 

Această lucrare a fost 
elaborată cu sprijinul Uniunii 
Europene. 

Conţinutul acestei publicaţii intră în 
responsabilitatea A.O ”Demos” și nu reflectă în mod 
necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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• Ghidul Formatorului „Dezvoltarea 
Deprinderilor de Viaţă 
Independentă şi a competenţelor 
socio-profesionale ale tinerilor 
defavorizaţi”, CIDDC.

• http://www.sistempsi.ro/index.
php?page=9-modalitati-de-a-ti-
creste-respectul-de-sine

• http://psiholog.proeducation.md/
elevi/8.html

• Reabilitarea şi reintegrarea 
socială şi psihologică a grupurilor 
vulnerabile/Ina Vutcariov,Leonid 
Voloh: coord. Liubovi Nemcicova. 
-Ch.Elan INC SRL 2010

• Singur acasă (carte de buzunar 
pentru fete şi baieţi cu părinţi 
plecaţi în străinătate) CIDDC, 
coordonare Cezar Gavriliuc, 
Editare URMA ta.

• h t tp : / /www. ioanguradeaur.
r o / 7 2 4 / d e z n a d e j d e a - s i -
nepasarea/

• h t tp : / /www.d rep ton l i ne . ro /
dictionar_juridic/termen_juridic.
php?cuvant=Egalitate%20in%20
drepturi

• Convenţia Universală  privind 
Drepturile Omului

• ht tp: / /www.garbo.ro/art icol /
Cariera/940/Cum-sa-spui-nu-si-
sa-vorbesti-serios.html

• http://www.eva.ro/psihologie/
situatii-si-sfaturi/poti-invata-sa-
spui-nu-articol-6229.html

• h t t p : / / w w w . e m p o w e r . r o /
inteligenta-emotionala/cum-sa-
invatam-sa-spunem-nu/

• http://www.itips.ro/familie-relatii/
prieteni/rezolvarea-unui-conflict

• http://www.psihohipnoza.ro/
lucrar i -co laborator i /model -
de-preven i re - rezo lvare-s i -
diminuare-a-efectelor-unui-
conflict /

• h t t p : / / f am i l i ad .wo rdp ress .
com/2009/12 /20 /8-pas i - in -
rezolvarea-unui-conflict/

• www.tpu.ro  (art 6)
• www.gradina.acasa.ro (art 6)
• „Angajare în cîmpul muncii” 

(ghid practic). Chişinău, 
Arhimedia SRL, 2006-14p.-
Noi    Perspective pentru Femei. 
(art.18)

• www.antreprenor.net  (art 19)
• http://www.ambasadamoldova.

c z / c s / z p r a v y / i n f o r m a c n i -
centrum/3-reguli-protectie.

• h t t p : / / o 9 a t i t u d i n e . r o / i n f o /
anticontrafaceri/agenda-neagra-
a-escrocheriilor

• www.lastrada.md
•  www.adprice.ro 
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