
MERIDIAN
TRANSORIZONTIC

Redactarea unei publicații științifice conform rigorilor expuse; 
Susținerea publică/online a discursurilor pe marginea articolelor redactate în mod persuasiv
și elocvent;
Publicarea articolelor în ziarul instituției Meridianul Transorizontic al instituției. 

  Pe final de semestru facem totaluri ale activităților și vă propunem o ediție a ziarului Meridianul
Transorizontic tematică.
 În calitatea mea de profesor titular al cursului Protecția Juridică a Drepturilor Omului
amdesfășurat o serie de activități dedicate Zilei Internaționale a Dreptuilor Omului. Întrucât tinerii
au un potențial enorm, anume ei sunt agenții schimbării și amplificarea vocilor lor  înseamnă
angajarea unei largi audienţe în promovarea şi protecţia drepturilor omului, am conchis că
asemenea activități sporesc activismul și informarea în rândul tinerilor. În cadrul conferinței
tematice au fost implicați 7 elevi de la specialitățile Jurisprudență și Servicii administrative și de
secretariat,  fiecare din ei au cercetat un subiect tematic cu tentă în materia drepturilor omului,
astfel fiecare din vorbitori a tratat un anumit subiect atât la nivelul expunerii scrise cât și la faza
expunerii publice.
  La data de 11.12.2020 în cadrul Colegiului ,,Mihai Eminescu" din Soroca a avut loc Conferința
tematică cu prilejul celei de a 72- a aniversare de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor
Omului și în contextul celor 40 de ani de la fondarea instituției. 
În condițiile pandemice am urmărit conexiunea simultană a elevilor și a cadrelor didactice vizate
pentru participare. Conferința tematică a întrunit o serie de activități: 

Publicațiile au fost  evaluate de către Comisia de Evaluare Tatiana Vișniovaia, Usatîi Emilia,
Revenco Victoria drept rezultat au  fost decernate cu titlul de excelență, locul I, II, III.

FINAL DE SEMESTRU ÎNCUNUNAT CU SUCCES.

Dincolo de eșecuri și provocări ale timpului, avem cu ce ne lăuda.
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ELEVII AU CERCETAT SUBIECTE  DIN CELE MAI
VARIATE:

UN DREPT NU ESTE CEEA CE ÎȚI DĂ CINEVA, ESTE CEEA CE NU
IȚI POATE LUA NIMENI;    
REALIZĂRILE ȘI PROVOCĂRILE  SECOLULUI DIGITALIZAT ÎN
MATERIA DREPTURILOR OMULUI;    
DREPTURILE OMULUI – EXPRESIE ADEVĂRATĂ A DEMOCRAŢIEI;   
APARIȚIA INSTITUȚIILOR INTERNAȚIONALE DE PROTECȚIEI A
DREPTURILOR OMULUI;
ROLUL STATULUI ÎN PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI.
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Absolvenții din acest an ne-au surprins prin dedicație și persevernță astfel Cornelia
Pogorevici și Elena Marjinean au obținut locul I.
Locul II a fost meritat de eleva Ruban Cristina, gr. 35.
Locul III au fost decernați elevii anului IV Ilușca Sergiu și Crasnavciuc Andreea.

  Participanții conferinței au izbutit să treacă peste o experiență academică
nouă, au demonstrat persuasiune și concludență la capitolul discurs public
fiind cel mai bun exercițiu practic pentru o bună angajare în ulterioarele
experiențe profesionale precum și tehnoredactarea unui articol științific ce
necesită multă abnegație și cercetare. Au ieșit în evidență următorii
participanți:

Titularii diplomelor de excelență: Cristina Lisnic, gr. 35 și  Gologurschi Cristian, gr. 34
ambii participanți și în cadrul conferinței republicane organizată de colegii noștri din
cadrul Colegiului ,,Alexei Mateevici” din Chișinău, care s-au învrednicit de locul II și III.

Pe final vreau să remarc că fiecare din cei menționați mai sus au dat dovadă de
responsabilitate și perseverență, chiar dacă multe mai  trebuie învățate și ajustate până
la forma perfecta,  le-am sugerat să nu abandoneze niciodată ceea ce nu știu să facă, ci
mai degrabă să combine cu ceea ce știu să facă.

Colaborarea noastră cu siguranță nu este ultima, despre acest aspect au nuanțat elevii
la decernarea diplomelor.

Diana TANAS, 
profesoară grad didactic II Coordonatoare a activităților cu prilejul 

Zilei Internaționale a Drepturilor Omului.
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  În sine, acest citat este foarte sofisticat, întrucât, face
referire atât la drepturile  predestinate unei persoane,
cât și la obligația de a nu lua de la cineva acele
drepturi. Înainte de a înțelege  în totalitate acest citat,
ar fi bine de făcut o claritate în ceea ce privește
definiția generală a drepturilor omului, astfel, drepturile
omului reprezintă principalele condiţii care permit
fiecărei persoane să-și dezvolte și să aplice cât mai
eficient calităţile sale fizice, intelectuale, morale,
socioafective și spirituale. Drepturile decurg din
aspiraţia tot mai pronunţată a omenirii la o viaţă în care
să fie respectată și protejată demnitatea și valoarea
fiecărui individ.
 Noţiunea de drepturi fundamentale ale omului
definește drepturile esenţiale la existenţa și integritatea
psihică, la dezvoltarea intelectuală și asigurarea
materială a persoanei, precum și la participarea ei
activă la conducerea statului. Drepturile sunt stabilite și
garantate de marile tratate internaţionale, de
Constituţie și legile interne ale statului.
   Deci, reieșind din toate cele enumerate mai sus,
valoarea drepturilor umane sunt de o importanță
deosebită.Aceste drepturi sunt valorificate în
majoriatea tratatelor, Convențiilor și a legilor atât la
nivel național, cât și internațional.

RAMSEY CLARK AFIRMĂ CĂ

,,Un drept nu este ceea ce îți dă
cineva, este ceea ce nu îți poate lua nimeni”.
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  Aceast act însoțește o serie de protocoale, ce
constituie un text esențial în ceea ce privește drepturile
fundamentale ale omului. De exemplu:

dreptul la viață- stipulat în articolul 2, evidențiază faptul
că fiecare persoană are dreptul la viață și moartea
acesteia nu poate fi căuzată cuiva într-un mod
intenționat. 
dreptul la libertate și siguranță (art.5)- orice persoană
are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi
lipsit de libertatea sa.
dreptul la gândire, conștiință, religie (art.9)- acest drept
include libertatea de a-şi schimba   religia sa sau
convingerile, precum şi libertatea de a-şi manifesta
religia sau convingerea în mod individual sau colectiv, în
public sau în particular, prin cult, învăţământ, practici şi
îndeplinirea ritualurilor.
dreptul la libertatea de exprimare(art.10).- acest drept
include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a
comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor
publice şi fără a ţine seama de frontiere.

   Acest șir poate fi prelungit cu o multitudine de alte
drepturi de care beneficiază toate persoanele, fără
careva discriminari. Standardele internaţionale şi
legislaţia statelor democratice garantează egalitatea
drepturilor omului şi cetăţeanului, indiferent de: sex,
rasă, naţionalitate, limbă, origine, situaţia patrimonială şi
de serviciu, locul de trai, atitudinea faţă de religie,
convingeri, apartenenţă la asociaţii obşteşti etc.

CONVENŢIA EUROPEANĂ A
DREPTURILOR OMULUI

Reprezintă principalul act internațional  ce
consacră o listă de drepturi „naturale,
inalienabile şi sacre”
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  Analizând minuțios toate drepturile menționate mai sus,
putem să observăm că fiecare dintre ele, deși sunt
diferite la conținut, totuși, par a fi  identice, deoarece
stabilesc, în același timp, și obligația de a nu fi înlăturate
de către cineva. Dacă e să le examinăm prin prisma
împuternicirilor faţă de „om (cetăţean) – stat”, atunci
deosebirile se manifestă în următoarele: libertăţile
omului sunt domenii de activitate a omului în care statul
nu trebuie să se amestece. Statul doar schiţează cu
ajutorul normelor de drept graniţele, conturul, teritoriul în
care omul acţionează sau nu acţionează la alegerea sa,
conform felului său de a vedea lucrurile.
     Este bine de menționat că, în zilele actuale, deși toate
drepturile omului sunt garantate, asigurate și protejate
de actele legislative, sunt cunoscute situații în care unele
dintre ele sunt nerespectate. În acest caz, s-au fondat
instituții cu domeniul de activitate a protecției drepturilor
și libertăților oamenilor. Protecția drepturilor omului
reprezintă  una din principalele dimensiuni asupra căreia
este concentrată atenția comunității internaționale, iar
instrumentele și mecanismele internaționale de
promovare și protecție a acestor drepturi au ca obiectiv
principal asigurarea ocrotirii și prevenirii cazurilor de
încălcare a acestora.
   Deci, în cazul în care o persoană simte că dreptul său
ar fi fost violat sau nerespectat într-o oarecare măsură,
aceasta, neapărat, trebuie să se adreseze într-o instituție
la nivel național pentru a cere de a-i proteja drepturile
fundamentale. Însă, dacă dintr-un oarecare motiv statul
nu va asigura și garanta vindecarea dreptului, atunci
există posiblitatea de a se adresa într-o instituție de nivel
internațional, care, cu siguranță, va examina cu amănunte
ce drept a fost lezat și care va fi modalitatea de
revendicare a acestuia.
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La final, drepturile omului sunt drepturi pe
care omenii le au în virtutea faptului că sunt
oameni. De aceea, drepturile fundamentale 
 ale omului sunt inalienabile și esențiale
ființelor umane, neputând fi retrase sau
restricționate..
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REALIZĂRILE ȘI PROVOCĂRILE  SECOLULUI
DIGITALIZAT ÎN MATERIA DREPTURILOR

OMULUI
Cristian GOLOGURSCHI

  Omul, mereu însetat de mister, datorită digitalizării,
a cunoscut un apogeu al  cunoașterii.Nimeni nu este
omniscient, nu există oameni care au răspunsuri
pentru toate, însă tehnologia este cea care i-a făcut
pe oameni să iasă din panorama omenescului, să
despice noianurile necunoașterii în șiraguri, făcând
cunoștință cu lumea exterioară și să găsească
răspunsuri și la cele mai sumbre întrebări. În lipsă de
informație, creierul uman s-ar îneca în tăcere, ar
cădea în neant și ar fi supus unei efemerități
nostalgice. Globalizarea  intensă a lăsat urme adânci
în dezvoltarea tehnologiilor inteligente, Internetul
devenind o sursă de elevație în lumea cunoașterii.
   Accesul la informații este o formă de manifestare
a drepturilor și libertăților individuale. Fiecare om,
indiferent de poziția sa socială, credințele și originile
sale, are dreptul la informare, care a devenit un
primat, dar și o artă a bunului simț, fiecare obținând
informația pe care și-o dorește fără a restricționa
accesul la informații al altcuiva. Acest drept este
strâns legat de caracterul publicității.
  Un exemplu elocvent sunt ședințele de judecată cu
caracter public, existând anumite excepții prevăzute
de lege. În același timp, toți utilizatorii au dreptul de
a adera la asociații, de a-și crea rețele de socializare
sau platforme de lucru, unde fiecare este în drept să
posede un spațiu virtual, în care poate petrece
timpul rațional și eficient. 

INTRODUCERE

Trăim într-un secol digitalizat, în care
accesibilitatea este la degetul mic.
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 Datele personale din lumea internetului sunt mereu
supuse unor prelucrări și stocări electronice. Toate
comunicările,  accesările  și datele noastre sunt
transformate în limbaj binar, iar, în cazul apariției unor
perturbații în mediul on-line, acestea pot fi pierdute sau
pot nimeri pe mâini nesigure.

  Pentru a preveni acest fenomen, e necesar să
cunoaștem termenii și condițiile de securitate și
autoprotecție în mediul online. Confidențialitatea și
securitatea trebuie păstrate și la serviciu, întrucât
acestea constituie o cheie primară și o încredere în ziua
de mâine, deoarece lumea de azi este obsedată de
platformele sociale.
  Un sistem veridic de prelucrare a datelor este
Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor  (PIGD), un
instrument de automatizare implementat cu scopul
reducerii corupției și promovării transparenței în
sistemul judecătoresc. Are capacitatea de a gestiona
datele,de a supraveghea și gestiona electronic dosarele.
Un avantaj al său este repartiția dosarelor spre
soluționare în mod aleatoriu. 
  

TÂNĂRA GENERAȚIE
Este una alternativă și inovativă, trebuie
să vadă internetul ca o punte de lansare
spre viitor, dar și spre o bună educație.
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Concluzia este că utilizarea
platformelor oficiale sporește
confidențialitatea și securitatea
utilizatorului, întrucât ele sunt
modernizate.
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 Știrile false reprezintă un mijloc strategic de
manipulare a maselor, deoarece se perindă în
mințile omenești ca un joc psihologic dăunător.
Acestea, lezând dreptul la informare, au un aspect
subiectiv, se caracterizează prin spontanietate și se
axează pe subiecte sociale, care, deseori, țin de
anumite personalități, campanii și propagande
politice, mai puțin de date fixe,reprezentând, pentru
promotorii acestora, o sursă considerabilă de venit.
Nu e dificil să deosebești o știre falsă de una
veridică. Știrile adevărate au date exacte, sunt
formate doar prin juxtapunere și prezintă situația în
argumente și detalii, iar în cadrul relatării lor nu
există antiteză în gânduri, spre deosebire de știrile
false, care subminează mass-media serioasă,
inducând în eroare populația.
  O mare problemă este atunci când informația falsă
este promovată de surse oficiale precum: site-uri,
platforme, radiofonie sau posturi TV. Codul
Audiovizualul consideră că știrile false reprezintă o
demență totală și trebuie sancționate.În acest scop,
își desfășoară activitatea și serviciul de informație
și securitate. Nu în ultimul rând vreau să amintesc
că presa are sarcina de a informa corect asupra
chestiunilor de interes public, iar „difuzarea ştirilor
trebuie să se facă respectând adevărul, după ce
acestea au fost riguros verificate anterior, faptele
trebuind expuse, descrise şi prezentate cu rigoare.
  Titlurile şi anunţurile de ştiri trebuie să fie expresia
cât mai fidelă a conţinutului faptelor şi datelor
prezentate.”Legislația în vigoare prevede sancțiuni
în jur de 1500 de lei pentru fiecare știre falsă, lege
introdusă datorită faptului că 68% din totalul de
informații parvenite în mass-media sunt false. De
cele mai dese ori, perioadele de criză, naționale sau
internaționale, sunt împodobite de știri false,
excepție nu face nici evoluția pandemică COVID-19.

FAKENEWS 
Se mai întâmplă, la etapa actuală, să ne
confruntăm cu fakenews-urile (știrile
false)
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  În cazul participării la anumite evenimente sau la
manifestații publice, oamenii se pot confrunta cu
pericolul de a le fi plasate pozele, video-urile în
mediul on-line, pe anumite platforme, fără acordul
acestora, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a
demnității și vieții personale. Datele personale, în
cazul dat fotografiile, pot fi vândute în mediul on-
line și folosite în scopuri nelicențioase.

  Conform articolului 74 din Codul Civil, fiecare
persoană are dreptul la imagine. Fotografierea
fără acord a unei persoane într-un spațiu ce-i
aparține sau nu, este complet interzisă. De
asemenea, art. 76 din Codul civil prezumă acordul
persoanei fotografiate pentru utilizarea imaginii
sale atunci când aceasta a oferit fotografia unei
persoane despre care cunoștea că își desfășoară
activitatea în domeniul informării publicului.

   Atât timp cât nu facem un pas înainte, mereu ne
vom regăsi în același loc. Viața e ca un trafic
rutier, trebuie să fim foarte prudenți pentru a evita
loviturile destinului. Nimeni, niciodată, nu trebuie
să se limiteze, privind viața ca spectator, limitarea
este materia primă a manipulării.

  Ar fi bine ca fiecare să muncească dur asupra
înțelepciunii sale, doar atunci treptele de sub
picioare nu se termină niciodată.
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Trebuie să avem curajul de a
ne informa, de a răscoli prin
adâncuri, pentru a fi luminați.
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DREPTURILE OMULUI – EXPRESIE ADEVĂRATĂ A
DEMOCRAŢIEI

Andreea CRASNAVCIUC

    De-a lungul timpurilor, oamenii au fost privaţi de
drepturile sale din anumite motive, printre care se
numără clasa socială, originea etnică,confesiunea
religioasă, genul sau rasa. Astfel, aceştea au fost
nevoiţi să lupte pentru a-şi obţine drepturile care le
aparţineau, de fapt, de la naştere, atât prin metode
paşnice, cât şi prin unele mai violente, aşa cum, din
păcate, mai sunt obligaţi să procedeze şi unii oameni
din prezent.
  Drepturile fundamentale ale omului nu reprezintă
doar interesul posesorului său, ci şi interesului
întregului stat,doarece acestea nu presupun nimic
altceva decât adevărata expresie a democraţiei, care
este principiul superior al existenţei unui stat de drept,
în care puterea se află în mâinile poporului, aşa cum
în statele democratice puterea emană de la popor şi
aparţine acestuia, iar exercitarea acestei puteri este
încredinţată statului, iar în planul activităţii statale are
loc o divizare, o separare a puterilor. Separaţia
puterilor se realizează în scopul echilibrării lor, pentru
a împiedica  abuzul de putere.

DREPTURILE OMULUI

sunt libertăți umane fundamentale, bazate
pe principiul respectării persoanelor și pe
ipoteza că toate ființele umane merită să
fie tratate în mod egal și cu demnitate
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Teoria separaţiei puterilor a fost
consacrată de Montesquieu, în

lucrarea “Despre spiritul legilor”.
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  Ideea separaţiei puterilor în stat este dezbătută încă
din antichitate, din operele lui Aristotel. În forma sa
cunoscută şi astăzi, teoria separaţiei puterilor a fost
consacrată de Montesquieu, în lucrarea “Despre spiritul
legilor''.Potrivit concepţiei sale, care îşi păstrează
actualitatea, în stat, există trei puteri: legislativă,
executivă şi judecătorească, fiecare dintre acestea fiind
încredinţate unor organe distincte. Nu este vorba de o
separaţie în sens de ruptură, ci de o organizare a puterii
statului corespunzător funcţiilor sale  principale. În caz
contrar, când puterea se află în mâinile unei singure
persoane sau a unui grup restrâns de oameni, se naşte
principiul unui stat antidemocrat. 
  În acestă ordine de idei, drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului sunt stipulate de către legea
supremă a statului, Constituţia Republicii Moldova, care
statuează, în Capitolul II, o listă clară a acestora.În
acest context, putem exemplifica dreptul fiecărui om de
a-şi cunoaşte drepturile, dreptul la viaţă şi la integritate
fizică şi psihică, dreptul la libera circulaţie, dreptul la
informaţie, dreptul de vot şi dreptul de a fi ales şi
dreptul de petiţionare, la care mi-aş dori să fac o pauză.
Ce presupune, de fapt, dreptul la petiţionare? Cu toate
că este unul din drepturile fundamentale, intuiesc că nu
toţi cetăţenii sunt bine cunoscuţi cu acesta, de aceea
vreau să fac o concretizare şi să îi îndemn pe toţi să
extragă cât mai multe beneficii din el.
  Dreptul la petiţionare  reprezintă o sugerare înaintată
de cetăţeni  sau de un colectiv către organele
competente, în scopul revendicării unor drepturi sau
interese şi libertăţi sociale, cât şi relaţionarea social-
politică dintre cetăţeni şi stat prin participarea în
treburile statului. Petiţia, însă, reprezintă doar una
dintre modalităţile de solicitare a informaţiilor, fiind
însoţită de includerea în lista persoanelor interesate,
participarea la şedinţele consiliilor, participarea la
consultări, precum şi referendumul local. Consultările,
potrivit articolului II din Legea cu privire la Transparenţa
în procesul decizional, se fac la iniţiativa autorităţilor
responsabile de proiectul de decizie sau de către
cetăţeni şi nu poate exista  nici un motiv de refuz.
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  Acest drept include libertatea de a susţine opinii
fără nicio interferenţă şi de a căuta, primi şi răspândi
informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de
frontiere. În ceea ce ţine de transparenţa decizională,
acasta presupune oferirea, în vederea informării, în
mod deschis și explicit, de către autoritățile publice,
a tuturor informațiilor privind activitatea lor și
consultarea cetățenilor, asociațiilor constituite în
corespundere cu legea, altor părți interesate în
procesul de elaborare și de adoptare a deciziilor.
  Transparența, alături de publicitate și accesibilitate,
sunt ridicate la rang de principii ale activității de
legiferare, fapt datorită căruia normele aplicabile
pentru asigurarea transparenței în procesul
decizional se conțin în cadrul mai multor acte
normative. Făcând abstracție de la aspectele juridice,
transparența trebuie privită ca un instrument cheie
pentru creșterea responsabilității, performanței și
încrederii în sectorul public.
   Deci, în ce constă în final conceptul de democraţie?
Acesta constă într-o serie de principii: libertatea,
egalitatea, dreptatea şi responsabilitatea. Ideea
inerentă însăși noţiunii de democraţie este că
aceasta trebuie să servească fiecărui membru al
societăţii, în baza egalităţii.

 

DREPTUL LA LIBERA OPINIE
Nu uităm să evidenţiem faptul că orice
persoană are dreptul la libertatea opiniei
şi a expresiei
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  Protecţia internaţională a drepturilor omului este o
ramură de drept relativ nouă, având o vechime de
numai o jumătate de secol. Violările grave şi
sistematice ale drepturilor omului comise de unele
state la nivel intern, în timpul celui de-al doilea război
mondial au determinat o poziţie comună a statelor în
cadrul comunităţii internaţionale în sensul cooperării
internaţionale în materie.
  Conform ziarului informativ Daily Mail, ce a postat
un articol bazat pe o carte publicată de istoricul
britanic Keith Lowe, aduce la știre infracțiunile
antiumane comise în perioada  celui de al doilea
război mondial. Citez: ,, Aici aveau loc lupte, poate
mai cumplite decât cele pe front, iar multe fapte
descrise sunt mult prea inumane ca să-și găsească
justificarea. Bătrânii erau jefuiți pe stradă, femeile
violate cu bestialitate ”,sfârșit de citat. 
  O importanță majoră în domeniul ocrotirii drepturilor
omului a jucat ONU, ce a fost fondată în anul 1945,
după  cel de-al doilea război mondial. La scurt timp
după ce Comisia ONU îşi începuse munca, a fost
evident faptul că redactarea unui document al
drepturilor omului cu care să fie de acord toate
statele membre era o sarcină grea.

„ADEVĂRATA PACE CERE
RECUNOAŞTEREA

DREPTURILOR
OMULUI''

Ronal Reagan
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  Încă de la început, marile dezacorduri dintre cei 18 membri ai comisiei au dus la dispute nesfârşite.
Delegatul chinez era de părere că documentul ar trebui să cuprindă şi filozofia lui Confucius, Statele Unite
lupta pentru Declaraţia americană a drepturilor, sovieticii doreau să includă şi ideile lui Karl Marx; iar
acestea erau doar câteva dintre părerile exprimate cu tărie! După doi ani de întruniri şi 1 400 de runde de
votări, practic, asupra fiecărei propoziţii, comisia a elaborat un document în care erau enumerate drepturile
omului. Acest document a fost numit Declaraţia universală a drepturilor omului. În acest fel, a fost
îndeplinită o misiune care, uneori, părea imposibilă. La 10 decembrie 1948, la Paris,  a fost adoptat textul
Declarației Universale a Drepturilor Omului de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite
(ONU).  
  Declarația a fost adoptată de 58 de state membre ale Adunării Generale a ONU, existând mai multe țări
care s-au abținut: URSS, Africa de Sud și Arabia Saudită. Statele care au elaborat textul și l-au adoptat au
considerat necesară existența unui set de "reguli" care să stabilească anumite drepturi și libertăți universal
valabile și recunoscute, astfel încât să se evite cazuri continue și complexe de încălcare a acestora, așa
cum se întâmplase cu patru ani înainte, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Declarația a fost
redactată, într-o oarecare măsură, după modelul Declarației franceze a drepturilor omului și cetățeanului
din 1789 și a Declarației de independență a Statelor Unite din 1776.

   Prevederile acestei declarații au fost preluate și extinse în diferite tratate internaționale. Aceste drepturi,
obținute în urma acestei declarații, par un fenomen obișnuit pentru societatea contemporană, dar, pentru
oamenii din secolul trecut, era ceva de nedescris, deoarece pentru ei a fost un pas enorm. Printre
drepturile garantate de declarație sunt: drepturi civile, cum ar fi dreptul la viață, familie; drepturi politice,
cum ar fi dreptul la cetățenie, dreptul de participare la alegeri; drepturi economice, cum ar fi dreptul la
proprietate. Toate drepturile de care acum avem parte sunt datorate acelei ședințe la ONU. Într-o mare
parte din țările lumii, anumite categorii ale populației, defavorizate din punctul de vedere al drepturilor
politice și nivel social, și-au îmbunãtãțit statutul. Între acestea, se numără și femeile. Dacã la începutul
secolului trecut femeile nu aveau nici măcar drept de vot, astăzi, ele joacã un rol important în viața politicã,
economicã, socialã, culturală.
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   Cu timpul, s-au instaurat și alte instituții internaționale ce au ca
activitate de bază valorificare drepturilor omului. Convenţia pentru
Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor Fundamentale a avut,
la fel, un impact pozitiv asupra multor țări. Convenția Europeană a
Drepturilor Omului, este un catalog al drepturilor fundamentale,
elaborat de Consiliul Europei, semnat în anul 1950, ce a abordat în
el valorificarea drepturilor, în special a persoanelor fizice, și au dat
mai multă libertate pentru unele entități sociale. La fel, un impact
major pentru ocrotirea drepturilor omului l-a avut și Curtea
Europeană a Drepturilor Omului. Ea fost creată pentru
sistematizarea procedurii plângerilor în materia drepturilor omului
provenite din statele membre ale Consiliului Europei. Misiunea
Curții este să vegheze la respectarea prevederilor Convenției
Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor suplimentare de
către statele semnatare.
  Lupta împotriva rasismului a fost mereu un subiect de discuție.
Pentru combaterea acestui fenomen , s-a  desfășurat  Convenția
internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasială. Misiunea de bază a acesteia este eliminarea a orice
deosebire, excludere, restricție sau preferință întemeiată pe rasă,
culoare, ascendență sau origine națională sau etnică, care are ca
scop sau efect de a distruge sau compromite recunoașterea,
folosința sau exercitarea, în condiții de egalitate, a drepturilor
omului și a libertăților fundamentale în domeniile politic, economic,
social și cultural sau în oricare alt domeniu al vieții publice. Astăzi,
observăm cum oamenii de diferite rase în statele democratice au
posibilitatea să se folosească de libertate în exprimare, dreptul la
muncă și alte drepturi fundamentale.
  Aceste instituții sunt printre primele care au stimulat valorificarea
drepturilor omului în societate. În timp de jumătate de secol, s-a
făcut un efort colosal pentru societatea contemporană. Faptul cum
au contribuit statele pentru satisficerea intereselor comune ne lasă
un exemplu foarte bun pentru generația noastră.
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  În era digitalizării, ele devin un subiect omniprezent şi
indispensabil societăţii, căpătând un statut tot mai mare şi
mai valoros. Drept urmare, este observabil un fenomen amplu
de standardizare şi modernizare continuă a drepturilor
omului, posibil, în mare parte, graţie digitalizării. În prim plan,
drept crucial şi grandios impact al tehnologizării asupra
drepturilor omului, se statuează însăşi posibilitatea oamenilor
de a cunoaşte şi de a se familiariza cu drepturile şi libertăţile
lor fundamentale.
  Anume în acest context, are loc, de facto, democratizarea
societăţii şi, respectiv, funcţionarea statului de drept. Este
evident că cele mai mari beneficii, de pe seama progresului
tehnic şi informaţional constant, îi revin libertăţii de
exprimare, care a devenit o componentă de bază a societății
democratice. Potrivit art. 10, alin. 1 din Convenția Europeană
a Drepturilor Omului, “orice persoană are dreptul la libertate
de exprimare''. Acest drept include libertatea de opinie şi
libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără
amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de
frontiere

INTRODUCERE

Nimic nu-i uneşte mai mult pe oameni în dorinţa
lor de afirmare şi în aspiraţia lor spre dreptate şi
egalitate, decât înseşi drepturile lor.
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DIGITALIZAT
Cristina LISNIC

Alexis de Tocqueville

„DEMOCRAȚIA ESTE PUTEREA
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  Un avantaj direct al digitalizării este posibilitatea de a solicita informații oficiale fără
costuri și eforturi suplimentare. Un spectru mai bogat de informaţii cu referire la justiţie
poate fi obţinut pe site-urile: “Portalul Naţional al Instanţelor de Judecată”, “Portalul
informativ privind sectorul justiţiei”, “Portalul agenţiei de administrare a instanţelor
judecătoreşti”.
  Tot aici, este de menţionat efectul negativ al excesului de informaţii, şi anume:
mijloacele moderne de telecomunicații devin un instrument eficient pentru manipularea/
influenţarea opiniei publice, fiind capabile să submineze stabilitatea politică și să
provoace explozii sociale. Manipularea prin televiziune se intensifică, în special, în
perioada campaniilor electorale. Recent, Republica Moldova a trecut prin necruțătoarea
campanie electorală a alegerilor prezidenţiale, în cadrul căreia am putut observa o
dezinformare în masă a oamenilor. Reieşind din această realitate, consider că mass-
media  trebuie să fie în stare să dovedească echidistanță și obiectivitate, să nu fie
intimidată sau controlată nici de unele instituții ale statului, nici de politic. Pornind de la
bunele practici occidentale, ar fi necesară educarea cetățenilor de pe băncile școlii,
pentru a fi capabili să filtreze multitudinea de informaţii, viziuni şi opinii din jur, să
monitorizeze activitățile autorităților publice, iar politicile statale să favorizeze acest
aspect.                                                                                                      
  O altă categorie de drepturi ce a cunoscut o evoluţie semnificativă constă în
posibilitatea de a participa la viaţa politică a statului, aceasta manifestându-se în câteva
direcţii.“Libertatea partidelor şi altor organizaţii social-politice” capătă influenţă în mediul
on-line, datorită faptului că fiecare politician, partid politic poate avea pagini oficiale pe
rețelele sociale. În condițiile realității actuale, aceste platforme digitale sunt percepute
drept surse de informare sigure, iar informația prezentată, de cele mai multe ori, nu
necesită o verificare suplimentară. Un alt drept conex participării cetățenești îl cuprinde
domeniul petiționării.

Astăzi, solicitarea de informaţii ce vizează funcţionarea instituțiilor
de stat poate fi realizată lesne pe platforma online “VreauInfo“.
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 Dreptul de petiționare Conform codului Administrativ, art.9, “presupune orice cerere, sesizare sau
propunere, înaintată autorităţii publice”prin intermediul acesteia urmărindu-se atragerea atenţiei
asupra unei problemestringente şi soluţionarea ei. Astăzi a devenit o tendință actuală prin care
internauții iși unesc eforturile pentru a semna petiții on-line și, ulterior, pentru a le remite către
instituțiile cheie. Deci, atestăm un avantaj al erei digitale, dat fiind faptul că cetățenii din diferite
extreme teritoriale iși pot unifica forțele pentru a se pronunța cu referire la problemele actuale ale
societății. “Spre deosebire de ţara noastră, în Occident se observă un nivel impresionant de extindere
şi implicare a presei în politică. În Republica Moldova, deocamdată, se observă o puternică implicare
a sistemului de guvernare în preocupările şi activităţile presei, în detrimentul libertăţii de exprimare
şi rolului pe care ar trebui să-l deţină presa în societatea contemporană”. În acest context, resimțim
frecvent fenomenul denaturării mesajelor oficiale, deoarece canalele TV nu sunt tocmai obiective în
difuzarea informațiilor cu tentă politică.                                                                                                  
    Progresul digital permite, în acelaşi timp, monitorizarea gradului de transparență a procesului de
pregătire și desfășurare a ședințelor autorităților Administrației Publice Locale și Centrale. Aici
transparența trebuie înțeleasă ca un instrument politic pentru realizarea unei administrații
performante, a creșterii economice, a protejării cetățenilor celor mai defavorizați din punct de vedere
social. “Asociația Promo-LEX apreciază și salută transmiterea live a ședințelor autorităților,
considerând acesta un element de maximă transparență a procesului decizional. Printre APL care
folosesc pe larg transmisiunea live se numără: mun. Bălți, mun. Chișinău, mun. Soroca, Fălești,
Taraclia, UTA Găgăuzia, Nisporeni și Drochia (toate ședințele au fost transmise live)”. În contextul
actualei pandemii de Covid-19, este vizibil aportul considerabil al digitalizării asupra dreptului la
educaţie, care se manifestă prin existenţa unei multitudini de platforme şi programe ce permit
desfăşurarea studiilor în format online, eliminând, astfel, riscul oricăror contaminări. Deşi
învăţământul online în Republica Moldova, similar și altor state, este într-o fază de dezvoltare
instabilă şi insuficientă, în situația stării de urgență și a crizei pandemice, pentru mii de elevi dreptul
la instruire și educație nu a fost lezat, însă o altă problemă ar fi asigurarea cu resurse digitale pentru
toate categoriile de cetățeni și aici putem sublinia că nivelul de respectare a drepturilor omului
depinde de societatea și nivelul de dezvoltare economică.  
  
  În concluzie, ţin să menţionez că digitalizarea s-a soldat și cu efecte negative în materia drepturilor
omlui, precum discriminarea sau scurgerea de informații în mediul on-line, acestea afectând uneori
psihicul uman. Cu toate astea, drepturile omului în secolul digitalizat sunt într-o continuă
modernizare ce atrage şi modernizarea statului însuşi, prin construirea unei societăți de-a dreptul
democratică. Astfel, devine indubitabil primatul drepturilor omului în ascensiunea democrației,
realizându-se nemijlocit și prin intermediul digitalizării.                                           

 “DREPTUL DE PETIŢIONARE”
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 Drepturile omului reprezintă un concept filosofic, o
condensare a tot ce a produs ca esență filosofia umanistă
din antichitate şi până în prezent. Omul, ca ființă rațională,
născută liberă, ca măsură a tuturor lucrurilor, considerat ca
scop şi niciodată ca mijloc, reprezintă valoarea supremă pe
care ar trebui să se concentreze tot ce înseamnă scopuri ale
societății organizate politic în stat.
  Drepturile omului se află pe unul din primele locuri printre
toate valorile materiale, conștientizate de omenire drept
valori cu adevărat universale. Cu toate acestea, este
imposibil de a da o definiție unică şi justă fenomenului
drepturilor omului. Un drept, reprezintă o putere, o distincție
sau o imunitate deținută de o persoană sau de o clasă
socială în detrimentul legii sau dincolo de lege. Așadar,
regăsim, pe de o parte, drepturile omului, ca o instituție de
drept internațional, ca sursă de reguli juridice stabilite de
comun acord de către state pentru protecția ființei umane,
iar, pe de altă parte, drepturile cetățeanului ca instituție de
drept intern, care însumează normele ce reglementează
statutul juridic al cetățeanului. 
  În calitate de cetățeni ai Republicii Moldova, deținem o
serie de drepturi fundamentale care sunt drepturile asigurate
de Constituție, numindu-se drepturi şi libertăți fundamentale
constituţionale. Articolul 15 din Constituția Republicii
Moldova specifică că cetățenii R.M. beneficiază de drepturile
și de libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și
au obligațiile prevăzute de acestea.

''DREPTURILE OMULUI IMPLICĂ ŞI
DATORIILE LUI''.

Tudor Arghezi
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  În articolul 16, se specifică faptul că respectarea
și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire
primordială a statului, accentuând ideea că toți
cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii
și a autorităților publice, fără deosebire de rasă,
naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex,
opinie, apartenență politică, avere sau de origine
socială. Conform constatărilor Studiului Percepției
asupra Drepturilor Omului în Republica Moldova, s-a
constatat că drepturile omului se încalcă
sistematic, având în vedere răspunsul oferit de
către 68,2% din respondenți, pe când alte 27,2% din
respondenți consideră că acestea sunt încălcate
ocazional. 
  Figura 1. Cele mai actuale drepturi și libertăți ale
omului în Moldova, care necesită atenția sporită din
partea societății.
  Dreptul la sănătate este considerat cel mai actual
și important drept, care necesită o atenție sporită
din partea societății în Moldova. Această opinie
este împărtășită de 61% din respondenți, urmat de
dreptul la protecție socială, cu 44,6% răspunsuri
afirmative, dreptul la educație – 31,5%, dreptul la
muncă și condiții prielnice de muncă – 27,9%,
dreptul la un proces echitabil (la justiție) – 19,9%.
Alte drepturi și libertăți menționate au acumulat
mai puțin de 11% răspunsuri afirmative (Figura1).

  Problema cu care se  confruntă societatea noastră
este că cetățenii nu sunt pe deplin informați în
contextual drepturilor omului. Gradul de informare
este mai mare printre populația urbană, mai puțin
printre locuitorii mediului rural, unde ponderea celor
care se consideră mai degrabă neinformați este de
aproape 60%.
  Experții confirmă atât faptul că populația nu își
cunoaște propriile drepturi, dar și interesul redus
față de cunoașterea acestora, menționând că
necesitatea de cunoaștere a drepturilor apare
atunci când a avut loc încălcarea sau lezarea unor
anumite drepturi.
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 Peste 80% din respondenți se informează preponderent prin mass-
media (radio/TV/presa scrisă), a fost identificată și școala drept sursă
de informare în acest context, totodată fiind menționat faptul că în
instituțiile de învățământ copiilor li se vorbește mai frecvent despre
obligațiuni și mai puțin despre drepturi. Studiul a scos în evidență și
rolul societății civile în informarea comunității specifice (Romi, LGBT,
persoane care trăiesc cu HIV etc.) privind drepturile și posibilitățile de
apărare a acestora, rolul instituțiilor publice și a reprezentanților
acestora: avocați, polițiști, APL, medici etc, în informarea populației
privind drepturile omului.
  Un rol important în promovarea și respectarea drepturilor omului îl au
instituțiile statului, alte instituții și organizații care activează pe
teritoriul Republicii Moldova, iar cele mai indicate în îmbunătățirea
situației sunt Parlamentul, Guvernul, ministerele și departamentele
acestora. Totodată, studiul relatează asupra faptului că tot aceste
instituții sunt cele, care, în opinia respondenților, și încalcă, în mare
măsură, drepturile omului.
  În respectarea drepturilor omului, un rol major îl dețin și instituțiile de
drept, primăriile și APL la nivel de raion. Studiul a evidențiat, de
asemenea, lipsa de pârghii și/sau un nivel de cunoaștere limitat ale APL
sau a altor instituții publice a posibilităților de implicare în protejarea
unor categorii vulnerabile, de obicei copii sau vârstnici. Foarte puțină
atenție este acordată unor astfel de drepturi fundamentale precum
dreptul la muncă, dreptul la servicii medicale, de asemenea și grupurilor
vulnerabile ale populației precum persoanele în etate, cu dizabilități, în
detenție.
   Este important de menționat că populația nu cunoaște politicile de
stat în domeniu, de asemenea nu este informată privind instanțele unde
ar putea apela în caz de  încălcare a drepturilor sale sau ale apropiaților
săi. Înțelegerea celor mai mici detalii legate de drepturile omului
reprezintă o parte importantă a statutului nostru comun de membri ai
comunității umane globale. Este la fel de important să ne concentrăm
asupra istoriei drepturilor omului, pentru a avea o privire de ansamblu
asupra consecințelor prezenței (sau absenței) drepturilor omului la
nivelul societăților.  
   De-a lungul istoriei, oamenii au fost privați de drepturile lor și au fost
adeseori nevoiți să recurgă fie la mijloace pașnice, fie la mijloace
violente pentru a le recuceri. În multe colțuri ale lumii, astfel de eforturi
continuă și în ziua de astăzi.
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ASPECTUL ȘTIINȚIFIC VIS-A-VIS DE CEL LINGVISTIC

   Tentativa de a scrie un articol științific, respectând anumite rigori, a fost o provocare atât
pentru elevi, cât și pentru profesorul moderator, fiind novici în astfel de acțiuni, de aceea
este salutabilă implicarea atât de responsabilă a tuturor participanților la acest proces. A
uimit mai ales dorința de a participa la asemenea activități, dar și atitudinea manifestată la
structurarea lucrărilor, precum și la prezentarea acestora. La realizarea articolelor
științifice, apreciabil este atât conținutul științific al lucrărilor, cât și corectitudinea scrierii
acestora, deoarece utilizarea corectă a limbii este esențială în comunicarea orală și mai
ales în cea scrisă, pentru înțelegerea precisă a mesajului transmis și pentru a nu se ajunge
la situații hilare. De asemenea, ortografia și diacriticile sunt aspecte importante ale limbii,
deoarece țin de specificul limbii române și mijlocesc buna comunicare, marcându-se,
astfel, importanța respectării acestora.

   Indiferent de tematica abordată, necesitatea exprimării corecte este primordială, întrucât,
pe de o parte, denotă nivelul intelectual al emițătorului, iar, pe de altă parte, exprimă
respectul pentru limba vorbită și pentru adresant.

   Îndemnul meu pentru participanți, precum și pentru cei care vor mai lua parte la astfel de
activități, este de a revizui cu migală conținutul, inclusiv, sub aspect lingvistic, pentru a
verifica exactitatea și a corecta eventualele erori.

       Revenco VICTORIA,
membră a Comisiei de Evaluare în cadrul Conferinței dedicate

 Zilei Internaționale a  Drepturilor Omului.

C O L E G I U L  , , M I H A I  E M I N E S C U ”  D I N  S O R O C A

DECEMBRIE, 2020


