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Î n bugetul de 
stat pentru 

acest an sînt pre-
văzute venituri de 
22,74 miliarde 
lei şi cheltuieli de 
23,61 miliarde lei. 
Circa 11,5% din 
veniturile planifi-
cate vor proveni din 
granturi externe, 
arată Legea buge-
tului de stat pentru 
anul 2013.

În total, în anul 
curent, Republica 
Moldova ar urma să 
beneficieze de gran-
turi externe în valoa-
re de 2,61 miliarde 
lei, cu aproape 400 
milioane lei mai 
mult decît în anul 
2012, arată date ale 
Ministerului Finan-
ţelor. Potrivit acelo-
raşi date, este cel mai mare 
volum de granturi externe de 
care beneficiază ţara noastră 
din ultimii 4-5 ani şi nu va fi 
depăşit nici în următorii doi 
ani, cînd cota granturilor va 
scădea simţitor.

M oldovenii plecaţi la muncă peste hotare 
trimit acasă tot mai mulţi bani. În ciuda 

recesiunii economice care afectează Uniunea Eu-
ropeană, în 11 luni ale anului 2012, moldovenii 
care au muncit în afara țării au transferat echi-
valentul a peste 1 miliard 358 milioane de dolari, 
ceea ce înseamnă cu peste 50 milioane de dolari 
mai mult decît în aceeaşi perioadă a anului 2011. 

Aproape 90% din banii trimişi de moldovenii 
aflaţi peste hotare au ajuns în ţară prin interme-
diul sistemelor de transferuri rapide.

Totodată, datele Băncii Naţionale arată că 
faţă de anul 2011, transferurile în euro şi dolari 
sînt în scădere, în favoarea celor în ruble ruseşti. 
Astfel, peste 36 la sută din remitenţe au fost tri-
mise în dolari şi tot atît - în euro, iar peste 26 la 
sută - în ruble ruseşti.

Cei mai mulţi bani în 2012 au fost trimişi în 
luna octombrie – peste 152 milioane de dolari.

Un studiu sociologic recent arată că moldove-
nii de peste hotare, în special cei din Europa, au 
salarii medii de 1200 de euro, dintre care 700 de 
euro îi trimit acasă. Totodată, s-a constatat că fie-
care a cincea persoană trimite bani acasă lunar.

Cel mai mare volum de remitenţe, 1,6 miliar-
de de dolari, a fost înregistrat în 2008. În anul de 
criză - 2009, cifra a scăzut pînă la 1,2 miliarde. 
Experţii internaţionali estimează că în următorii 
4 ani volumul banilor trimişi de peste hotare se 
va dubla pe fundalul ieşirii din recesiune a ţări-
lor europene și va atinge cifra de 2,3 miliarde de 
dolari.

De menționat că transferurile băneşti ale mol-
dovenilor aflaţi la muncă peste hotare constituie 
aproape o treime din PIB-ul ţării.

D orin Drăguţanu a subliniat că în anul curent, leul 
moldovenesc va fi ,,cuminte” şi nu ne va face sur-

prize. El mai afirmă că în 2013 situaţia economică din Repu-
blica Moldova se va îmbunătăţi, iar preţurile la produsele de 
consum nu vor creşte semnificativ. 

Guvernatorul îşi explică optimismul prin faptul că în 
Uniunea Europeană situaţia va deveni stabilă, iar preţul la 
petrol va îmbunătăţi şi atmosfera din Federaţia Rusă. Astfel, 
există loc pentru exporturi moldoveneşti, dar şi pentru banii 

trimişi de către moldovenii care muncesc peste hotare. 
Cel care ţine pulsul leului, dă asigurări că moneda naţi-

onală nu ne va oferi surprize. Dorin Drăguţanu afirmă că ar 
putea să se menţină tendinţa de scădere a ratei dobînzilor la 
creditele bancare, care în decembrie 2012 a ajuns sub 12%.

Aşa cum în ultimul timp criza a cam dat bătăi de cap 
moldovenilor, cererile pentru noi credite rămîn în scădere, 
iar cei care deja au luat bani cu împrumut de la bănci intră şi 
mai mult în datorii. 

Consolidarea cooperării 
întru prevenirea şi 
combaterea traficului de 
fiinţe umane

Incendiile în 
sectorul locativ: 
Precauții

Paza bună trece 
primejdia rea: 
Prevenirea furturilor 
din locuinţe 

În 2013 leul moldovenesc va fi ,,cuminte” şi 
nu ne va face surprize

Din sumele planificate a 
fi primite de la finanţatorii 
străini, 1,52 miliarde lei vor 
fi granturi pentru proiecte fi-
nanţate din surse externe, iar 
1,08 miliarde lei pentru sus-
ţinerea bugetului de stat. De 

notat că dacă în anul 2009 
Republica Moldova a be-
neficiat de granturi externe 
de 1,14 miliarde lei, în anul 
2010 cifra a urcat la 1,88 
miliarde lei, în anul 2011 a 
constituit 1,59 miliarde lei, 

iar anul trecut au fost prevă-
zute 2,2 miliarde lei. 

Datele privind acumulări-
le bugetare pe parcursul anului 
precedent arată că din suma 
totală de granturi externe la 
buget au ajuns doar 60%.

Fii bun ori de cîte ori e posibil. Şi e posibil întotdeauna. 

Începe ziua cu DREPTUL!

În anul 2013 Republica 
Moldova va primi un volum 
record de granturi externe

Moldovenii sfidează 
criza: În 2012 remitențele 
au crescut cu 50 milioane 

dolari SUA

pag. 5pag. 4pag. 3



Flashu

Dreptul2 VINerI, 11 IaNuarIe 2013 Actual

Aproape jumătate din căsătoriile din 
Moldova se termină cu divorţ 
În Republica Moldova circa jumătate din căsătorii se înche-

ie cu divorţ. Aşa arată datele statistice din ultimii doi ani, pre-
zentate de Serviciul Stare Civilă.

Specialistul principal Natalia Cristian a declarat că în pri-
mele nouă luni ale anului 2012 au fost înregistrate 17,8 mii de 
căsătorii. În aceeaşi perioadă numărul divorţurilor a fost de 7,7 
mii.

Majoritatea cuplurilor divorţează în primii 5 ani din mo-
mentul încheierii căsătoriei. Cea mai mare rată a divorţurilor se 
înregistrează în cazul soților cu vîrsta de 30-34 de ani – circa 
20% din numărul total al divorţurilor.

Potrivit datelor Serviciului Stare Civilă, numărul căsătorii-
lor încheiate cu cetăţeni străini a rămas aproape la nivelul anului 
2011. Astfel, au fost create circa 2 mii de noi familii, prepon-
derent cu cetăţeni ai Ucrainei, Turciei, Rusiei, României şi Is-
raelului.

Vîrsta medie a persoanelor care se căsătoresc în Republica 
Moldova constituie 23 de ani în cazul femeilor şi 26 de ani în 
cel al bărbaţilor. 

Republica Moldova a decis să deschidă 
ambasade în Olanda, Canada şi Qatar
Guvernul a hotărît să deschidă în acest an trei noi ambasade: 

în Ţările de Jos, Canada şi Qatar.
Prezent la şedinţa Executivului, ministrul Afacerilor Exter-

ne şi Integrării Europene, vicepremierul Iurie Leancă, a spus că 
ambasada din Olanda va fi amplasată în oraşul Haga, unde îşi 
au sediul un şir de organizaţii de importanţă internaţională şi 
europeană. 

Deschiderea unei ambasade în Ottawa a fost necesară, 
deoarece un număr mare de cetăţeni moldoveni din Canada               
întîmpină diverse dificultăţi, fiind nevoiţi să apeleze la servicii-
le Ambasadei moldoveneşti din Washington. 

Vicepremierul Iurie Leancă a subliniat că ambasada din Qa-
tar va fi unica ambasadă moldovenească în regiunea Golfului 
Persic. Demnitarul şi-a exprimat încrederea că noile misiuni 
diplomatice vor contribui la procesul de accesare a fondurilor 
oferite de aceste ţări pentru dezvoltare economică. 

Prim-ministrul Vlad Filat a remarcat că în 2013, R. Moldo-
va îşi va intensifica eforturile diplomatice de cooperare cu ţările 
din Orient.

Romii din Republica Moldova vor avea 
mediatori comunitari care să le ofere 
asistență 
 În localitățile din R. Moldova, compact sau mixt populate 

de romi, vor fi angajați mediatori comunitari, care să le facilite-
ze acestora accesul la asistență de orice tip. În acest sens, a fost 
pregătit un proiect de lege. 

 Potrivit proiectului, mediatorii vor fi persoane tot de etnie 
romă din comunitate și se vor face responsabili de asigurarea 
efectivă a accesului romilor la servicii de educație, asistență me-
dicală, asistență socială, încadrare în cîmpul muncii, documen-
tare și condiții mai bune de locuit, la alte servicii în caz de nece-
sitate, prin comunicarea eficientă cu autoritățile și instituțiile de 
resort, precum și prin alte mijloace conform fișei de post. 

Autoritățile se obligă să acorde susținere acestor mediatori 
comunitari în exercitarea atribuțiilor privind asigurarea persoa-
nelor de etnie romă cu asistența necesară. 

Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu 
prevederile acesteia.

Noi reguli pentru selecţia naţională 
Eurovision - 2013
Comitetul de Organizare a operat amendamente la Regula-

mentul de organizare şi desfăşurare a selecţiei naţionale Euro-
vision Song Contest - 2013. Decizia a fost luată la solicitarea 
interpreţilor şi compozitorilor care şi-au exprimat dorinţa de a 
participa la selecţia naţională cu materialul audio pregătit.

Potrivit unui comunicat de presă, conceptul nou de 
desfășurare prevede că selecția din acest an va avea loc în con-
cursuri paralele de piese și interpreți. Astfel, la actualul Regula-
ment s-a decis ca sintagma: ,,aceeași piesă nu poate fi preluată 
de doi sau mai mulți concurenți” se va modifica astfel: ,,orice 
piesă poate fi preluată de oricare concurent. Juriul va ține cont 
de preferințele autorilor înaintate față de interpreți și va face 
recomandările de rigoare”.

Agenția pentru Ocuparea Forței de 
Muncă propune peste 5860 de locuri 
vacante 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă propu-

ne populației, în luna curentă, peste 5860 de locuri vacante, cu 
circa 330 de locuri mai puține față de luna precedentă.

Potrivit datelor agenției, cele mai multe posturi sînt în 
Chișinău - peste 2020, iar cele mai puține - în Criuleni - 12 la 
număr.

Totodată, ANOFM anunță că la nivel naţional, pentru per-
soane cu studii superioare şi medii de specialitate sînt oferite 
aproximativ 950 de locuri de muncă, iar pentru persoane cu 
studii medii generale şi secundar-profesionale - peste 4900 de 
locuri de muncă. De asemenea, locuri de muncă sînt oferite și 
pentru muncitori necalificaţi.

P iramida financiară MMM, con-
dusă de Serghei Mavrodi, ar pu-

tea să revină în Republica Moldova cu 
Mavro Card, potrivit informaţiilor de pe 
pagina web a MMM.

 În mesajul publicat pe 
site-ul MMM se mai spune 
că în prezent au fost înre-
gistrate circa 300 de cereri 
de la reprezentanţele a 
nouă state, inclusiv Repu-
blica Moldova, pentru lan-
sarea noului produs Mavro 
Card. „Cei care vor achizi-
ţiona Mavro Card în valoa-
re de 30 USD vor primi o 
reducere de 5-50% la pro-
dusele şi serviciile MMM, 
iar cei care vor racola un 
număr stabilit de participanţi, vor primi 
gratis Mavro Card 2012”, potrivit infor-
maţiilor piramidei financiare.

 Anul trecut Serghei Mavrodi a con-
struit reţeaua MMM -2011, aceeaşi per-
soană care a organizat şi MMM Invest 
în Federaţia Rusă, în anul 1994. Atunci, 
Mavrodi a lansat o schemă ,,Ponzi” ba-
zată pe investiţii în acţiuni ale compani-

ei MMM Invest, valoarea cărora creştea  
continuu, aducînd randamente de cîteva 
zeci de procente lunar.

 Astfel, proiectul financiar s-a dez-

voltat fulminant, ajungînd, în doar şase 
luni, la aproximativ 30 de milioane de 
deponenţi, creşterea preţului de 127 de 
ori şi adunînd o sumă echivalentă cu o 
treime din bugetul Federaţiei Ruse. Sute 
de mii de cetăţeni şi-au pierdut banii de-
punîndu-i în această piramidă financiară. 
Atunci, autorităţile ruse au demarat o 
serie de controale care s-au finalizat cu 

acuzaţia de evaziune fiscală şi neplata 
impozitelor, motive pentru care Mavro-
di a fost condamnat la închisoare, unde, 
însă, nu a stat mult timp.

 Ulterior, acesta a candidat 
pentru un loc în Parlamentul 
Rusiei, pentru a-şi asigura 
imunitatea parlamentară. Cu 
toate acestea, imunitatea par-
lamentară i-a fost ridicată, iar 
bărbatul a dispărut, fiind că-
utat de servicii timp de peste 
cinci ani. Pînă la urmă, a fost 
găsit şi a executat o pedeapsă 
cu închisoarea de patru ani şi 
jumătate.

 Însă, datoriile către foştii 
deponenţi nu mai are cum să 
şi le achite. Din informaţiile 

autorităţilor ruse, Mavrodi a rămas, de 
pe vremea vechiului MMM, cu datorii 
către deponenţi în valoare de aproxi-
mativ patru miliarde de ruble.

 Amintim că în luna mai 2012, pre-
şedintele Comisiei Economie din Par-
lament, Veaceslav Ioniţă, a propus ca 
organizatorii schemelor de tip piramidal 
să fie sancţionaţi penal.

Persoanele fără un loc de muncă, 
care se înregistrează la agenţii-

le teritoriale pentru ocuparea forţei de 
muncă ca să primească lunar ajutor de 
la stat, vor fi puse să muncească în folo-
sul comunităţii. În acest sens, Guvernul 
a aprobat recent, o propunere a Minis-
terului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa-
miliei, de a modifica şi completa Legea 
133, cu privire la ajutorul social. 

Ministrul Muncii, Protecţiei Socia-
le şi Familiei, Valentina Buliga, a spus 
la ultima şedinţă a Guvernului din anul 
2012, că iniţiativa de a modifica şi 
completa Legea 133, cu privire la aju-
torul social, vine să-i scoată la muncă 
în folosul comunităţii pe tinerii care 
primesc lunar ajutor de la stat pentru 
că nu-şi pot găsit un loc de muncă, dar 
sînt capabili să muncească şi să preste-
ze servicii.

Valentina Buliga: Se prevede, de fapt, 
introducerea mecanismelor de muncă în 
folosul comunităţii sau de lucrări publi-
ce pentru reducerea dependenţei faţă de 
ajutorul social. Se propune ca pe lîngă 
agenţiile teritoriale de ocupare a forţei 
de muncă, administraţia publică locală, 
să aibă dreptul ca persoanele care au 

statut de şomer, dar nu-şi găsesc un loc 
de muncă în localităţile unde trăiesc, să 
poată presta muncă utilă comunităţii în-
tr-un anumit mecanism care ulterior să 
fie stabilit de Guvern.

Potrivit ministrului, asemenea expe-
rienţă există în SUA, Canada, Australia, 
România, Bulgaria, Croaţia sau Marea 
Britanie.

Valentina Buliga: Care sînt lucrări-
le? Serviciile publice de întreţinere şi 
refacere a infrastructurii, de ecologiza-
re şi de realizare a unor lucrări de folos 
public organizate de autorităţile publi-
ce locale, serviciile sociale care cuprind 
activităţi de îngrijire la domiciliu a co-
piilor, bolnavilor, persoanelor vîrstnice, 
persoanelor cu dizabilităţi.

La rîndul său, premierul Vlad Filat 
a precizat că toţi cei care primesc aju-
tor din fondul social, care este format 
din impozitele de la angajați, trebuie 
să accepte să vină şi ei cu partea lor de 
contribuţie.

Vlad Filat: Din punctul meu de ve-
dere nu e obligatoriu să legăm această 
normă de calitatea de şomer. Nimeni 
nu obligă pe nimeni să beneficieze de 
ajutor social, deci este o decizie bene-

volă şi atunci cînd tu primeşti în urma 
contribuţiei celor care au aport la for-
marea fondului social trebuie să accepţi 
că este necesar să vii şi tu cu partea ta 
de contribuţie. Urmează să promovăm 
acest proiect de lege şi mai mult decît 
atît, urmează să promovăm în ţara noas-
tră cultura muncii – nu cultura benefi-
ciilor sociale, ci cultura muncii. Şi cei 
care muncesc nu doar că îşi asigură un 
venit, dar contribuie la dezvoltarea ţă-
rii, de aceea, o etapă importantă după 
aprobarea proiectului de lege vor fi re-
gulamentele interne care vor viza imple-
mentarea.

În Republica Moldova, indemniza-
ţia de şomer ajunge și la 3194 lei lunar. 
Indemnizaţia este neimpozabilă. În pri-
ma jumătate a anului 2012, la Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă erau înregistrați peste 27 mii de 
șomeri.

Ponderea beneficiarilor de ajutor de 
şomaj, din totalul şomerilor înregistraţi 
în primele şase luni ale anului trecut, a 
constituit circa 9% din totalul număru-
lui şomerilor. 2430 de persoane au pri-
mit ajutor de la stat pentru că nu şi-au  
putut găsi un loc de muncă.

Şomerii vor munci în folosul comunităţii

Piramida financiară MMM ar putea 
să revină în Moldova

A genţii economici care au o mar-
că comercială înregistrată, dar 

încă nu au depus cererile de participare 
la concursul ,,Marca comercială a anu-
lui 2012”, mai au la dispoziţie cîteva 
zile. La momentul actual s-au înscris la 
competiţie 60 de mărci comerciale de 
produse şi servicii din diferite dome-
nii ale economiei naţionale, a informat 
şefa Direcţiei Expoziţii şi Tîrguri a Ca-
merei de Comerţ şi Industrie a Moldo-
vei, Marina Petrov.

Concursul ,,Marca comercială a 
anului” a fost iniţiat în 2003, de CCI, 
şi se organizează în comun cu Agenţia 
de Stat pentru Proprietate Intelectuală, 
cu scopul de a promova practicile de 
succes în domeniul marketingului şi 
brandingului. 

,,În fiecare zi facem alegerea între o 
marcă sau alta, procurînd produse ali-
mentare, haine, electrocasnice etc. De 

ce depinde alegerea noastră? Pretutin-
deni – pe primele rînduri de pe tejghea, 
pe paginile revistelor, în mass-media, 
în stradă sînt promovate anumite bran-
duri. Acest fapt ne influențează să ale-
gem anume acele mărfuri. 

Concursul ,,Marca comercială a 
anului” este o testare a competitivită-
ţii produselor şi serviciilor de pe piața 
autohtonă, efectuată în baza evaluării 
mărcilor comerciale de către un juriu 
profesionist şi de către consumatorii 
din Moldova. Din comitetul de evalu-
are fac parte experţi ai Agenţiei de Stat 
pentru Proprietate Intelectuală, ai insti-
tuţiilor de învăţămînt superior, specia-
lişti în marketing, practicieni. Rezul-
tatele competiției permit evidenţierea 
liderilor, preluarea experienţei reuşite 
de elaborare şi promovare a mărcilor 
comerciale de succes, monitorizarea 
dinamicii preferinţelor consumatorilor 

şi a comportamentului acestora. 
Brandul desemnat cu distincţia con-

cursului nostru este nu numai confirma-
rea unei mărci de succes, ci și a calității 
pe care se bazează ea”, a spus Marina 
Petrov.

Premiul Mare este ,,Mercuriul de 
Aur”, urmat de medalii de aur, argint 
şi bronz. 

Ceremonia oficială de decernare a 
distincțiilor se va face în cadrul Expo-
ziţiei naţionale ,,Fabricat în Moldova”, 
care se va desfăşura în perioada 30 ia-
nuarie - 2 februarie 2013, la ,,Moldex-
po”. Premierea propriu-zisă va avea loc 
pe data de 1 februarie 2013. 

Conform datelor statistice prezen-
tate de AGEPI, la momentul actual, în 
Republica Moldova sînt înregistrate 
peste 11 mii de mărci comerciale inter-
naţionale şi circa 10 mii de mărci co-
merciale autohtone.

La finele lunii ianuarie vor fi desemnate cele mai 
notorii mărci comerciale ale anului 2012
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R espectarea drepturilor 
şi libertăţilor funda-

mentale ale omului, asigura-
rea liniştii și ordinii publice 
în societate, apărarea vieţii şi 
sănătăţii persoanei – aceste 
deziderate constituie o priori-
tate în activitatea organelor de 
poliţie.

Violenţa fizică, ca formă 
principală de manifestare a vi-
olenţei, este în atenţia organe-
lor afacerilor interne, care îşi 
orientează activitatea cotidia-
nă în prevenirea şi combaterea 
acestui fenomen.

Analiza situaţiei la com-
partimentul infracţiunilor ce 
atentează la viaţa şi sănătatea 
persoanei, în special a celor 
comise în sfera 
relaţiilor de fami-
lie, denotă faptul 
că majoritatea 
infracţiunilor sînt 
săvîrșite de către 
cetățeni aflați sub 
influenţa băuturi-
lor alcoolice.

De asemenea, 
o creştere esenţi-
ală a infracţiunilor 
în acest sens se 
atestă în perioada 
sărbătorilor care, 
de regulă, sînt săr-
bătorite în grupuri 
de persoane, în lo-
curi şi localuri publice, precum 
şi în locuinţe, în cadrul cărora, 
consumul de băuturi alcoolice 
devine tot mai excesiv.

Astfel, potrivit unui comu-
nicat al Direcției Informare și 
Relații Publice a Ministerului 
Afacerilor Interne, doar de Re-
velion, pe teritoriul ţării au fost 
comise 2 omoruri (s. Cigîrleni, 
r-l Ialoveni şi s. Cioropcani, 
r-l Ungheni), o tentativă de 
omor în s. Pohorniceni, r-l Or-
hei, 2 vătămări corporale gra-
ve, dintre care o infracţiune a 
fost comisă între membri de 
familie, 17 cazuri de violenţă 
în familie şi 35 de cazuri de 
maltratare a persoanei.

Aceste cifre indică necesi-
tatea responsabilizării de sine 
ale unor pături sociale, predis-
puse la agresiune şi comiterea 

actelor de violenţă; sărbători-
rii cu bună credinţă şi armonie 
a evenimentelor; precum şi 
manifestării de stimă recipro-
că între persoanele apropiate.

De regulă, relaţiile domi-
nate de violenţă se dezvoltă 
pe principiul cercului vicios: 
după cuvintele de iertare, revi-
ne etapa unei agresiuni şi mai 
puternice.

Dacă nu reuşiţi să evitaţi 
cearta, ţineţi cont de urmă-
toarele recomandări:

- încercaţi să vă aflaţi într-o 
odaie din care, în caz de ne-
cesitate, să puteţi ieşi uşor şi 
repede;

- evitaţi situaţiile de conflict 
în baie, bucătărie, unde se pot 

afla obiecte ascuţite şi tăioase;
- determinaţi căile (uşi, fe-

restre, scări etc.) prin care, în 
caz de necesitate, puteţi părăsi 
uşor locuinţa atunci cînd se 
agravează conflictul;

- stabiliţi în prealabil cu ve-
cinii, ca ei să alerteze poliţia în 
cazul în care aud zgomote sus-
pecte sau strigăte din locuinţa 
dumneavoastră;

- ascundeţi cheile de rezer-
vă de la locuinţă, automobil, 
ca în momentul de criză să le 
puteţi lua şi părăsi uşor casa;

- puneţi într-un loc sigur o 
sumă de bani, documentele 
personale şi ale copiilor;

- stabiliţi din timp cu rudele 
sau prietenii posibilitatea acor-
dării unui refugiu temporar în 
momentul de criză familială;

- dacă situaţia devine cri-

tică, părăsiţi locuinţa imediat, 
chiar dacă nu reuşiţi să luaţi 
lucrurile de primă necesitate. 
Ţineţi minte că în pericol este 
pusă viaţa şi sănătatea perso-
nală, precum și a copiilor.

În cazul în care aţi deve-
nit totuşi victimă a violenţei în 
familie, MAI recomandă:

- să apelaţi la comisariatul 
(sectorul, postul) de poliţie lo-
cal sau la numărul de telefon 

,,902”;
- să apelaţi la asistentul so-

cial comunitar, administraţia 
publică locală, medicul de fa-
milie sau la numărul de telefon 

„903”;
- să depuneţi plîngere sau 

declaraţie la sediul organului 
de poliţie, asis-
tentului social 
comunitar, se-
sizînd despre 
cazurile de 
violenţă în fa-
milie;

- să solicitaţi 
îndreptare de 
la organul de 
poliție pentru 
adresare la me-
dicul-legist sau 
să vă prezen-
taţi la Centrul 
de Medicină 
Legală pen-
tru a primi un 

certificat medico-legal, care 
probează leziunile corporale 
cauzate în rezultatul agresării;

- să vă adresaţi asistentului 
social comunitar pentru consi-
liere;

- să mergeţi la cel mai apro-
piat adăpost sau la un centru 
care prestează servicii pentru 
victimele violenţei în familie 
(psiholog, consilier familiar, 
jurist);

- să depuneţi cerere în in-
stanţa de judecată cu solicita-
rea de a aplica măsuri de pro-
tecţie, iar în caz de imposibili-
tate, la solicitarea victimei, ce-
rerea poate fi depusă de către 
procuror, organul de asistenţă 
socială sau poliţie;

- să cereţi Centrului de re-
abilitare a victimelor violenţei 
în familie protecţie, asistenţă 

psihologică, pedagogică, soci-
ală şi juridică, îngrijire medica-
lă membrilor familiei, care sînt 
sau care pot deveni victime.

Notă: Potrivit prevede-
rilor art.15 al Legii nr.45 din 
01 martie 2007, cu privire la 
prevenirea şi combaterea vi-
olenţei în familie, instanţa de 
judecată, în timp de 24 de ore, 
emite o ordonanţă de protecţie 
prin care aplică agresorului 
una sau mai multe din urmă-
toarele măsuri, pe un termen 
de pînă la 3 luni:

a) obligarea de a părăsi 
temporar locuinţa comună ori 
de a sta departe de locuinţa 
victimei, fără a decide asupra 
modului de proprietate asupra 
bunurilor;

b) obligarea de a sta depar-
te de locul aflării victimei, la o 
distanţă ce ar asigura securita-
tea victimei;

c) obligarea de a nu contac-
ta victima, copiii acesteia, alte 
persoane dependente de ea;

d) interzicerea de a vizita 
locul de muncă şi de trai al 
victimei;

e) obligarea, pînă la soluţi-
onarea cazului, de a contribui 
la întreţinerea copiilor pe care 
îi are în comun cu victima;

f) obligarea de a plăti chel-
tuielile şi daunele cauzate prin 
actele sale de violenţă, inclu-
siv cheltuielile medicale şi 
cele de înlocuire sau reparare 
a bunurilor distruse sau dete-
riorate;

g) limitarea dispunerii uni-
laterale de bunurile comune;

h) stabilirea unui regim 
temporar de vizitare a copiilor 
minori;

i) interzicerea de a păstra 
şi purta armă.

Îndată după emiterea 
ordonanței de protecție, in-
stanţa o remite organului de 
poliție și asistentului social 
spre executare imediată.

Totodată, MAI recoman-
dă să nu ezitaţi să vă adresaţi 
Poliției și să nu ţineţi în secret 
față de prieteni sau față de 
membrii familiei problema vi-
olenţei în familie.

Cor. DREPtUL

R ecent, Directorul 
Centrului pentru 

Combaterea Traficului de 
Persoane, Ana Revenco şi 
Şeful Departamentului Po-
liţiei de Frontieră, Dorin Pu-
rice, au semnat Acordul de 
cooperare privind asistenţa 
reciprocă în cadrul preveni-
rii, depistării şi combaterii 
criminalității transfrontalie-
re, în special, a traficului de 
fiinţe umane și a migraţiei 
ilegale.

Acordul prevede efec-
tuarea acţiunilor comune şi 
coordonate, orientate spre 
contracararea infracţiunilor 
transfrontaliere, prin reali-
zarea schimbului operativ 
de informaţii relevante. 
Totodată, în acest document 
sînt stipulate sarcinile din 
domeniul comun de activi-
tate și posibilităţile de colaborare 
ale experţilor ambelor instituţii.

Documentul dat scoate în 
evidență importanţa dezvoltării 
relaţiilor de cooperare la nivel 

interinstituţional în vederea focu-
sării eforturilor întru eradicarea 
acestui fenomen cu repercusiuni 

grave asupra societăţii.  
Acțiunile desfăşurate sînt 
direcţionate spre identifi-
carea şi localizarea reţele-
lor specializate ale crimei 
organizate transfrontali-
ere, grupărilor criminale, 
persoanelor implicate 
în activități specifice 
criminalităţii organizate 
transfrontaliere, precum 
şi a locurilor şi mediilor 
în care aceştia îşi desfă-
şoară activităţile infracţi-
onale.

În scopul gestionării 
eficiente a potenţialelor 
riscuri ce pot însoţi fapte-
le infracţionale transfron-
taliere, părţile semnatare 
au convenit asupra ela-
borării şi aprobării anu-
ale a Planului de acţiuni 
comun pentru punerea în 

aplicare a mecanismului de preve-
nire, depistare şi combatere a trafi-

cului de fiinţe umane şi organizare 
a migraţiei ilegale.

Acţiunea respectivă este o con-
tinuitate a angajamentelor Poliţiei 
de Frontieră de colaborare cu or-
ganele specializate, în contextul 
contracarării activităților specifice 
criminalităţii organizate transfron-
taliere.

De precizat că acordul în cauză 
a fost încheiat în temeiul preve-
derilor art.7 al Legii cu privire la 
frontiera de stat a Republicii Mol-
dova, art.6, alin.(5) al Legii cu pri-
vire la Poliţia de Frontieră şi art.10 
şi 11 ale Legii privind prevenirea 
şi combaterea traficului de fiinţe 
umane şi prevederile Amendamen-
tului III la Scrisoarea de Acord în-
tre Guvernul SUA şi Guvernul R. 
Moldova privind controlul drogu-
rilor şi aplicarea Legilor.

 Direcţia Informare 
şi Relaţii Publice, MAI

Consolidarea cooperării întru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

Violența în familie: Cum să procedăm

IDIS ,,Viitorul” în parteneriat cu Friedrich-Ebert-
Stiftung a prezentat, recent, o nouă ediţie a Monito-
rului Social cu genericul „Incluziunea persoanelor cu 
dizabilități în cîmpul muncii – realități și perspective”. 
Lucrarea este scrisă de experţii asociaţi ai IDIS „Vi-
itorul”, Lucia Gavriliță, Tatiana Cernomoriț și Aliona 
Chisari.

Deşi, din punct de vedere legislativ, persoanele cu 
dizabilități își realizează drepturile economice, socia-
le, culturale, civile, fără discriminare, la nivel aplicativ, 
prevederile legale nu sînt respectate, deoarece lipsesc 
mecanismele de sancţionare şi de stimulare/promovare a 
angajării acestei categorii de cetățeni. Astfel, persoanele 
cu dizabilităţi continuă să fie angajate, preponderent, la 
întreprinderi specializate, care nu sînt în măsură să aco-
pere cererea de locuri de muncă parvenite din partea lor 
și, nu în ultimul rînd, care comportă un caracter de izola-
re. Acestea sînt cîteva dintre concluziile studiului.

„Încă nu sînt elaborate mecanisme de aplicare a pre-
vederilor de incluziune în cîmpul muncii a persoanelor 
cu dizabilităţi. Avem o lege care stipulează dreptul 
fundamental la muncă a persoanelor cu dizabilităţi, dar 
nu întotdeauna este pusă în aplicare”, consideră Lucia       
Gavriliţă.

O analiză comparativă a nivelului de ocupare a per-
soanelor cu dizabilități din 7 țări – Suedia, Luxemburg, 
Norvegia, Olanda, Polonia, România și Moldova, de-
monstrează că țara noastră se plasează pe ultimul loc, 
înregistrînd doar 10% din persoanele cu dizabilități 
angajate, cel mai înalt nivel de ocupare înregistrează 
Suedia, cu 50% din numărul persoanelor cu dizabilități 
angajate . 

Datele statistice prezentate de ANOFM demonstrea-
ză că pe parcursul anului 2011, au beneficiat de servici-
ile agenţiei 650 de persoane cu dizabilităţi, iar în prima 
jumătate a anului 2012 - 335 de persoane cu deficiențe.

„Pentru realizarea studiului au fost chestionate 40 de 
instituţii şi angajatorii au recunoscut că persoanele cu 
dizabilităţi sînt discriminate la angajare. 13% din res-
pondenţi au afirmat că că acești oameni sînt respinși la 
interviul de angajare”, a completat Tatiana Cernomoriţ.

Aliona Chisari a precizat că potrivit legislaţiei, pen-
tru a asigura integrarea în cîmpul muncii a persoane-
lor cu dizabilităţi, angajatorii sînt obligaţi să realizeze 
proiectarea şi adaptarea locurilor de muncă, astfel încît 
acestea să devină accesibile persoanelor cu dizabilităţi; 
furnizarea de noi tehnologii şi dispozitive de asistenţă, 
de instrumente şi echipamente care să permită persoa-
nelor în cauză obţinerea şi menţinerea locului de muncă; 
instruiri şi acordarea sprijinului adecvat pentru acestea.

Monitorul Social reprezintă un produs al IDIS „Vii-
torul”, care surprinde evoluţia problemelor sociale cele 
mai persistente, sugerînd soluţii de remediere a acesto-
ra. Publicaţia este elaborată în colaborare cu Friedrich-
Ebert-Stiftung. 

IDIS ,,Viitorul”

Incluziunea persoanelor cu 
dizabilități în cîmpul muncii 

– realități și perspective
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Î n unul din numerele anterioa-
re ale publicației noastre am 

informat cititorii despre faptul că 
numărul moldovenilor care dețin 
arme este în creștere. Prin urmare, 
instituția abilitată să reglementeze 
acest segment (Ministerul Aface-
rilor Interne), pe parcursul anului 
trecut, a întreprins mai multe mă-
suri menite să diminueze numărul 
deținătorilor de arme ilegale, pre-
cum și numărul de incidente comise 
cu aplicarea armelor de foc. 

Drept urmare a măsurilor între-
prinse de Ministerul Afacerilor In-
terne, s-a reuşit micșorarea număru-
lui incidentelor comise cu folosirea 
armelor de foc, de la 142 în anul 
2011, la 121 în anul 2012 sau cu 
15%, potrivit Direcției Informare 
și Relații Publice a MAI. Cele mai 
frecvente incidente au fost cauzate 
de: utilizarea armelor deteriorate, 

încălcarea regulilor de port şi 
folosire a armelor, neatenţia la 
mînuirea armelor sau efectuarea 
împuşcăturilor involuntare, pier-
derea sau păstrarea necorespun-
zătoare a armelor, tragerea din 
armă de foc în locuri nestabilite, 
braconaj cu arme, păstrarea ile-
gală a armelor.

Totodată, pentru diverse 
încălcări admise, pe parcursul 
anului 2012, au fost retrase şi 
anulate 732 permise de portarmă 
(anul 2011 - 392). Concomitent, 
au fost depistate şi ridicate 208 
arme păstrate ilegal (anul 2011 - 
150).

Specialiștii din cadrul Minis-
terului Afacerilor Interne reco-
mandă posesorilor de arme: să nu 
poarte arme în stare de ebrietate; să 
se abţină de la folosirea armelor; să 
nu folosească armele contrar desti-

naţiei lor speciale; să fie mai îngă-
duitori şi să se abţină de la folosirea 
armelor atunci cînd nu există peri-
col real sau cînd acesta poate fi evi-

tat; să nu poarte armele la întruniri 
sau alte măsuri de masă pentru a nu 
pune în pericol viaţa sau sănătatea 
personală şi a celor din jur; să nu 

admită accesul la arme a membri-
lor familiei, rudelor, oaspeţilor sau 
altor persoane străine; să nu lase 
armele fără supraveghere în genţi, 
autoturisme sau alte locuri; în pe-
rioada sărbătorilor, este binevenit 
ca armele să fie puse la păstrare în 
safeu; în cazul deplasărilor peste 
hotarele ţării, armele, conform pre-
vederilor normei legale, urmează să 
fie transmise pentru păstrare la co-
misariatul local de poliţie.

Pentru admiterea sau comiterea 
cu vinovăţie a unui incident sau in-
fracţiune cu arma, posesorii acesteia 
riscă o sancţiune contravenţională 
sau penală, precum şi retragerea şi 
anularea permisului de portarmă. 
De menționat că un nou permis în 
acest sens se eliberează doar peste 
cinci ani.

Cor. DREPtUL

Î n noaptea de Revelion și în pri-
ma zi a Anului Nou, Serviciul 

901 a înregistrat circa 100 de ape-
luri în care s-a solicitat intervenţia 
salvatorilor şi pompierilor. Dintre 
acestea, 12 intervenţii au fost întru 
lichidarea incendiilor. În patru din 
ele şi-au pierdut viaţa șase persoane: 
trei bărbaţi cu vîrstele de 53, 54 şi 
62 de ani din Şoldăneşti, Sîngerei şi 
Drochia, precum și două femei de 57 
şi 82 de ani şi un bărbat de 60 de ani 
în incendiul izbucnit într-un aparta-
ment din localitatea Floreni, raionul 
Anenii Noi.

În contextul continuării sărbăto-
rilor de iarnă, pompierii atenţionează 
repetat cetăţenii să dea dovadă de 

prudenţă şi să respecte normele an-
tiincendiare. 

Potrivit unor studii efectuate de 
către specialiştii Serviciului Protec-
ţie Civilă şi Situaţii Excepţionale 
al Ministerului Afacerilor Interne, 
printre cele mai răspîndite încălcări 
ale regulilor antiincendiare în secto-
rul locativ sînt următoarele:

– lipseşte foaia metalică cu di-
mensiunile 70X50 cm, pe podeaua 
de lemn de la gura sobei;

– stocarea materialelor inflamabi-
le în preajma sobei;

– nu sînt curăţate de funingine ca-
nalele de fum;

– păstrarea în podurile caselor a 
paielor, fînului, cherestelei şi altor 
materiale uşor inflamabile;

– depozitarea fînului, lemnului de 
foc şi altor materiale uşor inflamabi-
le în apropierea casei;

– aprinderea rugurilor în imediata 
apropiere de construcţii;

– aprinderea focului în sobe cu 
ajutorul lichidelor uşor inflamabile;

– supraîncălzirea sobelor;
– utilizarea aparatelor electrice de 

încălzit defecte sau artizanale;
– concentrarea concomitentă a 

mai multor aparate electrice, care su-
prasolicită reţeaua;

– lăsarea focului în sobe fără su-
praveghere.

Pentru prevenirea incendiilor în 
sectorul locativ, Serviciul Protecţie 
Civilă şi Situaţii Excepţionale al 
Ministerului Afacerilor Interne reco-
mandă:

– verificaţi sobele şi canalele de 
evacuare a 
fumului. So-
bele trebuie 
să fie curăţate 
la începutul 
sezonului de 
încălzire şi o 
dată la 3 luni 
să fie înlătura-
tă funinginea 
din canalele 
de fum şi din 
sobe;

– nu lăsaţi 
fără suprave-
ghere sobele 
aprinse. Ca-
tegoric se in-
terzice lăsarea 

sobelor pe seama copiilor mici;
– nu lăsaţi combustibil şi alte 

materiale pentru aprinderea focului 
pe placa metalică din faţa uşiţei de 
alimentare;

– nu utilizaţi pentru aprinderea fo-
cului în sobă benzina, gazul lampant, 
motorina sau alţi lubrifianţi;

– nu utilizaţi canalele de gaze 
sau de ventilare în calitate de coş de 
fum;

– nu închideţi canalele de evacua-
re a fumului pînă la arderea comple-
tă.

Fiţi precauţi şi respectaţi normele 
şi regulile antiincendiare, de care de-
pind viaţa şi sănătatea dumneavoas-
tră, precum şi integritatea bunurilor 
materiale!

Direcţia Informare 
şi Relaţii Publice, MAI

Prevenirea incidentelor cu arme

Incendiile în sectorul 
locativ: Precauții

R eprezentanţi ai Guvernu-
lui şi ai societăţii civile 

au prezentat, de curînd, recoman-
dări privind Integrarea Europeană. 
Evenimentul a avut loc în cadrul 
conferinţei de închidere a Proiec-
tului ,,Convenţia Naţională pentru 
Integrarea Europeană”.

Proiectul a fost implementat 
de Institutul pentru Dezvoltare 
şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, 
Asociaţia pentru Politică Externă 
şi Centrul Analitic Independent 

,,Expert-Grup”, cu susţinerea fi-
nanciară a Ministerului Afacerilor 
Externe al Slovaciei. 

Recomandările au fost elabo-
rate în patru grupuri de lucru for-
mate în cadrul proiectului: Vize, 
frontiere și regiunea transnistrea-
nă; Agricultură; Dezvoltare regio-
nală; Comerț, servicii, concurență.

Prezentă la eveniment, Natalia 
Gherman viceministrul Afacerilor 
Externe și Integrării Europene, a 
precizat că proiectul a contribuit 
la eficientizarea procesului de in-
tegrare europeană. ,,Am reușit să 
implementăm condițiile primei 
faze de negocieri a regimului de 
liberalizare a vizelor și am trecut 
la faza doi, implementarea căreia 
urmează să fie monitorizată inclu-
siv de societatea civilă. Contăm 
pe expertiza oferită de societa-
tea civilă și mizăm pe experiența 
Convenției în procesul de extin-
dere a informării și comunicării și 
în restul regiunilor țării, nu doar 
în Capitală. Desigur, mizăm și pe 
suportul și exemplul Slovaciei în 
această direcție”, a subliniat vice-
ministrul.

La rîndul său, Peter Brezani, 
directorul Centrului Slovac pen-
tru Politică Externă, a dat asigu-
rări că Slovacia va susține și în 
continuare R. Moldova în proce-
sul de aderare la UE, iar în curînd, 
la Chișinău va fi deschisă o amba-
sadă a Slovaciei.

Cornel Ciurea, coordonator al 
proiectului a precizat că în 2013, 
proiectul va fi extins prin crearea 
unui grup de lucru pe regiunea 

transnistreană și intensificarea 
meselor rotunde organizate și în 
alte localități decît Chișinău.   

Recomandările au fost pre-
zentate de fiecare din coordonato-
rii grupurilor de lucru şi au atins 
următoarele aspecte: 

Vize, frontiere şi regiunea 
transnistreană, coordonator Eu-
gen Revenco, APE: 

- Consolidarea acţiunilor de 
informare şi comunicare direc-
tă şi continuă dintre autorităţi şi 
cetăţeni, bazată pe o strategie de 
comunicare privind procesul de 
liberalizare a regimului de vize 
asigurată cu resurse bugetare;

- Evaluarea impactului refor-
melor şi politicilor elaborate de 
Guvern.

 Agricultură, coordonator  
Tudor Robu, Ministerul Agricul-
turii și Industriei Alimentare:

- Utilizarea instrumentelor mo-
derne de marketing;

- Elaborarea politicilor în do-
meniul susţinerii producătorilor 
agricoli şi asigurarea implemen-
tării lor;

- Creşterea permanentă a gra-
dului de liberalizare a produselor 
moldoveneşti exportate în UE;

- Promovarea produselor agro-
alimentare pentru export în UE;

- Utilizarea instrumentelor efi-
ciente de protecţie a sectoarelor 
sensibile din domeniul agricultu-
rii şi industriei alimentare;

- Atragerea fondurilor europe-
ne pentru implementarea DCFT;

- Reforma sistemului de sigu-
ranţă a alimentelor pentru accesul 
pe piaţa UE .

Dezvoltare regională, Svetlana 
Rogov, Ministerul Dezvoltării Re-
gionale și Construcțiilor:

- Îmbunătăţirea cadrului strate-
gic în domeniul dezvoltării regi-
onale (la nivel naţional, sectorial, 
regional etc.);

- Dezvoltarea instituţională a 
ADR-ului cu extinderea la nive-
lul fiecărui raion din regiune prin 
personal desconcentrat angajat;

- Dezvoltarea capacităţilor in-

stituţionale şi de management a 
autorităţilor în domeniul dezvol-
tării regionale (organizarea activi-
tăţilor de instruire a reprezentan-
ţilor APL în domeniul dezvoltării 
regionale, elaborarea de proiecte, 
atragerea investiţiilor etc., dezvol-
tarea capacităţilor de consultanță 
a Agenţiilor de Dezvoltare Regi-
onală etc.).

Comerţ, servicii, concurenţă, 
Iurie Gotișan, ,,Expert-Grup”: 

- Crearea unei liste cu contacte 
a specialiştilor vamali şi cei a su-
pravegherii pieţei;

- Elaborarea Liniilor directoa-
re pentru a promova o cooperare 
mai strînsă şi cele mai bune prac-
tici între autorităţile vamale şi de 
supraveghere a pieţei;

- Sporirea gradului de protec-
ţie a drepturilor consumatorilor, 
combaterea practicilor comercia-
le incorecte ale comercianţilor în 
relaţiile cu consumatorii;

- Implicarea mai activă a con-
sumatorilor în elaborarea noilor 
reglementări şi politici în dome-
niu;

- Fortificarea capacităţilor in-
stituţionale de protecţie şi promo-
vare a sănătăţii în raport cu facto-
rul alimentar, inclusiv în vederea 
comunicării riscurilor către con-
summator;

- Asigurarea informării corecte, 
inteligibile şi oneste a consumato-
rului de către producător;

- Armonizarea standardelor cu 
UE şi cele internaţionale (ISO).

Recomandările au fost adop-
tate prin consens de experţii gu-
vernamentali şi neguvernamentali 
care au participat la cele patru 
runde de mese rotunde pentru fi-
ecare grup de lucru.

Scopul proiectului rezidă în 
stimularea dezbaterilor ample şi 
formularea recomandărilor pen-
tru structurile guvernamentale, cu 
participarea societăţii civile, în 
vederea adoptării şi implementă-
rii acquis-ului comunitar în Repu-
blica Moldova.

IDIS ,,Viitorul” 

IDIS ,,Viitorul”, APE şi 
,,Expert-Grup” au prezentat 
recomandări finale privind 

Integrarea Europeană pe domenii
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Și dacă în perioada sărbătorilor de iarnă 
apartamentele sînt ținta hoților, au-

tomobilele sînt și ele supuse riscului de a fi 
furate. Și în această situație Ministerul Afa-
cerilor Interne al Republicii Moldova vine cu 
o serie de recomandări menite să combată 
acest fenomen, respectarea cărora va asigura 
protecţia bunurilor agenţilor economici şi ale 
cetăţenilor.

Recomandări privind  prevenţia răpirilor 
de automobile

- Este necesar ca autoturismul să fie dotat 
cu un sistem de alarmă pe bază de senzori, ce 
se aplică pe geamuri şi capote.

- La parcare, pe timpul nopţii scoateţi o 
piesă din instalaţia de pornire a motorului 
automobilului, astfel puteţi preveni furtul 
acestuia.

- Utilizaţi sistemul de blocare a axului vo-
lanului, a cutiei de viteze sau a sistemului de 
frînare, care este un mijloc de descurajare a 
hoţilor de automobile.

- Pe toate roţile şi portierele autoturismului 
aplicaţi dispozitive antifurt.

 - Dotaţi automobilul dumneavoastră cu 
un întrerupător ascuns, care v-ar permite sis-
tarea alimentării generale a motorului.

- În cazul necesităţii reparaţiei automobi-
lului, nu acordaţi încredere staţiilor sau ateli-
erelor de reparaţie neautorizate (posibil să fie 
făcute mulaje după chei).

- Fiţi prudenţi şi nu lăsaţi cheile în contact, 
astfel puteţi avea surpriza ca la întoarcere să 

nu mai găsiţi automobilul.
- Nu încredinţaţi maşina 

altor persoane pentru a o con-
duce.

Recomandări de prevenţie 
a furturilor din automobile

- Parcaţi automobilul pe 
timpul nopţii numai în locurile 
iluminate şi vizibile.

- Verificaţi înainte de a 
pleca dacă roata de rezervă şi 
sistemul de închidere al port-
bagajului sînt asigurate cores-
punzător.

- Asiguraţi-vă autoturismul 
chiar dacă lipsiţi din el doar cîteva minute.

- Supravegheaţi automobilul în perime-
trul staţiilor de benzină, pe timpul achitării 
comenzii, în condiţiile în care portierele sînt 
lăsate neasigurate, iar geamurile deschise.

- Nu lăsaţi în locuri vizibile obiecte ten-
tante (genţi, obiecte de îmbrăcăminte, tele-
foane mobile etc.).

- Inscripţionarea numărului de înmatricu-
lare al automobilului pe obiecte uşor demon-
tabile (casetofoane, genţi, parbrize, oglinzi, 
baterii, capace etc.) oferă posibilitatea iden-
tificării şi recuperării bunului sustras.

Cor. DREPtUL

D atele statistice demonstrea-
ză că în perioada sărbători-

lor, numărul furturilor din locuințe 
este în creștere. Și cum noi, moldo-
venii, încă mai savurăm din ultimele 
clipe ale sărbătorilor de iarnă (Sfîn-
tul Vasile, Anul Nou pe stil vechi, 
Boboteaza), mergînd în ospeție, 
lăsăm locuințele fără supraveghere, 
iar hoții pot profita din plin de acest 
fapt.

Pentru a diminua din riscul fur-
turilor din locuințe Ministerul Afa-
cerilor Interne al Republicii Moldo-
va a elaborat un șir de recomandări.   

Astfel:
- Asiguraţi-vă uşa cu vizor, încu-

ietori sigure, lanţ de siguranţă şi nu 
lăsaţi cheia sub preş sau în cutia cu 
scrisori;

- Nu faceţi publică plecarea dum-
neavoastră de acasă şi rugaţi vecinii 
să supravegheze locuinţa. Procedaţi 
la fel cînd aceştia sînt plecaţi;

- Montaţi un interfon la intrarea 
în bloc, iar dacă nu aveţi această 
posibilitate, asiguraţi uşa blocului 
cu un sistem clasic;

- Nu povestiţi nimănui despre sis-
temul dumneavoastră de securitate;

- Obişnuiţi fiecare membru al 
familiei să închidă uşile şi ferestre-
le, chiar dacă este cineva acasă (în 
special dacă locuiţi la primul sau la 
ultimul etaj);

- Verificaţi, la plecare, dacă aţi 
încuiat bine apartamentul, dacă ați 
închis apa, gazul și ați deconectat 
lumina, de asemenea, închideți bine 
ferestrele şi oberlihturile, în mod 
special la primul şi la ultimul etaj;

- Dacă plecaţi undeva la odihnă 
pentru mai mult timp, transmiteţi 
lucrurile cele mai de preţ rudelor 
sau depozitaţi-le la banca de eco-
nomii;

- Nu permiteţi copiilor să deschi-
dă uşa persoane-
lor necunoscute, 
chiar dacă spun 
că sînt trimise de 
dvs. sau de rude, 
deoarece conse-
cinţele pot fi gra-
ve;

- Cheia legată 
la gîtul copiilor 
este cel mai evi-
dent indiciu că 
aceştia sînt sin-
guri acasă – lucru 
care-i atrage pe 
rău-voitori;

- În cazul în 
care la uşa dvs. se 
prezintă persoane care vînd, cum-
pără diferite produse, evitaţi-le. În 
niciun caz nu le permiteţi accesul 
în locuinţă;

- Cereţi să vi se prezinte şi veri-
ficaţi legitimaţiile şi cărţile de iden-
titate ale vizitatorilor care se dau 
drept persoane oficiale;

- Dacă aţi pierdut cheile de la 
locuinţă, anunţaţi-i imediat despre 
aceasta pe ceilalți membri ai fami-
liei, asiguraţi prezenţa unuia dintre 
apropiaţi în casă şi schimbaţi lacă-
tele cît mai repede posibil. Nu se 
recomandă agăţarea la cheile locu-
inţei obiecte care ar putea determina 
stăpînul lor;

- Nu păstraţi în casă sume impor-
tante de bani şi nu faceţi publice va-
lorile pe care le deţineţi;

- Nu ezitaţi să întrebaţi persoane-
le străine, pe care le sesizaţi în bloc, 
pe cine caută; aceste întrebări des-

curajează posibilii infractori;
- Nu daţi curs întîlnirilor propuse 

la telefon de persoane necunoscute, 
indiferent de motivul invocat de 
către acestea. Un astfel de pretext 
constituie o modalitate de a vă face 
să părăsiţi locuinţa care între timp 
poate fi prădată;

- Dacă primiţi un telefon şi nu re-
cunoaşteţi interlocutorul, rezumaţi-
vă la a spune „aţi greşit numărul”, 
nu intraţi în discuţii care ar putea 
furniza date despre persoana dvs.;

- Notaţi seriile aparaturii electro-
nice deţinute, astfel încît să puteţi 
ajuta Poliţia în cazul furtului;

- Atunci cînd persoane străine 

sînt observate că ies din scările 
blocurilor cu bagaje sau că scot pe 
ferestrele apartamentelor de la etaje 
diverse bunuri, anunţaţi urgent Po-
liţia. Reţineţi cît mai multe semnal-
mente ale acelor persoane şi dacă 

este cazul: marca, culoa-
rea şi numărul autoturis-
mului folosit de ei;

- Înştiinţaţi Poliţia 
cînd observaţi că în ju-
rul imobilului dvs. sta-
ţionează autoturisme cu 
mai mulţi indivizi care 
urmăresc activitatea 
persoanelor din bloc şi 
încercaţi să reţineţi cît 
mai multe semnalmente 
ale acestora şi ale auto-
turismelor cu care se de-
plasează.

Cele mai des întîlnite 
metode de pătrundere în 
locuinţe sînt: prin geam, 

prin culegere de chei, prin spargere.
Cum trebuie de procedat în ca-

zul în care vă întoarceţi acasă şi vă 
găsiţi locuinţa prădată de hoţi

- Nu intraţi în panică, acest com-
portament poate întîrzia identifica-
rea şi prinderea infractorilor, ceea 
ce determină şi recuperarea anevo-
ioasă a bunurilor furate;

- Anunţaţi de urgenţă Poliţia şi nu 
pătrundeţi în cîmpul infracţional;

- Nu trebuie să atingeţi sau să 
mişcaţi de la locul lor lucrurile 
din locuinţă și pe cît este posibil, 
interziceţi accesul altor persoane 
în cîmpul infracţional. În multe 
cazuri, victima sau alte rude doresc 

să verifice ce obiecte lipsesc sau să 
facă ordine în lucrurile răvăşite de 
infractori, prin aceasta distrugînd 
mijloacele de probă existente;

- Victima trebuie să pună la dis-
poziţia Poliţiei cît mai multe date 
de care a luat cunoştinţă. Ne refe-
rim aici la persoanele suspecte care 
au fost observate în jurul locuinţei, 
care au cunoscut faptul că victima 
lipseşte de acasă sau care aveau in-
formaţii despre locul în care se aflau 
bunurile de valoare;

- De mare importanţă sînt datele 
furnizate de către vecini, care sînt 
cei mai în măsură să sesizeze şi să 
observe mişcarea elementelor in-
fractoare în zonă;

- După intrarea Poliţiei în cîmpul 
infracţional, examinaţi cu atenţie 
locuinţa şi furnizaţi acestora date 
în legătură cu bunurile furate. Este 
preferabil să indicaţi caracteristicile 
de identificare a bunurilor furate.

Ţinînd cont de aceste reguli, veți 
contribui, în mare măsură, la prin-
derea celui care v-a prădat locuinţa. 
Totodată, MAI al Republicii Moldo-
va îndeamnă să nu fim indiferenţi la 
ce se întîmplă în jurul nostru, alătu-
rîndu-ne Poliției în lupta împotriva 
infractorilor. De asemenea, este ne-
cesar de a furniza Poliţiei toate date-
le pe care le deţineţi în legătură cu 
o eventuală spargere. Indiferenţa nu 
face decît să îngreuneze prinderea 
autorilor care, între timp, ar putea 
comite alte infracţiuni, iar victime 
ar putea fi oricare dintre noi.

Cor. DREPtUL

Paza bună trece primejdia rea: Prevenirea furturilor din locuinţe 

Siguranţa ta contează: 
Feriți-vă automobilele de 

furturi Î n perioada septembrie - decembrie 2012, 
AO „Certitudine”, în cadrul Proiectului 

„Prin Abilitare Civică a Tinerilor – spre Comu-
nităţi Participative”, implementat cu suportul 
financiar al FHI360, în cadrul Programului de 
Consolidare a Capacităţilor Societăţii Civile 
din Moldova, finanţat de USAID, a desfășurat 
seminare în 4 din cele 10 localități din cadrul 
proiectului, timp în 
care au fost instruiți 
90 de tineri din 
localitățile: Sînge-
reii Noi, Grigorești, 
Bălți și Corlăteni.   

Participanții au 
avut oportunitatea 
de a beneficia de un 
program de instrui-
re care a cuprins ur-
mătoarele subiecte: 

„Definirea participă-
rii tinerilor, oportu-
nităţi la nivel local de participare a tinerilor”, 

„Mobilizare comunitară. Metode și tehnici uti-
lizate în procesul de mobilizare a comunității. 
Voluntariatul.”, ,,Colectarea de fonduri”, 

,,Evaluarea necesităţilor comunităţii”, ,,Plani-
ficarea activităţii proiectelor”, ,,Mobilizarea 
partenerilor şi resurselor”. Scopul acestor in-
struiri constă în implicarea tinerilor în proce-
sul decizional, care doresc schimbări la nivel 
de comunitate și consideră că prin exemplul 
propriu dau start acestor schimbări. Punctul 
forte al programului de instruire a fost meto-
dele de lucru cu tinerii. Formatorii, la fiecare 
etapă a orelor de curs, au aplicat în practică 
exerciții care să-i ajute pe beneficiari sa asi-
mileze informațiile predate, dar să o facă într-
un mod distractiv, creativ, liber și interesant. 
Au fost utilizate diverse metode de învățare, 
jocuri de rol, activități practice etc.

Pe parcursul instuirilor, tinerii din fiecare 
localitate au format cîte 3 echipe și fiecare 
dintre aceste echipe a identificat cîte o pro-
blemă din localitatea lor, care îi vizează în 
mod direct, de pe urma soluționării căreia, 
mai apoi, ar putea beneficia și alte persoane. 
Tinerii au selectat anume acele probleme care 
după părerea lor sînt cele mai stringente și re-

zolvarea lor ar veni să 
susțină dezvoltarea și 
alternativele de petre-
cere a timpului liber.

Astfel, ei au optat 
pentru amenajarea zo-
nelor de odihnă, pentru 
susținerea cercurilor 
de dans, pictură, mu-
zică, amenajarea la-
boratoarelor din licee, 
completarea fondului 
de carte a bibliote-
cilor din comunități, 

amenajarea zonelor de joacă pentru copii și 
amenajarea sălilor și terenurilor de sport din 
localitate.

Totodată, în baza acestor idei, au elaborat 
cîte o propunere de proiect care urmează a 
fi analizată de către un juriu și în fiecare din 
aceste localități una dintre idei va fi susținută 
financiar cu un micro-grant în valoare de 
5000 de lei, cu condiţia ca tinerii să asigure 
din partea comunităţii şi autorităţilor publice 
locale o contribuţie nu mai mică de 5000 de 
lei. Prin intermediul acestor iniţiative locale, 
tinerii vor soluționa o problemă în localitatea 
lor, mobilizînd resursele din comunitate şi 
din afara ei.

Proiectul nu se încheie aici, urmeaza încă 
6 localități, unde la fel, tinerii vor fi cei care 
se vor implica în activități, în procesul decizi-
onal la nivel de comunitate.

Implicarea tinerilor în 
dezvoltarea comunităților 

locale
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

Conform articolului 1 din 
Legea cu privire la intrarea şi 
ieşirea din Republica Moldo-
va, cetăţenii noștri au dreptul 
de a ieşi şi intra în Republica 
Moldova în baza paşaportului, 
iar apatrizii, refugiaţii şi bene-
ficiarii de protecţie umanita-
ră – în baza documentului de 
călătorie, eliberate de organele 
competente. Cetăţenii Repu-
blicii Moldova, indiferent de 
domiciliul sau reşedinţa lor, 
apatrizii şi cetăţenii străini cu 
drept de şedere permanentă 
sau provizorie în Republica 
Moldova, care se află în străi-
nătate şi nu sînt în posesia unui 
document de călătorie valabil 
pentru revenirea în Republica 
Moldova, au dreptul de a intra 
în Republica Moldova în baza 
titlului de călătorie eliberat de 
misiunile diplomatice sau de 
oficiile consulare ale statului 
nostru. Modul de solicitare şi 
de eliberare a titlului de călă-
torie, precum şi forma, con-
ţinutul şi termenul de valabi-
litate ale acestuia se stabilesc 
într-un regulament aprobat de 
Guvern. 

Minorii au dreptul de a 
ieşi şi intra în Republica Mol-
dova numai însoţiţi de unul 
dintre reprezentanţii lor legali 
sau de un însoţitor, desemnat 
prin declaraţie de către repre-
zentantul legal a cărui semnă-
tură se legalizează notarial. În 

declaraţie se indică scopul că-
lătoriei, durata acesteia şi ţara 
de destinaţie. Minorii (elevii 
şi studenţii) care au împlinit 
vîrsta de 14 ani şi sînt înma-
triculaţi la studii în instituţii 
de învăţămînt din alte state, 
la ieşirea şi intrarea în Repu-
blica Moldova, prezintă actul 
de înmatriculare la instituţia 
de învăţămînt respectivă şi 
declaraţia eliberată de unul 
dintre părinţi, autentificată 
notarial, care conţine con-
simţămîntul acestuia pentru 
ieşirea şi intrarea minorului 
în Republica Moldova, cu 
indicarea ţării de destinaţie, 
scopului călătoriei, perioa-
dei de aflare a minorului în 
ţara de destinaţie, iar în ca-
zul altor reprezentanţi legali 
– consimţămîntul acestora, 
exprimat prin decizie a auto-
rităţii tutelare. Declaraţia este 
valabilă pe o perioadă de un 
an de studii. În cazul în care 
minorul pleacă să-și înregis-
treze domiciliul în străinătate, 
este necesar consimţămîntul, 
exprimat prin declaraţie, al 
ambilor părinţi ale căror sem-
nături se legalizează notarial, 
iar în cazul altor reprezentanţi 
legali – consimţămîntul aces-
tora, exprimat prin decizia 
autorităţii tutelare. Modul de 
intrare pe teritoriul altui stat 
este reglementat de legislaţia 
acestuia.

? În timpul sărbătorilor de iarnă multă lume că-
lătoreşte peste hotarele ţării. Uneori, apar proble-
me referitoare la actele ce dau dreptul de a circula. 
Care sînt reglementările legale în acest sens?

Victoria Burca, 
mun. Chişinău

Norma articolului 104 din Codul 
penal prevede: „(1) Persoa-

nelor liberate de răspundere penală în 
conformitate cu art.54, le pot fi aplica-
te următoarele măsuri de constrîngere 
cu caracter educativ:

a) avertismentul;
b) încredinţarea minorului pentru 

supraveghere părinţilor, persoanelor 
care îi înlocuiesc sau organelor speci-
alizate de stat;

c) obligarea minorului să repare da-
unele cauzate. La aplicarea acestei mă-
suri se ia în considerare starea materială 
a minorului;

d) obligarea mino-
rului de a urma un curs 
de tratament medical de 
reabilitare psihologică;

e) internarea mino-
rului, de către instanţa 
de judecată, într-o insti-
tuţie specială de învăţă-
mînt şi de reeducare sau 
într-o instituţie curativă 
şi de reeducare.

 (2) Enumerarea de 
la alin.(1) are un carac-
ter exhaustiv.

 (3) Minorului îi pot 
fi aplicate concomitent 
cîteva măsuri de con-
strîngere cu caracter 
educativ.

(4) În cazul eschi-
vării sistematice de la 
măsurile de constrîn-
gere cu caracter educativ de către mi-
nor, instanţa de judecată, la propunerea 
organelor de stat specializate, anulează 
măsurile aplicate şi decide trimiterea 
cauzei penale procurorului sau stabi-
leşte pedeapsa conform legii în baza că-
reia persoana a fost condamnată, după 
caz”.

Măsurile stabilite în articolul 104  
pot fi aplicate minorilor în cazul în care 
sînt prezente următoarele criterii: 

infracţiunea a fost comisă pentru - 
prima dată;

pentru săvîrşirea unei infracţiuni - 
uşoare sau mai puţin grave; 

este posibilă corectarea minorului - 
fără aplicarea răspunderii sau pedepsei 
penale. 

În prezenţa acestor  criterii, a moti-
vului comiterii infracţiunii şi a compor-
tamentului minorului după săvîrşirea 
infracţiunii, faţă de minor pot fi apli-
cate măsurile de constrîngre cu caracter 
educativ. Măsurile educative sînt sanc-
ţiuni de drept penal instituite în mod 
special pentru minorii infractori şi care 
sînt destinate să asigure în  condiţiile 
unei constrîngeri penale reduse şi dife-
renţiate educarea şi reeducarea acesto-

ra prin supraveghere, instruire şcolară 
sau profesională şi prin cultivarea în 
conştiinţa lor a unor valori şi compor-
tamente care să implice respectul faţă 
de ordinea socială. 

Scopul măsurilor educative este 
acela de a educa şi reeduca minorul 
delincvent prin intermediul  unor pre-
gătiri şcolare, profesionale şi culturale 
care să-i  permită o integrare socială 
şi profesională pozitivă. În rezulta-
tul  supunerii minorului unor măsuri 
educative, acesta nu suportă niciun fel 
de consecinţe de ordin penal în viitor, 
condamnările pronunţate împotriva sa 

pentru faptele săvîrşite neconstituindu-
se în antecedente penale. 

În cazul eschivării sistematice de 
la măsurile de constrîngere cu caracter 
educativ de către minor, instanţa de ju-
decată,  la propunerea organelor de stat 
specializate, anulează măsurile aplicate 
şi decide trimiterea cauzei penale pro-
curorului sau instanţei de judecată în 
modul prevăzut de art.104 alin.(4) din 
Codul penal al Republicii Moldova. 

În noul Cod de procedură pena-
lă al Republicii Moldova a apărut o 
nouă măsură preventivă, care este 

arestarea la domici-
liu (art.188). Această 
formă de arest constă 
în izolarea minorului 
în locuinţa care poate 
fi însoţită de una sau 
mai multe restricţii: 
minorului i se interzi-
ce să iasă din locuin-
ţă, să aibă convorbiri 
telefonice. I se poate 
interzice, de aseme-
nea, recepţionarea şi 
expedierea corespon-
denţei, comunicarea 
cu anumite persoane 
sau primirea cuiva în 
locuinţa sa. Minorul 
arestat la domiciliu 
poate avea mai multe 
obligaţii: să menţină 
în stare de lucru mij-
loacele electronice de 

control şi să le poarte permanent, să 
răspundă la semnalele de control, să 
emită semnale telefonice de control, 
să se prezinte la organele respective în 
timpul şi termenul fixat.  Dacă se  în-
călcă restricţiile şi obligaţiile enumera-
te, atunci se poate dispune ca arestul la 
domiciliu să fie înlocuit cu arestarea 
preventivă. Acţiunea măsurii preven-
tive încetează odată cu schimbarea sau 
revocarea acesteia, odată cu încetarea 
sau clasarea urmăririi penale, odată cu 
punerea în executare a pedepsei sau 
a măsurii de constrîngere cu caracter 
medical sau educativ.  

Aplicarea faţă de minori a 
măsurilor  de constrîngere cu caracter educativ

A genţia Naţională 
pentru Reglementa-

re în Comunicaţii Electroni-
ce şi Tehnologia Informaţiei 
(ANRCETI), în anul 2013, 
planifică să elaboreze şi să 
adopte 26 de acte de regle-
mentare, majoritatea dintre 
ele (19) avînd scopul de 
a stimula concurenţa prin 
promovarea măsurilor de 
reglementare preventivă a 
activităţii furnizorilor cu pu-
tere semnificativă pe piaţă. 
Potrivit Serviciului de presă 
al ANRCETI, acest obiectiv 
este stabilit de Programul 
de elaborare a actelor de 
reglementare ale ANRCETI, 
pentru anul 2013, care com-
pletează Planul de activitate 
a acesteia pe anul curent. 
Ambele documente sînt pu-
blicate pe pagina electronică 
a agenției.

Programul a fost elabo-
rat şi adoptat de instituția 
vizată pentru a asigura trans-
parenţa şi previzibilitatea ac-
tivităţilor de reglementare şi 
a facilita accesul persoane-
lor interesate la informaţia 
despre noile acte de regle-
mentare pe care aceasta le 
va promova în anul 2013. În 
scopul constatării existen-
ţei concurenţei efective pe 
pieţele de comunicaţii elec-
tronice, ANRCETI va des-
făşura ciclul doi al analizei 
pieţelor relevante, în cadrul 
căreia va revizui măsurile 
de reglementare preventivă 
în vederea menţinerii sau 
retragerii unor obligaţii im-
puse anterior furnizorilor 
de comunicaţii electronice 
desemnaţi cu putere sem-
nificativă pe pieţele nr. 1-9. 
ANRCETI va revizui, de 

asemenea, definiţiile pieţe-
lor relevante existente şi va 
analiza situaţia concurenţi-
ală pe aceste pieţe în vede-
rea desemnării furnizorilor 
cu putere semnificativă. În 
acest scop, ANRCETI plani-
fică să modifice şi lista pie-
ţelor relevante definite drept 
susceptibile reglementării 
preventive în anul 2009.

Totodată, în legătură cu 
desemnarea, în anul 2011, 
a SA ,,Moldtelecom” drept 
furnizor cu putere semni-
ficativă pe piaţa accesului 
utilizatorilor finali la pos-
turi fixe din reţeaua publică 
de telefonie, ANRCETI va 
elabora şi aproba Metodo-
logia de stabilire a tarifelor 
pentru serviciile de telefonie 
fixă prestate utilizatorilor 
finali de către acest furnizor. 
Agenţia  intenţionează, de 

asemenea, să aprobe un set 
de modificări şi completări 
la Regulamentul cu privire 
la interconectare. Prin aceas-
tă lucrare, se urmăreşte sco-
pul de a înlătura problemele 
identificate în procesul apli-
cării regulamentului dat şi de 
a-l aduce în concordanţă cu 
evoluţia tehnologică a pieţei 
comunicaţiilor electronice.

La capitolul reglemen-
tarea utilizării spectrului de 
frecvenţe, ANRCETI plani-
fică să elaboreze documen-
tele de concurs pentru elibe-
rarea licenţelor de utilizare a 
canalelor/frecvenţelor radio 
2100MHz, 2500-2690MHz 
în scopul furnizării servici-
ilor de comunicaţii electro-
nice cu acces radio în bandă 
largă, precum şi a condiţii-
lor de licenţă tip pentru utili-
zarea canalelor/frecvenţelor 

În 2013 ANRCEtI va aproba mai multe 
acte de reglementare pentru stimularea 

concurenţei

radio în benzile de frecvenţă 
900 MHz, 1800MHz. Pro-
gramul prevede, totodată, 
aprobarea proiectului de Re-
gulament privind furnizarea 
serviciilor publice de comu-
nicaţii electronice utilizato-
rilor finali, elaborat şi supus 
consultării publice în toam-
na anului 2012, amendarea 
Regulamentului privind pro-
cedura de soluţionare a litigi-
ilor din domeniul comunica-
ţiilor electronice, elaborarea 
şi adoptarea indicatorilor de 
calitate la furnizarea servici-

ilor de programe audiovizu-
ale.

Potrivit notei care înso-
ţeşte programul, acesta poa-
te suferi modificări în cazul 
în care va fi amendată Legea 
comunicaţiilor electronice, 
alte legi sau acte normative, 
documente de politici ce vi-
zează sectorul de comunica-
ţii electronice, precum şi în 
funcţie de evoluţiile pieţei, 
de efectuarea unor modifi-
cări şi completări la Planul 
de activitate al ANRCETI 
pe anul 2013.

Educaţie juridică
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www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 

solicită REPETAT prezentarea cet. Balan Constantin, cu ulti-
mul domiciliu în or. Orhei, pentru data de 31 ianuarie 2013, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii înaintată 
de Balan Iuliana privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  V. Negruţa
www

 Judecătoria Rezina, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet-lor: Gheorghiţa Natalia, cu ulti-
mul domiciliu cunoscut: r-l Rezina, satul Ciorna, str. Fîntîn-
ilor, nr. 59 şi Vasilachi Olga, cu ultimul domiciliu cunoscut: 
satul Sănătăuca, Floreşti, pentru data de 4 februarie 2013, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (or. Rezina, str. Voluntarilor, nr. 
3, sala de şedinţe nr. 5) în calitate de pîrîţi în cauza civilă 
intentată de ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Vasile Macrinici
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Leu Nadejda Semion, cu ultimul do-
miciliu: or. Orhei, str. Negruzzi, nr. 133, pentru data de 12 
februarie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea SRL ,,Orhei-Gaz” 
privind neexecutarea obligaţiilor.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Mihai Natalia, cu ultimul domiciliu: 
or. Orhei, bdul M. Eminescu, nr. 15, apt. 53, pentru data de 12 
februarie 2013, ora 9.10, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea SRL ,,Orhei-Gaz” 
privind neexecutarea obligaţiilor.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Straşnei Parascovia, cu ultimul domi-
ciliu: or. Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 87, apt. 21, pentru data 
de 12 februarie 2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea lui Gaiduc 
Iachim privind constatarea faptului pierderii dreptului la spa-
ţiul locativ.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Covali Natalia, cu ultimul domiciliu: 
satul Selişte, Orhei, pentru data de 13 februarie 2013, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate 
de pîrît la cererea cet. Belescu Veaceslav privind neexecutarea 
obligaţiilor.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Bejenari Elena Gheorghe, cu ultimul 
domiciliu: or. Orhei, str. Iakir, nr. 29. apt. 5, pentru data de 14 
februarie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea lui Butucel Nicolae 
privind recunoaşterea pierderii dreptului la spaţiul locativ şi 
retragerea vizei de reşedinţă.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Volneanschii Leonid, pentru data de 4 februarie 2013, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea BC ,,Univer-
salbank” SA privind încasarea sumei.

Judecător      V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vove Roman, cu domiciliul: mun. Chişinău, or. Codru, str-
la Izvoarelor, nr. 5, pentru data de 4 martie 2013, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 207) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea lui Suhorebrov Serghei privind încasarea sumei în 
temeiul contractului de împrumut.

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

Judecător      V. Orîndaş   
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,PROMAG”, pentru data de 30 ianuarie 2013, ora 12.30, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 609) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile: SRL ,,MALEXIM” către 
SRL ,,PROMAG” privind încasarea datoriei.

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

Judecător       V. Boico   

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului ,,Institutul Dezvoltării Contemporane”, cu ultimul 
sediu cunoscut: mun. Chişinău, str. Bucureşti, nr. 23,,A”; c/f - 
101162000772, pentru data de 30 ianuarie 2013, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea cet. Roşca Cristina privind 
încasarea salariului.

Judecător  V. Braşoveanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Groz-Centru”, IDNO - 1009600001636, cu sediul în mun. 
Chişinău, str. Socoleni, nr. 1, în calitate de copîrît şi cet. Rota-
ru Viorel, născut pe data de 27.12.1979, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 130, apt. 
15, în calitate de intervenient, pentru data de 24 ianuarie 2013, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 605) 
în cauza civilă intentată de Ţapu Nicolai privind recunoaşterea 
nulităţii contractului de vînzare-cumpărare a automobilului de 
model ,,Groz Suttle”, n/î C OJ 305.

Judecător  Natalia Simciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎI ,,Ceban Natalia”, pentru data de 18 februarie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
613) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2E-1281/12, la cererea 
SA ,,Enteh” privind încasarea datoriei.

Judecător  Svetlana Balmuş
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pleşca Ivan, pentru data de 14 ianuarie 2013, ora 16.30, la şedin-
ţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea cet. Rusu Diana privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Alexeeva Alla, cu 
domiciliul: mun. Chişinău, str. Florilor, nr. 28/3, apt. 53, pentru 
data de 24 ianuarie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
lui Alexeev Oleg privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Miroşchin Stanis-
lav, cu domiciliul: mun. Chişinău, com. Stăuceni, satul Goianul 
Nou, str. Alexei Donici, nr. 13, pentru data de 7 februarie 2013, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Miroşchin Tatiana 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Racu Andrei, pen-
tru data de 15 februarie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de persoană interesată în cauza 
civilă: Racu Simion, Racu Victoria către Racu Maria privind ac-
ceptarea moştenirii.

Judecător  Nina Arabadji
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎI ,,V:A TODOROVICI”, cu sediul: mun. Chişi-
nău, bdul Decebal, nr. 23/2, apt. 91, pentru data de 23 ianuarie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 
15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Magtrans 
Service” privind încasarea datoriei.

Judecător  Luiza gafton
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Econom-Magazin”, pentru data de 22 ianuarie 2013, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SA ,,Enteh” privind 
încasarea sumei.

Judecător  Vladislav Clima
www

 Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Verejan Lilia, cu ultimul domiciliu: or. 
Drochia, bdul Independenţei, nr. 8, apt. 57, pentru data de 21 
ianuarie 2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată (or. Drochia, str. 
31 August 1989, nr. 7, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea cet. Şchiopu Daniela privind evacuarea silită.

Judecător  Ion Rusu 
www

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea cet. Avram Lilia 
Ion, a.n. 10.09.1965, cu ultimul domiciliu: or. Străşeni, str. Păcii, 
nr. 9, pentru data de 23 ianuarie 2013, ora 15.00, la şedinţa de ju-
decată (or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 98, bir. 9) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-1582/12, intentată de CA ,,Euroasig 
Grup” SA privind încasarea prejudiciului material în regres.

Judecător  Veaceslav Lazari 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Bursucher Igor Revin, cu ultimul domi-
ciliu: or. Orhei, str. Iakir, nr. 13, apt. 39, pentru data de 30 ianu-
arie 2013, ora 9.40, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu, 
nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
cet. Bursucher Tatiana privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Viorelia Varaniţă

Citaţii în judecată www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet-lor: Gura Marina, a.n. 25. 08.1969, cu viza de domiciliu: 
mun. Chişinău, or. Dobruja, str. Luceafărul, nr. 11, apt. 135, c/p 
- 2002042123828 şi Gura Serghei, cu viza de domiciliu: mun. 
Chişinău, bdul Dacia, nr. 50, apt. 288, ambii locuiesc în mun. 
Chişinău, str. Teilor, nr. 9/2, apt. 74, pentru data de 22 ianuarie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 
15) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea lui Finkelzon 
Igor privind încasarea datoriei.

Judecător      Luiza gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Tevoslav”, cu sediul: mun. Chişinău, str. 
N. Zelinski, nr. 5/5, pentru data de 23 ianuarie 2013, ora 16.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 8) unde va 
avea loc examinarea  cauzei civile la acţiunea ÎCS ,,Red Union 
Fenosa” SA către: SRL ,,Tevoslav”, SRL ,,Cubaj Prim”, Antoci 
Constantin privind încasarea sumei.

Judecător      Virgiliu Buhnaci 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Cubaj Prim”, cu sediul: mun. Chişinău, str. 
N. Zelinski, nr. 5/5, pentru data de 23 ianuarie 2013, ora 16.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 8) unde va 
avea loc examinarea  cauzei civile la acţiunea ÎCS ,,Red Union 
Fenosa” SA către: SRL ,,Tevoslav”, SRL ,,Cubaj Prim”, Antoci 
Constantin privind încasarea sumei.

Judecător      Virgiliu Buhnaci 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Beneditus”, pentru data de 30 ianuarie 2013, ora 15.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Malexim” privind 
încasarea sumei.

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

Judecător        Ala Malîi
 www

   Judecătoria Căuşeni solicită prezentarea reprezentantului 
SC ,,Geomin-Exim” SRL, pentru data de 29 ianuarie 2013, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (Căuşeni, Ştefan cel Mare, nr. 6, bir. 
8) în calitate de intervenient accesoriu în cauza civilă la cererea 
BC ,,Euro Credit Bank” SA către: Baltaga Victor, Baltaga Ange-
la privind executarea dreptului de ipotecă.

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

Judecător     Veronica Nichitenco      
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Panco Mircea Iacob, cu ultimul do-
miciliu: satul Pelivan, Orhei, pentru data de 11 februarie 2013, 
ora 11.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) 
în calitate de pîrît la cererea ,,Moldasig” SA privind încasarea 
prejudiciului material în ordine de regres.

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

Judecător     Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Pojoga Mihail, domiciliat: satul Ciu-
ciuleni, Hînceşti, pentru data de 24 ianuarie 2013, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (Hînceşti, str. Chişinăului, nr. 7, bir. 1) în 
calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-1460, la cererea cet. Braguţa 
Valeriu privind încasarea sumei.

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

Judecător       Tamara Mereuţă
www

Judecătoria Străşeni  solicită  prezentarea cet. Botnar Vasi-
lii, a.n. 04.09.1965, domiciliat: satul Drăguşeni, Străşeni, pen-
tru data de 22 ianuarie 2013, ora 14.30, la şedinţa de judecată 
(Străşeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 98, bir. 5) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Fachira Boris.

Judecător      Vasile Rusu 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Farguţu Ivan Tudor, cu ultimul domi-
ciliu: satul Peresecina, Orhei, pentru data de 30 ianuarie 2013, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît la cererea lui Sclifos Dumitru privind neexecu-
tarea obligaţiilor.

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

Judecător    Tatiana Troianovschi
   

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, deţinînd dosa-

rul de executare nr. 056-147r/12, din 08.11.11, înştiinţează debi-
torul SRL ,,Maestro-Super”, c/f - 1003600004705, despre faptul 
că, în baza Încheierii nr. 056-147r/12, din 26.11.12, bunurile 
debitorului scoase la licitaţie publică au fost transmise credito-
rului conform art.139 alin.(3) CE al RM, ulterior, documentul 
executoriu nr. 2e-1511/11, emis de Judecătoria Economică de 
Circumscripţie pe data de 22.06.11, a fost restituit creditorului 
în baza Încheierii nr. 056-147r/12, din 20.12.12, conform art.86 
alin.(1) lit.b) CE al RM.

Executor judecătoresc   Anatolie Bănărescu

Colectivul Catedrei Drept Internațional și Dreptul 
Relațiilor Economice Externe, USM, aduce dlui Valeriu 
Babără, doctor în drept, avocat, sincere condoleanțe, în 
legătură cu decesul prematur al fratelui său MARCEL.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere:  
Lilia Chirtoacă, doctor în drept,  conferenţiar 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Felicia 
Chifa, magistru în drept, lector superior, Facul-
tatea de Drept, USM; Diana Donici, magistru 
în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Igor Şeremet, doctor în drept, lector su-
perior, Facultatea de drept, USM.

 Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile, întru bunăstarea societăţii noastre.

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

La Mulţi Ani!
membrii Consiliului  

de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul 
şi Revista Naţională  de Drept

M ilioane de oameni suferă de 
,,sindromul de stres după săr-

bători”. Este o formă mai specială de 
stres care apare după o perioadă plăcută 
și relaxantă (cel puțin relaxare mintală) 
a vieții noastre. Efectele acestui tip de 
stres sînt vizibile nu numai după conce-

diul de vară, ci și după Crăciun și Anul 
Nou. Este necesar un efort crescut pen-
tru a gestiona acest tip de stres.

Ce este stresul? Stresul este reacția 
emoțională și psihică a unei persoane 
în situații, obligații sau schimbări soli-
citante. După trecerea sarbătorilor, reîn-
toarcerea la rutina de la locul de muncă 
este o situație solicitantă și desigur, exis-
tă obligații și îndatoriri care trebuie înde-
plinite, deși nu ne fac neapărat plăcere.

Pentru majoritatea persoanelor re-
întoarcerea la muncă după concediul de 
vară sau de Crăciun este o tortură. Moti-
vul este faptul ca reintegrarea în mediul 
de lucru și preluarea imediată a sarcini-
lor, cît și reluarea productivității cerute 
nu pot fi făcute brusc.

Cum gestionăm stresul după sărbă-
tori?

- Reluarea legăturii cu familia și ru-
dele. Vorbiți despre concediu, întrebați-i 
de experiențele lor și încercați să 
savurați discuția și să vă relaxați.

- Înainte de a începe munca amintiți-

vă de momentele frumoase de care 
ați avut parte în timpul concediului. 
Îcercați să reinviați aceste momente 
(aduceți poze pe care să le puneți pe 
birou, suvenire etc.).

- Începeți cu o activitate pe care vreți 
să o faceți un timp îndelungat și care a 
fost amînată.

- Gîndiți-vă la concediile care vor 
urma! Vă va ajuta să vă simțiți mai 
bine și mai relaxată.

Cum să gestionăm stresul la locul 
de muncă după sărbători?

- Încercați să vă întoarceți din conce-
diu cel puțin cu două zile înainte de a vă 
întoarce la muncă.

- În acele două zile pe care le aveți 
la dispoziție despachetați și puneți va-

liza de o parte, mergeți la magazin și 
încercați să faceți cîteva îndeletniciri 
casnice.

- Încercați gradat să vă întoarceți la 
programul de muncă și la obligațiile 
voastre. Începeți cu cele mai ușoare 
sarcini, lucruri mărunte cum sînt: citi-
rea e-mailurilor, aranjarea biroului etc.

- Puneți o poză pe birou care să vă 
amintească de concediu.

- Încercați să vă gestionați timpul și 
activitățile încît să nu vă simțiți fără 
vlagă.

- Relaxați-vă! De multe ori, stresul 
și melancolia va schimba rata metabo-
lică după concediu.

- Faceți exerciții! Exercițiile sînt 
probabil cel mai bun mod de a comba-
te stresul.

- Cereți ajutorul colegilor și priete-
nilor.

- Nu vă stabiliți întîlniri în prima zi 
de muncă.

- Faceți în fiecare zi ceva frumos 
pentru dumneavoastră, nu așteptați ur-
mătoarea vacanță.

Încercați să păstrați o balanță între 
muncă și viața personală. Păstrarea 
acestei balanțe înseamnă că în fiecare 
zi trebuie să aveți timp de cele mai im-
portante aspecte ale vieții: munca, fa-
milia, interesele personale și prietenii și 
bineînțles, dumneavoastră. Este foarte 
important ca în viața de zi cu zi să gă-
sim timp pentru noi înșine. Este la fel de 
important să facem lucruri individual 
sau cu membrii familiei și prieteni care 
nu fac parte din rutina zilnică pentru a 
face mai bine față presiunii și pentru 
a diminua stresul rutinei. Încercați să 
eliminați emoțiile și gîndurile negative 
pentru ca acestea să nu se acumuleze și 
să nu aibă efecte neplăcute.

V acanţa de iarnă este frumoasă, 
dar o dată cu sfîrşitul sărbăto-

rilor, petrecăreţii rămîn cu amintiri, dar 
şi cu cîteva kilograme în plus, în cazul 
consumatorilor care s-au bucurat din 
plin de bucatele tradiţionale.

Fie că îţi aminteşti cu plăcere de ul-
timele zile din 2012 sau te gîndeşti cu 
melancolie la anul de care tocmai te-ai 
desparţit, te aşteaptă noi provocări în 
viaţa profesională şi în cea de familie. 
Aşa că încearcă să îţi revii cît mai repe-
de, aplicînd cîteva reguli simple pentru 
a-ţi recăpăta energia, silueta şi pofta de 
viaţă.

Consumă cît mai multe fibre şi re-
nunţă la grăsimile nesănătoase

O metodă de slăbire rapidă nu este 

indicată, deoarece creează un dezechili-
bru în organism. Mizează în noul an pe 
stilul de viaţă sănătos pentru a reveni la 
greutatea corporală normală şi a dobîn-
di un corp frumos, consumînd fructe şi 
legume proaspete, multe fibre şi cereale 
integrale. Renunţă măcar pentru o peri-
oadă la grăsimile animale şi la hrana de 
tip fast-food în favoarea cărnii slabe, a 
peştelui şi a lactatelor degresate. Adopt-
înd un stil de viaţă sănătos, îţi vei recă-
păta în scurt timp silueta şi energia.

Detoxifiază-ţi organismul rapid 
apelînd la farmacia verde

La plafar şi în farmacii se găsesc 
ceaiuri care asigură detoxifierea orga-
nismului în timp record. Consumă cea-
iuri pe bază de aloe, cruşin, senna sau su-

plimente alimentare pe bază de ananas, 
crom şi ceai verde. Cu aceste suplimente 
alimentare, vei scăpa de kilogramele în 
plus pentru că ele lucrează în beneficiul 
frumuseţii chiar şi în timp ce dormi.

Renunţă la sedentarism
O alimentaţie sănătoasă nu este sufi-

cientă fără mişcare. O plimbare pe zi de 
30 de minute, urcatul scărilor sau aler-
garea uşoară în parc sînt cîteva modali-
tăţi practice şi economice la care poate 
recurge oricine pentru a-şi păstra tonu-
sul muscular.

     Dacă respecţi aceste reguli simple, 
cînd vei urca pe cîntar peste cîteva zile 
nu o să îţi mai fie teamă de kilogramele 
în plus, chiar dacă ai exagerat de sărbă-
tori cu mîncarea.

Cum să îţi recapeţi energia după sărbătorile de iarnă?

Învățăminte pentru o viață 
fericită, de la Dalai Lama 

Î n tinerețe, trecem prin viață ca și cum am fi nemuritori; 
nimic nu ne poate atinge, avem credința că vom reuși 

orice, nu ne dăm seama cînd îi rănim pe cei din jur și nici 
prin gînd nu ne trece să ascultăm de sfaturile celor mai în 
vîrstă. Spre vîrsta de 30 de ani, parcă începem să ne trezim, 
să ne dăm seama că acțiunile au consecințe și viața înseam-
nă ceva mai mult decît marele EU; dar chiar și atunci, nu 
reținem de fiecare dată lecțiile pe care ni le dă viața. Pentru 
a evita întîmplările nefaste din viață, urmează aceste sfaturi 
de la Dalai Lama.

1. Să nu uiți niciodată că marea iubire și marile reușite 
aduc cu ele și mari riscuri.

2. Atunci cînd pierzi, nu uita să înveți lecția pe care ți-a 
dat-o viața.

3. Regula celor 3 R: respect - pentru tine, respect - pentru 
cei din jurul tău, responsabilitate - pentru tot ceea ce faci.

4. Nu uita că uneori e mai bine să nu obții ceea ce îți 
dorești.

5. Învață regulile ca să știi cum să le încalci.
6. Nu lăsa o mică ceartă să distrugă o relație importantă.
7. Dacă ai făcut o greșeală, fă imediat pașii necesari pen-

tru a o îndrepta.
8. Petrece cîteva minute în singurătate, zilnic; meditează 

asupra zilei, conștientizează problemele sau lucrurile poziti-
ve.

9. Fii deschisă la schimbări, dar niciodată nu renunța la 
valorile care îți ghidează viața.

10. Nu uita că tăcerea este, de multe ori, cel mai bun răs-
puns.

11. Crează în locuința ta o atmosferă plină de iubire.
12. Cînd te cerți cu cineva drag, nu aduce în discuție pro-

bleme din trecut.
13. Măcar o dată pe an, mergi într-un loc în care nu ai mai 

fost pînă atunci.
14. Nu uita că cea mai mare prietenie e cea bazată pe iubi-

re, nu pe nevoia materială.
15. Dacă îți place să vezi oameni fericiți și vrei să fii și tu 

fericită, învață ce este compasiunea.
16. Cînd îți analizezi o reușită, gîndește-te și la ce ai tre-

buit să renunți pentru asta.

Adevărul toxic despre grepfrut. 
Vezi ce efecte devastatoare poate avea 

asupra sănătăţii tale

G repfrutul poate avea un efect dramatic asupra corpu-
lui uman. Acest fruct opreşte acţiunea medicamen-

telor şi le împiedică să se descompună în ficat şi intestine, 
afirmă specialiştii în domeniu.

Un grup de cercetători a publicat recent un articol în 
revista ,,Canadian Medical Association Journal” la aceas-
tă tema. Aceştia subliniază care sînt principalele efecte ale 
acestui fruct.

Specialiştii de la Institutul canadian Lawson Health Re-

search Institute au descoperit, în 2008, legătura periculoasă 
între grepfrut şi medicamente. Ei au găsit iniţial 17 medica-
mente care interacţionează cu grepfrutul, dar au mărit numa-
rul lor la 43, de această dată.

Printre medicamentele implicate în acest proces sînt 
unele luate pentru hipertensiune, cancer sau alte afecţiuni, 
care coboară nivelul colesterolului din sînge. De asemenea, 
unele medicamente luate după transplanturi au arătat şi ele 
aceleaşi interacţiuni negative.

Dacă un medicament nu are acţiunea prevăzută, viaţa 
pacienţilor poate fi pusă în pericol. Oamenii de ştiinţă cana-
dieni susţin că farmaciştii trebuie să îi avertizeze pe oameni 
în legătură cu efectele grepfrutului în unele cazuri în care 
iau medicamente cu reţetă. 
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

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

Divert is
Aniversări Cum să gestionăm stresul după sărbătorile de iarnă


