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Fundația Konrad Adenauer 
oferă suport pentru proiectarea 
unui sistem electronic de 
informare destinat executorilor 
judecătorești

,,Realizări și 
oportunități de 
cooperare între ONU și 
Republica Moldova” 

Informarea 
consumatorilor

M iniștrii de Externe ai țărilor UE, în cadrul unei reuni-
uni de la Bruxelles, care a avut loc, recent, au solici-

tat accelerarea elaborării Acordurilor de Asociere cu Republi-
ca Moldova, Georgia și Armenia.

„Consiliul European a solicitat atingerea progreselor în 
ceea ce privește semnarea acordurilor, inclusiv ce ține de  cre-
area unei zone profunde şi cuprinzătoare de liber schimb cu 
Republica Moldova, Georgia și Armenia, cu scopul de a fi-
naliza lucrările pînă la Summit-ul Parteneriatului Estic, care 
va avea loc la Vilnius (în perioada 28-29 noiembrie 2013)”, 

se spune în concluziile Consiliului Uniunii Europene privind 
Parteneriatul Estic.

Potrivit documentului, „Consiliul salută progresele înre-
gistrate de Republica Moldova în implementarea Planului de 
Acțiuni privind liberalizarea regimului de vize și lansarea ce-
lei de-a doua faze de evaluare a Planului de Acţiuni”.

Totodată, „Consiliul așteaptă cu interes încheierea cît mai 
rapidă a Acordurilor amendate de facilitare a regimului vize-
lor cu Ucraina și Republica Moldova”, se mai conține în actul 
vizat. 

Prim-ministrul Vlad 
Filat şi miniştrii de 

Externe ai Poloniei, Rados-
law Sikorski, Regatului Sue-
diei, Carl Bildt, şi Regatului 
Unit al Marii Britanii şi Ir-
landei de Nord, Willi-
am Hague, au susţinut 
o conferinţă de presă, 
potrivit Biroului co-
municare şi relaţii cu 
presa al Executivului. 

În debutul confe-
rinţei, prim-ministrul 
Vlad Filat a mulţumit 
miniştrilor de Exter-
ne pentru vizita lor în 
Republica Moldova şi 
pentru suportul acor-
dat, declarînd că este 
o onoare să îi avem în 
calitate de oaspeţi în 
ţara noastră. 

„Am discutat des-
pre evoluţia negocieri-
lor în vederea semnării 
Acordului de Asociere, 
despre procesele inter-
ne din Republica Moldova, 
obiectivele pe care le avem. 
Important este că statul 
nostru, prin acţiunile sale, a 
menţinut ritmul necesar şi a 
implementat angajamentele 
asumate în faţa partenerilor 
externi. Moldova va conti-
nua în acest ritm”, a declarat 
Vlad Filat. 

Premierul a ţinut să preci-

Prim-ministrul Vlad Filat a avut o întrevedere cu 
ambasadorii ţărilor Uniunii Europene acreditaţi la 

Chişinău, precum şi cu cel al Turciei, potrivit Biroului 
comunicare şi relaţii cu presa de la Guvern. 

La eveniment au mai fost prezenţi Dirk Lorenz, ofiţer 
politic în cadrul Delegaţiei Uniunii Europene din Repu-
blica Moldova, şi vicepremierul Iurie Leancă, ministrul 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 

În debut, Vlad Filat a spus că şi-a dorit această în-
trevedere pentru a face un schimb de opinii cu corpul 
diplomatic pe marginea situaţiei politice din Republica 
Moldova, dar şi vizavi de mersul reformelor şi procesul 
de integrare europeană. 

În cadrul discuţiilor, premierul a menţionat că Gu-
vernul Republicii Moldova va continua să depună toate 
eforturile pentru a-şi îndeplini angajamentele asumate şi 
şi-a exprimat încrederea că reformele lansate vor fi im-
plementate. În aceeaşi ordine de idei, Vlad Filat a mulţu-
mit ambasadorilor şi statelor, pe care aceştia le reprezintă, 
pentru susţinerea acordată Republicii Moldova. 

Prim-ministrul a subliniat că anul curent este foarte 
important pentru viitorul ţării noastre. În context, șeful 
Executivului a vorbit despre importanţa menţinerii unui 
dialog eficient între Guvern şi reprezentanţii diplomaţiei 
UE acreditate la Chişinău. 

În acelaşi context, prim-ministrul a menţionat că vizi-
ta celor trei miniştri de Externe ai Regatului Unit al Ma-
rii Britanii şi Irlandei de Nord, William Hague, Poloniei, 
Radosław Sikorski, şi Regatului Suediei, Carl Bildt, este 
o onoare pentru Republica Moldova. 

„Sper că această vizită va reprezenta un stimulent atît 
pentru accelerarea relaţiilor pe dimensiunea bilaterală, cît 
şi a celei de integrare europeană”, a spus prim-ministrul. 

Reprezentanţii corpului diplomatic au menţionat că 
apreciază angajamentul Guvernului Republicii Moldova 
de a continua calea de integrare europeană şi au dat asigu-
rări privind susţinerea în continuare a acestei priorităţi.

Premierul a avut o 
întrevedere cu ambasadorii 

UE şi cu cel al Turciei

zeze că este important ca re-
formele lansate să fie duse la 
bun sfîrşit, ceea ce ar însem-
na, economie funcţională, jus-
tiţie în baza legii, combaterea 
corupţiei, libertatea presei. 

Ministrul de Externe al 
Regatului Unit al Marii Brita-
nii şi Irlandei de Nord, Willi-
am Hague, a anunţat că pentru 
prima dată, un ministru de Ex-
terne al ţării sale efectuează o 
vizită în Republica Moldova, 
menţionînd că acesta este un 
semnal de sprijin în procesul 
de integrare a Republicii Mol-
dova în Uniunea Europeană. 

„Noi sprijinim programul 
de reforme iniţiat de Guver-
nul Republicii Moldova. Este 
un program ambiţios. Impor-
tant este ca toate domeniile 
să lucreze în conformitate cu 

norma legală”, a specificat 
William Hague. 

Ministrul de Externe al 
Poloniei, Radoslaw Sikorski, 
a reiterat sprijinul Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte 
semnarea Acordului de Aso-
ciere. 

„Prima dată cînd am vizitat 
Republica Moldova, vă aflaţi 
în perioada după turbulenţele 

stradale. Sincer, credeam că 
vă îndreptaţi spre un viitor de 
stat ratat. Acum, Republica 
Moldova se mişcă cu paşi si-
guri spre aderarea la Uniunea 
Europeană. Acum negociem 

un acord ambiţios. Re-
publica Moldova a re-
alizat cele mai rapide 
progrese în comparaţie 
cu toate celelalte state 
incluse în Parteneria-
tul Estic. Ne apropiem 
de final. Eu sînt încre-
zător că la Summit-ul 
de la Vilnius vom pune 
ştampila de aprobare 
pentru această apropi-
ere de UE”, a afirmat 
Radoslaw Sikorski. 

La rîndul său, mi-
nistrul de Externe al 
Regatului Suediei, 
Carl Bildt, a spus că 
Uniunea Europeană 
sprijină ferm Republi-
ca Moldova. 

„Vreau să vă felicit 
cu ocazia realizării acestor 
progrese. Sperăm că veţi 
menţine această orientare 
strategică a politicilor dum-
neavoastră ca să cimentaţi 
acelaşi succes. Pot să vă 
promit că noi o să facem tot 
posibilul să urgentăm ratifi-
carea acestui acord. Este un 
semnal bun”, a declarat Carl 
Bildt.

Omul nedrept se teme de toţi.

Începe ziua cu DREPTUL!
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Oficiali europeni 
salută progresele obţinute 

de Republica  Moldova

UE vrea să accelereze elaborarea Acordului de 
Asociere cu Republica Moldova
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Drept de ședere permanentă în 
Republica Moldova, doar pentru 
vorbitori de limba română
Pentru obţinerea dreptului de şedere permanentă în R. 

Moldova, străinii vor susţine examen la limba română, iar 
cei care îşi doresc obţinerea cetăţeniei Moldovei vor mai 
susţine un examen pentru certificarea cunoaşterii Constitu-
ţiei ţării noastre.  

Potrivit Serviciului de presă al Ministerului Educaţiei, 
nivelul de cunoaştere a limbii de stat va fi verificat de o 
comisie specială. Dosarul de participare la evaluare va con-
ţine următoarele acte: copia actului naţional de identitate, 
copia permisului de şedere în R. Moldova, certificatul de 
absolvire a cursurilor de studiere a limbii române, eliberat 
de o instituţie al cărei program a fost avizat de Ministerul 
Educaţiei.

Potrivit viceministrului Educaţiei, Loretta Handrabura, 
„cei care vor susţine acest examen, trebuie să demonstreze 
abilităţi de cunoaştere a limbii române, prin înţelegerea su-
ficientă a limbii uzuale, a informaţiilor cu caracter oficial, să 
poată citi şi înţelege orice text cu caracter social”.

Străinii, care îşi doresc obţinerea cetăţeniei R. Moldova, 
vor susţine un examen pentru certificarea cunoaşterii Consti-
tuţiei R. Moldova şi un examen privind nivelul de cunoaştere 
a limbii de stat. Examenul la limba de stat va fi susţinut în 
baza unui test-grilă elaborat de ME şi va conţine trei probe: 
proba de citire, o proba orală şi una scrisă.

Crucile neautorizate din Chișinău ar 
putea să dispară
La începutul anului, Ministerul Culturii a expediat un 

demers la Primărie prin care solicita demontarea crucilor ne-
autorizate din Chișinău. 

Problema crucilor de pe marginea drumurilor a revenit 
în vizorul autorităților municipale. Arhitectul-șef interimar, 
Radu Blaj, a declarat că actualmente are loc înregistrarea 
monumentelor de for public, iar crucile amplasate neautori-
zat vor trebui să fie strămutate sau demontate.

Primarul Dorin Chirtoacă a sugerat, însă, ca Direcția Ar-
hitectură să nu se grăbească.  „Direcţia Arhitectură şi Servi-
ciul funerar trebuie să verifice problema, dar trebuie de discu-
tat şi cu rudele, de implicat şi Biserica în sensul acesta şi mai 
apoi vom decide cum să procedăm. Nu sînt crucile problema 
numărul unu a oraşului”, a declarat primarul la ședința ope-
rativă a Primăriei. 

Ministrul de Externe al Poloniei: 
„Republica Moldova nu va semna 
Acordul de Asociere cu UE înaintea 
Ucrainei” 
Republica Moldova nu va semna Acordul de Asociere cu 

UE înaintea Ucrainei. Declaraţia aparţine ministrului de Ex-
terne al Poloniei, Radoslaw Sikorski şi a fost făcută în cadrul 
unui interviu oferit pentru un post de radio polonez.

„Acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, 
deoarece textul Acordului cu Ucraina a fost deja convenit. 
Unele traduceri sînt gata sau aproape gata. Deci, potrivit cri-
teriilor tehnice, în curînd vom fi pregătiţi să semnăm acordul 
cu Ucraina. Cît priveşte alte ţări ale Parteneriatului Estic,  
trebuie să fie finalizate negocierile şi  după aceea să fie para-
fat  acordul”, a declarat Sikorski.

Află cînd va începe Postul Paştelui la 
ortodocşi în 2013 
Creştinii ortodocşi vor sărbători Paştele, în 2013, pe 5 

mai. Învierea Domnului este consemnată în aceeaşi zi pe stil 
nou şi pe stil vechi.

 La 10 martie 2013, în Duminica Înfricoşatei Judecăţi, se 
lasă sec de carne, astfel că din 11 martie creştinii ortodocşi 
care postesc vor exclude carnea din alimentaţie.

 În duminica din 17 martie, Duminica Izgonirii lui Adam din 
Rai, la finele Săptămînii Albe, este Lăsatul secului de brînză – 
din alimentaţia celor care postesc vor fi excluse şi lactatele.

 La 24 martie este prima Duminică din Postul Mare, Du-
minica Ortodoxiei.

 Postul dinaintea Învierii Domnului este cel mai lung şi 
mai aspru dintre cele patru posturi de peste an ale Bisericii 
Ortodoxe şi din acest motiv este numit „Postul Mare”.

 Pe parcursul acestui post sînt doar două dezlegări la peşte 
– de Buna Vestire şi de Florii.

 Pascalia, data Sfintelor Paşti în Biserica Ortodoxă în anii 
2008-2025:

M inisterul Economiei 
a prezentat reco-

mandări grupului de lucru 
pentru elaborarea Cadrului 
Bugetar pe Termen Mediu 
2014-2016 (CBTM).

Surse de la ministerul în 
cauză au relatat că instituţia 
consideră oportună reorienta-
rea investiţiilor de la consum 
şi proprietate imobilă spre 
investiţii care să genereze 
creşterea capitalului indus-
trial şi uman. De exemplu, 
ministerul a propus crearea 
unui regim special de admi-
nistrare fiscal-vamală favo-
rabil pentru proiectele inves-
tiţionale, în cadrul cărora se 
realizează importuri utilizate 
la producerea mărfurilor des-
tinate ulterior exportului. De 
asemenea, au fost propuse un 
şir de facilităţi şi scutiri de 
TVA şi taxe vamale la impor-
tul mijloacelor fixe introduse 
în capitalul social al agentu-
lui economic, pentru echipa-
mente şi utilajele necesare 
privind producerea energiei 
din surse regenerabile.

Totodată, se mai propune 
diminuarea cotei contribuţii-
lor de asigurări sociale pentru 
angajator de la 23% la 13%, 
aferentă veniturilor salariale 

angajaţilor care nu au depăşit 
vîrsta de 30 de ani. Ajustînd 
normele naţionale cu prac-
tica europeană, s-a propus 
acordarea dreptului la restitu-
irea  TVA (totală sau parţială) 
din  buget, tuturor agenţilor  
economici care  pe  parcur-
sul a şase luni de zile conse-
cutive  au înregistrat TVA pe 
achiziţii mai mare decît TVA 
pe vînzări.

O altă propunere a Minis-
terului Economiei se referă la 
perfecţionarea şi asigurarea 
transparenţei/previzibilităţii 
administrării fiscale şi va-
male. La acest capitol a fost 
propusă reformarea sistemu-
lui de documente primare, 
ajustarea la practicile inter-
naţionale a Standardelor Na-
ţionale de Contabilitate, eli-
minarea diferenţelor dintre 
normele evidenţei contabile 
şi fiscale în rapoartele pre-
zentate de agenţii economici, 
prezentarea rapoartelor prin 
mijloace electronice, evita-
rea dublărilor şi suprapunerii 
controalelor fiscale şi vamale 
(post-vămuire).

La fel, Ministerul Econo-
miei a recomandat exclude-
rea din veniturile bugetare a 
articolului privind amenzile 

şi alte sancţiuni aplicate busi-
nessului pentru nerespectarea 
legislaţiei fiscale şi vamale, 
atît la nivel de prognoze bu-
getare, cît şi la nivel de pla-
nuri bugetare. 

O altă sugestie a fost 
introducerea mecanismului 

„Import control sistem” şi 
„Export control sistem” care 
prezumă excluderea nece-
sităţii depunerii declaraţiei 
vamale de tranzit, pînă la 
organul vamal care validează 
declaraţia vamală (de import 
sau export), ceea ce va sem-
nifica dispariţia unui act su-
plimentar (declaraţia vamală 
de tranzit pînă la organul 
vamal respectiv), reducerea 
costurilor necesare pentru 
plata serviciilor de broker 
vamal, a timpului necesar 
completării, depunerii şi va-
lidării acesteia.

Ministerul a mai propus 
introducerea obligativităţii 
stabilirii unui termen de mi-
nim 6 luni pentru intrarea în 
vigoare a modificărilor. De 
asemenea, instituția vizată a 
considerat oportună introdu-
cerea unor principii de legife-
rare expresă pentru legislaţia 
fiscală şi vamală  pe ciclu 
anual, un aşa numit ,,morato-

riu” la modificarea legislaţiei 
fiscale şi vamale pe parcur-
sul anului în curs.

Pentru stimularea ino-
vaţiilor, ministerul a propus 
scutirea, pe o perioadă de 5 
ani, a întreprinderilor admi-
nistratoare şi a rezidenţilor 
parcurilor industriale, de pla-
ta taxei locale şi a impozitului 
pe imobil, perioadă necesară 
pentru crearea infrastructu-
rii tehnice şi de producere a 
parcului industrial. În acelaşi 
context se înscrie propunerea 
de introducere a unor metode 
de amortizare mai accelerată 
pentru utilajul şi echipamen-
tul utilizat în scopuri inovaţi-
onale prin majorarea pînă la 
50% a normei de uzură pentru 
proprietatea raportată la cate-
goriile IV şi V (art.26 al Codu-
lui fiscal), precum şi acordarea 
vacanţelor fiscale  la importul 
echipamentului şi utilajului în 
scopuri inovaţionale.

 În final, Ministerul Eco-
nomiei a propus şi o serie de 
surse de completare a veni-
turilor bugetare şi contramă-
suri pentru cadrul stimulator 
enunţat de rînd cu efectele 
inerente extinderii bazei fis-
cale în rezultatul stimulente-
lor date.

Uniunea Europeană a 
lansat un nou pro-

iect, finanţat cu 1,5 milioane 
de euro, vizînd combaterea 
crimei organizate şi a trafi-
cului de persoane în Azerba-
idjan, Bosnia-Herţegovina, 
Republica Moldova şi Tur-
cia, informează un comunicat 
emis de Executivul comuni-
tar. 

Proiectul-pilot va ajuta 
aceste state să fie mai bine 
echipate pentru a combate 
traficul de persoane, prin 
schimbul de date şi instrui-
rea agenţiilor cu atribuţii în 
domeniu, şi va promova co-
operarea regională, dată fiind 
caracteristica transfrontalieră 
a fenomenului. 

,,Traficul de persoane nu 
poate fi tolerat în nicio for-
mă, fie în Europa sau în orice 
altă parte din lume. Trebuie 
să colaborăm cu statele şi or-
ganizaţiile partenere pentru a 
oferi un răspuns puternic şi 

neechivoc la această încălca-
re fundamentală a drepturilor 
omului”, a subliniat comisa-
rul european pentru Afaceri 
Interne, Cecilia Malmström, 
la lansarea proiectului. 

La mijlocul anului 2014, 
o a doua fază a proiectului va 
consolida rezultatele primei 
faze şi îi va lărgi domeniul 
de adresabilitate, pentru a 

include oferirea de asistenţă 
şi protecţie victimelor. În a 
doua fază se aşteaptă, de ase-
menea, participarea şi altor 
state. 

În fiecare an, milioane de 
bărbaţi, femei şi copii sînt 
victime ale traficului de per-
soane în scopul exploatării 
sexuale, muncă forţată sau 
chiar prelevare de organe. 

Proiectul face parte din 
Strategia UE privind eradica-
rea traficului de fiinţe umane 
pentru 2012-2016, adoptat 
de Comisia Europeană la 19 
iunie 2012.

Ministerul Economiei a prezentat recomandări pentru 
îmbunătăţirea politicii bugetar-fiscale

UE a lansat un proiect 
de combatere a traficului 
de persoane la frontierele 

sale
„Declarațiile persoanelor 

deținute în închisorile trans-
nistrene sînt îngrijorătoare”. 
Despre aceasta a declarat ex-
pertul principal ONU privind 
drepturile omului în regiunea 
transnistreană a R. Moldova, 
Thomas Hammarberg. 

Mai mult, potrivit exper-
tului, un număr impunător de 
deținuți susțin că dosarele    
le-au fost fabricate, iar aceas-
ta demonstrează o lipsă de în-
credere în sistemul judiciar. 
Drept urmare, Thomas Ham-
marberg a declarat, în cadrul 
unei conferințe de presă la 
Chișinău, că e nevoie de o 
serie de măsuri pentru a spo-
ri credibilitatea cetățenilor. 

„Procedurile de recrutare a 
judecătorilor trebuie să fie 
imparțiale. Orice suspiciune 
de comportament corupt și 
alte încălcări ar trebui să fie 
investigate”, a spus expertul 
ONU. Thomas Hammarberg 
a mai adăugat că a vizitat 
diferite instituții pe-
nitenciare și a ajuns 
la concluzia că ar 
fi necesară reduce-
rea numărului de 
deținuți, deoarece 
închisorile sînt su-
prapopulate. 

O altă proble-
mă expusă de ofi-
cial ține de pedepsele prea 
severe. Potrivit lui Thomas 
Hammarberg, rata mare de 
recidivă este un semn că po-
litica de încarcerare este con-
traproductivă, iar condițiile 
din instituțiile penitenciare 
trebuie să fie îmbunătățite 

conform standardelor le-
gale internaționale pentru 
protecția persoanelor private 
de libertate. 

Cu referire la respecta-
rea altor drepturi în regiu-
nea transnistreană, Thomas 
Hammarberg a spus că trebu-
ie să se acorde o atenție mai 
mare fenomenului violenței 
în familie și față de școlile 
cu predare în grafia latină. 
Respectiv, expertul a reco-
mandat autorităților transnis-
trene să rezolve problemele 
legate de chiriile pentru sedii, 
precum și să găsească soluții 
cu privire la alte probleme de 
proprietate nerezolvate.

Thomas Hammarberg a 
vizitat regiunea transnistrea-
nă în trei misiuni separate, 
în lunile mai, septembrie 
și noiembrie trecut. Ra-
portul pe care l-a prezentat 
conține 38 de recomandări, 
adresate autorităților de la 
Tiraspol, dar implementarea 

cărora ține de cooperarea cu 
structurile internaționale de 
competență și cu Guvernul 
R. Moldova. Totodată, acest 
raport include numeroase 
fapte și istorii umane pe care 
expertul le-a colectat în auto-
proclamata RMN.

Expert ONU vorbește despre 
abuzurile din regiunea 

separatistă

2013 – 5 mai
2014 – 20 aprilie
2015 – 12 aprilie
2016 – 1 mai
2017 – 16 aprilie
2018 – 8 aprilie
2019 – 28 aprilie

2020 – 19 aprilie
2021 – 2 mai
2022 – 24 aprilie
2023 – 16 aprilie
2024 – 5 mai
2025 – 20 aprilie
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Un  nou suport financiar 
pentru Ministerul Justiției. 

Instituția va beneficia de fonduri 
din partea Fundației Konrad Ade-
nauer, necesar pentru proiectarea 
unui sistem electronic de informare 
destinat executorilor judecătorești, 
precum și evaluarea cadrului nor-
mativ adecvat funcționării acestuia. 
Un acord în acest sens a fost sem-
nat în cadrul Programului ,,Statul 
de Drept în Europa de Sud-Est”, 
gestionat de fundația germană, și 
vine să sprijine eforturile Ministe-
rului pe dimensiunea E-justiție. 

Potrivit unui comunicat al 
ministerului, proiectul urmează 
să fie elaborat în conformitate cu 
cerințele ECMP (Enterprise Con-
tent Management Platform) – o 
platformă unică pentru registre 
electronice care în curînd va fi 
pusă la dispoziție de Centrul de 
Guvernare Electronică, cei nouă 
mii de euro oferiți ca suport finan-
ciar de Fundația Konrad Adenauer 
urmînd să fie folosiți și pentru mo-
nitorizarea procesului de configura-
re a sistemului informațional, dar și 

pentru instruirea exe-
cutorilor judecătorești 
care vor folosi acest 
sistem. Noul sistem 
informațional va fi re-
alizat după modelul ce-
lor care funcționează 
în statele baltice, unde 
formează o bază cen-
tralizată de evidență a 
dosarelor de procedură 
executorie și de acces 
la registrele electroni-
ce existente. În acest 
fel, vor fi soluționate 
mai multe probleme ce 
țin de accesul execu-
torilor judecătorești la 
bazele de date, interpe-
larea acestor baze, cre-
area și întreținerea ar-
hivei actelor executorii, 
trasabilitatea acestora, 
fluxurile de informații 
difuzate pe hîrtie și comunicarea 
lentă.

Oleg Efrim, ministrul Justiției, 
și-a exprimat, cu această ocazie, 
recunoștința pentru interesul și 

disponibilitatea de a se implica 
activ în sprijinul reformelor pro-
movate în sectorul justiției de către 
Fundația Konrad Adenauer, reite-
rînd deschiderea autorităților Re-
publicii Moldova pe orice domenii 

și proiecte de interes comun.
În numele Fundației Konrad 

Adenauer, Thorsten Geissler, re-
prezentant al Programului ,,Statul 
de Drept în Europa de Sud-Est”, a 
apreciat înalt rezultatul eforturilor 

depuse de Ministerul Justiției pe 
direcția realizării Strategiei de re-
formă a sectorului justiției.

Menționăm că Fundația Kon-
rad Adenauer este unul dintre prin-
cipalii donatori angajați în meca-
nismul de asistență străină pentru 
susținerea reformei în sectorul 
Justiției din Moldova, iar programul 
său ,,Statul de Drept în Europa de 
Sud-Est” a fost conceput cu scopul 
de a promova dialogul pe teme pri-
vind statul de drept în acest spațiu 
geografic. Acest program are drept 
obiectiv sprijinirea, într-o manieră 
susținută, a construcției și consoli-
dării democrației în țările din regi-
une și se concentrează pe cinci do-
menii de interes, cum sînt: Dreptul 
constituțional și jurisprudența 
Curții Constituționale, Dreptul 
procedural, Independența și inte-
gritatea justiției, Protejarea drep-
turilor fundamentale ale omului și 
ale minorităților, precum și Recon-
cilierea cu trecutul prin mijloace 
legale.

Cor. DREPTUl
 

Fundația Konrad Adenauer oferă suport pentru 
proiectarea unui sistem electronic de informare destinat 

executorilor judecătorești

Avocatul parlamentar Aurelia 
Grigoriu, a avut, recent, o 

întîlnire cu primarul orașului Soroca, 
Elena  Bodnarenko și cu membrii 
organizaţiilor neguvernamentale, 
antrenate în protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, 
potrivit unui comunicat al Centrului 
pentru Drepturile Omului din 
Republica Moldova. 

În cadrul întrunirii, a fost luată 
decizia de a deschide la Soroca 
un Birou public al avocatului 
parlamentar.

În același timp, la întîlnire 
au fost abordate diverse aspecte 
din activitatea acestor ONG-uri, 
precum modalitatea  de înregistrare, 
funcţionarea eficientă, specificul 
activităţii legate de promovarea şi 
apărarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi. Preşedintele Fundaţiei 

,,Ecoul Cernobîlului”, Natalia Hasan, 
a  împărtăşit experienţa de colaborare 

cu Centrul pentru Drepturile Omului 
din Moldova privind deschiderea 
şi funcţionarea Biroului public al 
avocatului parlamentar, inaugurat 
în 2012, la Chişinău. Propunerea 
avocatului parlamentar în ceea ce 
privește deschiderea unui astfel de 
birou la Soroca a fost susţinută de  
primarul oraşului şi de liderii ONG-
urilor prezenţi la  reuniune.

Totodată, la Soroca, avocatul 
parlamentar a primit în audienţă mai 
mulţi cetăţeni, cele mai multe plîngeri 
referindu-se la distribuirea alocaţiilor 

sociale. Adresările frecventele ale 
cetăţenilor cu solicitarea de a verifica 
corectitudinea refuzului de acordare a 
alocaţiei sociale sînt determinate de 
sistemul imperfect creat în baza unei 
metodologii carente de acordare a 
alocaţiilor. Ombudsmanul va interveni, 
în conformitate cu atribuțiile sale, în 
soluţionarea plîngerilor. 

l.D.

M inistrul Afacerilor Interne, Dorin Recean, 
a efectuat, recent, o vizită de lucru la 

Bucureşti, unde a avut un șir de întîlniri cu oficiali 
din țara vecină, printre care și omologul său Radu 
Stroe.

Aceasta este prima întrevedere oficială între 
actualii miniștri de Interne din Republica Moldova și 
România, și are menirea de a contribui la consolidarea 
relațiilor bilaterale, precum și de a trece în revistă 
perspectivele de conlucrare. 

Subiectele abordate în cadrul discuțiilor au fost 
axate pe combaterea 
eficientă a criminalităţii 
transfrontaliere, în 
special a migraţiei 
ilegale, falsurilor de 
acte, contrabandei, dar 
şi cooperarea în situaţii 
de urgenţă.

În timpul vizitei 
la MAI din România, 
Dorin Recean, omologul 
său român, Radu Stroe, 
și Daniel Chițoiu, 
viceprim-ministru, ministrul Finanţelor Publice, au 
semnat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
a Centrului Comun de Contact Galaţi.

Astfel, cetățenii Republicii Moldova și ai 
României vor avea parte de mai multă siguranță 
la frontiera dintre cele două state. Acest fapt este 
garantat în urma creării Centrului Comun de Contact 
Galați.

Prin urmare, frontiera dintre țara noastră și statul 
vecin va fi mai sigură, va fi mai bine protejată în ceea 
ce privește traficul ilicit de droguri, automobilele 
furate și migrația ilegală. 

Prin crearea acestei structuri, se instituie o formă 
de cooperare dintre Polițiile de Frontieră și Vamele 
din Moldova și România, care va permite o mai bună 
prevenire a traficului de persoane, a migrației ilegale, 

a traficului ilegal de mărfuri accizabile, a traficului 
autovehiculelor furate și a falsurilor documentelor 
de călătorie.

Potrivit unui comunicat al Direcției Informare și 
Relații cu Publicul a Ministerului Afacerilor Interne 
al Republicii Moldova, ministrul Dorin Recean, 
în alocuțiunea sa, susținută în cadrul ceremoniei 
publice de semnare a documentului, a declarat: 

„Avem privilegiul să beneficiem de asistenţă tehnică 
continuă, şi să colaborăm cu cei mai buni specialişti 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al 

României.
D o c u m e n t u l 

semnat reprezintă un 
pas foarte important 
în operaţionalizarea 
activităţii comune 
de combatere a 
infracţionalităţii la 
frontieră”. 

La rîndul său, 
Radu Stroe, ministrul 
Afacerilor Interne al 
României, a spus că 

,,operaţionalizarea Centrului de la Galaţi reprezintă o 
modalitate de colaborare rapidă şi eficientă, pentru 
rezolvarea în timp real a problematicii de la frontiera 
comună româno-moldoveană.

De asemenea, funcţionarea acestui centru este un 
sprijin pentru ambele ţări întru creşterea credibilităţii 
lor în faţa Uniunii Europene”. 

Oficialii prezenți la întrunire susțin că, crearea 
Centrului Comun de Contact Galați este un pas 
important pentru ambele țări în procesele de integrare 
în UE – pentru România, acțiunea se încadrează în 
eforturile de aderare la spațiul Schengen – pentru 
Republica Moldova, acțiunea este importantă pe 
segmentul obținerii regimului liberalizat de vize cu 
UE.

l.D.

O frontieră mai sigură 
pentru cetățenii Moldovei și 

României

La Soroca va fi deschis 
un Birou public al 

avocatului parlamentar
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Piața muncii din Republica 
Moldova este afectată de 

numeroși factori, în principal de cei 
sociali, economici şi demografici. 
La dereglarea echilibrului acesteia 
contribuie și mișcările intersecto-
riale, modificarea structurii econo-
miei și nu în ultimul rînd procesul 
migrațional. Deși autoritățile publi-
ce declară că promovează reforme 
de susținere a pieței forței de muncă, 
observăm că aceste declarații nu se 
concretizează în acțiuni reale, ceea 
ce ne îndepărtează semnificativ de 
scopurile fixate privind integrarea 
europeană.

Tendințele migraționiste sînt o 
problemă majoră pentru societatea 
noastră, fiind determinate de absența 
locurilor de muncă și remunerarea 
slabă a muncilor prestate. Corela-
tiv, un număr mare de companii au 
nevoie de angajați, dar în condiții 
ce i-ar degreva de o parte din 
responsabilități față de salariații lor. 
Astfel, leasingul de personal ar putea 
fi o soluție optimă pentru satisface-
rea intereselor acestor subiecți, fiind 
o posibilitate reală de a dezvolta piața 
forței de muncă din Republica Mol-
dova. Eventual, acest lucru ar duce 
la stoparea procesului migrațional 
al populației apte de muncă, care 
se rasfrînge negativ asupra situației 
economice în ansamblu. 

Globalizarea şi progresele tehno-
logice au provocat restructurări eco-
nomice profunde, ce au dat naştere 
unor schimbări care au atins inclusiv 
şi raporturile juridice de muncă. Prin 
urmare, conceptul clasic al acestora 
necesită a fi redefinit, datorită apari-
ţiei unor raporturi juridice de muncă 
cu conţinut atipic.

Raporturile juridice de muncă 
atipice atrag atenţia tot mai mare da-
torită faptului că reuşesc să satisfacă 
interesele actuale ale participanţilor 
în aceste relaţii de muncă. Aceasta 
promovează un nou principiu în 
dreptul muncii „Flexisecuritatea” 
definit în directivele Uniunii Euro-
pene „drept o strategie integrantă de 
consolidare simultană a flexibilităţii 
şi securităţii pe piaţa forţei de mun-
că”. Principiul enunţat își găsește 
reflectare pe deplin în esența leasin-
gului de personal.

Acesta apare iniţial în SUA  în 
anii ʼ60 -ʼ70 ai secolului XX. Părin-
tele sistemului de leasing de personal 
este William Russel Kelly, fondato-
rul uneia din cele mai mari agenţii 
private de ocupare a forţei de muncă 
din lume.

Leasingul de personal sau în 
traducere directă, ,,împrumutul de 
personal”, este un serviciu care con-
stă în livrarea forței de muncă unei 
companii la cerere, pentru o perioa-
dă de timp limitată, condiția fiind ca 
angajații să rămînă pe statele de pla-
tă ale agențiilor de recrutare. Astfel, 
compania care semnează contractul 
se bucură de personal calificat, iden-
tificat de o agenție de recrutare spe-

cializată, care se ocupă în plus și de 
partea administrativă a procesului. 
După încetarea respectivei perioade, 
organizația poate renunța la servici-
ile celor angajați sau îi poate prelua. 
Succesul misiunilor de muncă tem-
porară se măsoară atît prin satisfacția 
clientului, prin gradul de preluare a 
angajaților temporari de către com-
paniile-client, cît și prin feedback-ul 
pozitiv al angajaților în legatură cu 
modul în care au fost tratați de către 
compania de recrutare. 

 Sistemul leasingului de personal 
implică formarea unor relații triun-
ghiulare, ele se stabilesc între agenție, 
salariați și întreprinderea utilizatoa-
re, cu alte cuvinte, sîntem în prezența 
unui raport juridic complex. Pentru 
Republica Moldova acest concept 
rămîne a fi unul doctrinar, ce nu-și 
gășește reglementare în legislația 
muncii, respectiv, analiza acestuia 
se va baza pe normele prevăzute de 
legislația muncii din România.

Astfel, art.93 alin.(1) din Codul 
muncii al României stabilește că 
între agenţia de muncă temporară şi 
salariat se încheie în scris un contract 
de muncă temporară pentru mai mul-
te misiuni. Pentru fiecare misiune se 
stabilește o înțelegere separată, re-
spectiv, vom fi în prezenţa unor acte 
adiţionale la contractul de muncă 
temporară care se încheie, de regulă, 
pe o durată ce nu depășește 12 luni.

Detalizarea relațiilor dintre 
acești doi subiecți este identificată 
și în conținutul articolelor 90, 94, 96 
ale Codului muncii al României. 

Cu privire la conţinutul contrac-
tului de muncă temporară, rezultă 
următoarea observație și anume: 
prevederile acestuia se apropie de 
reglementările cuprinse în art.49 din 
Codul muncii al Republicii Moldova 
cu privire la contractul individual de 
muncă. Deci, acest tip de contract 
este un contract de muncă obişnu-
it, cu toate drepturile și obligațiile 
ce le are un salariat și un angajator, 
dar ținînd cont de specificul leasin-
gului de personal, acesta comportă 
diferențe semnificative, și anume – 
conține clauze distincte ca: condițiile 
în care urmează să se desfășoare 
misiunea, durata misiunii, identita-
tea și sediul utilizatorului, precum și 
modalitățile de remunerare a salaria-
tului temporar etc. 

În timp ce între agenţia de mun-
că temporară și salariat este încheiată 
o convenție similară unui contract 
de muncă, între agenție și utilizator 
apare un raport juridic de natură co-
mercială, fiind încheiat în formă scri-
să un contract de punere la dispoziţie, 
care trebuie să cuprindă următoarele 
clauze:

a) motivul pentru care este nece-
sară utilizarea unui salariat temporar;

b) termenul misiunii și, dacă 
este cazul, posibilitatea modificării 
termenului misiunii;

c) caracteristicile specifice pos-
tului, în special calificarea necesară, 

locul executării misiunii și progra-
mul de lucru;

d) condițiile concrete de muncă;
e) echipamentele individuale de 

protecție și de muncă pe care salaria-
tul temporar trebuie să le utilizeze;

f) orice alte servicii și facilități în 
favoarea salariatului temporar;

g) valoarea contractului de care 
beneficiază agentul de muncă tem-
porară, precum și remunerarea la 
care are dreptul salariatul.

 Acest tip de contract nu este re-
glementat nici de legislaţia de muncă 
nici de legislaţia civilă din Republi-
ca Moldova, dar considerăm că legis-
laţia civilă permite încheierea acestor 
contracte, prin intermediul art.667 al 
Codului civil al Republicii Moldova, 
care garantează libertatea contractu-
ală în calitate de principiu fundamen-
tal aflat la baza dreptului civil.

Astfel, potrivit normelor în vigoa-
re, părţile contractante pot încheia în 
mod liber (în limitele spaţiului legal) 
diferite contracte, inclusiv neprevă-
zute de lege – contracte nenumite, 
stabilind de comun acord conţinutul 
acestora. În acest sens, contractul de 
punere la dispoziţie poate fi consi-
derat drept o varietate a contractului 
civil de prestări de servicii cu titlul 
oneros, comutativ, consensual, sina-
lagmatic, cu executare succesivă.

Aşadar, generator al raportului 
juridic de leasing de personal este 
contractul de muncă prin agentul 
de muncă temporară, acest contract 
nu poate conţine clauze cu privire 
la limitarea dreptului de muncă şi 
de angajare a salariatului temporar, 
libertatea muncii fiind garantată de 
Constituţie. Se solicită forma scrisă 
atît a contractului enunțat cît și a ce-
lui de punere la dispoziţie, aceasta fi-
ind o condiţie ad validitatem pentru 
apariţia lor.

În prezent, situaţia economică 
mondială stimulează tendinţa de 
dezvoltare a raporturilor juridice ati-
pice, pentru că acestea prezintă o mo-
bilitate sporită şi numeroase avantaje. 
În primul rînd ele oferă acces rapid 
la munca preselectată şi calificată, 
degrevarea utilizatorului de a gesti-
ona partea administrativă ce include 
activităţi de salarizare, documente 
aferente angajării. Totodată, sînt ofe-
rite avantaje tuturor participanților 
în cadrul acestor relații, ca beneficii 
pentru salariat se înregistrează po-
sibilitatea acestora, deopotrivă, de a 
avea acces la toate serviciile şi faci-
lităţile acordate de utilizator în ace-
leaşi condiţii ca şi ceilalţi salariaţi ai 
acestuia, beneficiază de oportunita-
tea de a deveni angajat permanent al 
întreprinderii utilizatoare. Astfel, fi-
ind încheiat ulterior un contract indi-
vidual de muncă între compania uti-
lizatoare și salariatul recomandat de 
agenția de muncă temporară, durata 
misiunii va fi luată în calcul la stabi-
lirea drepturilor salariale, precum şi 
la stabilirea altor drepturi prevăzute 
de legislaţia muncii.

 În aceste relaţii de muncă se află 
pe o poziţie avantajoasă şi utiliza-
torul care reuşeşte mai uşor să me-
najeze situaţiile de boom din cadrul 
activităţii sale. În acelaşi timp, are 
posibilitatea de a se concentra pe 
segmente strategice ale activității 
sale, ca proiectele unităţii, motivarea 
angajaţilor şi mai puţin să se preocu-
pe de gestionarea biroului de resurse 
umane din unitate.

Cu toate că am menționat faptul 
că leasingul de personal comportă 
numeroase avantaje, care se rasfrîng 
benefic asupra tuturor subiecților în 
cadrul acestui raport juridic, au fost 
identificate și cîteva dezavantaje. 
Evident că în esență, dacă ar fi ne-
cesar să stabilim un coraport dintre 
acestea, vom observa că dezavan-
tajele pot fi acoperite cu ușurință, 
dacă utilizatorul și agentul de muncă 
temporară promovează în politica 
lor de activitate un plan bine stabi-
lit, luîndu-se în calcul toate riscurile 
ipotetic posibile. Deci, pot fi sem-
nalate următoarele dezavantaje: cel 
legat de costurile pe care le supor-
tă compania utilizatoare, care pot 
fi mai mari decît cele salariale ale 
postului respectiv, evident în de-
pendenţă de particularitățile funcției 
ocupate. Loialitatea mai scazută a 
angajaților prin leasing este, dease-
menea, un alt factor care acționează 
negativ asupra activității companiei. 
Altă provocare ţine de justificarea în 
fața autorităților privind activitatea 
temporară și faptul că drepturile ce-
lor angajați printr-un astfel de sistem 
de fapt sînt protejate. Adesea, leasin-
gul de personal impune companiilor 
de a investi timp și bani în trainingul 
unor persoane care ulterior este posi-
bil să nu rămînă în compania dată, ca 
efect al încetării acelor relații, care 
în esență sînt temporare. 

,,Cultura organizației și obiecti-
vele finale ale companiei sînt mai 
greu de transmis unor persoane 
care nu se identifică cu grupul per-
manent, fapt ce reprezintă un efort 
suplimentar în motivarea acestora și 
explicarea importanței lor în cadrul 
organizației”.

Leasingul de personal prezintă 
diversificări, astfel, metodele de 
lucru cu care operează acesta sînt 
următoarele: outsourcing-ul, outsta-
ffing-ul, practica freelance.

Outsourcing-ul este un model de 
management esențial într-o econo-
mie modernă. În acest sens, compani-
ile se focalizează pe activitatea princi-
pală a domeniului lor de expertiză și 
deleagă managementul activităților 
organizatorice periferice, care susțin 
activitatea de bază, unui expert din-
tr-o sursă exterioară (externalizare). 
Outsourcing-ul este o posibilitate 
de a surmonta dificultățile și a reuși 
în condiţiile unei pieţi dinamice și 
competitive.

Outstaffing-ul presupune ocupa-
rea forței de muncă într-un staff deja 
existent. La posturi constituite ante-

rior și avînd responsabilitatea de a 
îndeplini aceleași sarcini, drepturile 
și obligațiile angajatorului din punct 
de vedere juridic sînt transferate la o 
agenței de muncă temporară, care în-
cheie contracte de muncă, păstrează 
documente, plătește taxe etc.

Practica Freelance presupune ac-
tivitatea unui lucrător independent, 
care este reprezentat de o companie 
sau agenție, ce revinde munca lor, 
cu sau fără management de proiect. 
Numiți și liber-profesioniști, aceștia, 
de multe ori, trebuie să se ocupe de 
aspecte juridice, de marketing, con-
tabilitate și alte funcții de afaceri, 
de sine stătător. Practica stabilită în 
Uniunea Europeană, pe acest seg-
ment, merge pe ideea de a crea me-
canisme care vor veni să interzică 
companiilor de a angaja freelanceri 
direct, fără participarea unei agenții 
de muncă temporară, deoarece în 
această situație salariatul dat devine 
vulnerabil în raport cu clientul (uti-
lizatorul), neavînd drepturi ce țin de 
plăți pentru concediu, contribuții la 
fondul de pensionare etc.

În concluzie, în Republica Mol-
dova raporturile juridice tipice, stan-
dardizate, ce formează obiectul clasic 
al dreptului muncii, bineînţeles, că 
prevalează, în deosebi, în întreprin-
derile de stat, municipale, în institu-
ţiile publice. Dar nu trebuie să uităm 
despre necesitatea de a  încuraja şi 
sectorul economiei ce se ocupă cu 
prestarea serviciilor de diferit gen 
şi care solicită angajaţi exprompt 
în funcţie de dinamica activităţii, în 
aceste condiţii raporturile juridice 
atipice de angajare ar fi soluţia ce le-
ar permite să se dezvolte. 

Însă, dificultatea cu care se cioc-
nesc constă în faptul că aceste tipuri 
de raporturi nu au un suport regula-
toriu la nivel de lege, cu alte cuvinte, 
orice încercare a participanţilor de a 
legaliza relaţiile respective se loveş-
te, cel mai des, de rigiditatea norme-
lor care se conţin în Codul muncii şi 
care sancţionează dur orice abatere 
formală de la litera legii. Şi, deşi 
se recurge la angajarea în termenul 
unor contracte ce corespund raportu-
rilor atipice, propunem  Legiuitoru-
lui să se concentreze asupra transpu-
nerii în legislaţia muncii a Republicii 
Moldova a recomandărilor făcute de 
Organizația Internațională a Muncii 
în 2006, cît şi a prevederilor direc-
tivelor Consiliului Europei privind 
munca prin agent de muncă tempo-
rară. Toate acestea, pentru a proteja 
salariaţii unor astfel de raporturi 
împotriva exploatării şi de a garanta 
un set de drepturi minime. Totoda-
tă, reglementările date vor contribui 
la crearea locurilor noi de muncă, 
scăderea ratei șomajului, susținerea 
reconversei profesionale și facilita-
rea tranziției între diferite situații de 
ocupare a forței de muncă.                                           

Cristina Oglinda,  
studentă, anul iii, 

Facultatea de Drept, USM

lEASINGUl  DE  PERSONAl – OPORTUNITĂŢI  DE  DEZVOlTARE  A  PIEȚEI 
MUNCII  ÎN  REPUBlICA  MOlDOVA

Un atelier de lucru privind combaterea pornografiei 
infantile pe Internet a fost desfășurat, recent, de 

către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, 
cu suportul financiar al Comisiei Europene, prin intermediul 
instrumentului TAIEX, potrivit unui comunicat al Direcției 
Informare și Relații Publice a MAI.

Scopul acțiunii rezidă în familiarizarea participanţilor cu 
experienţa şi standardele europene în domeniul prevenirii 
acestui flagel, constituind o continuitate în realizarea 
angajamentelor asumate de către Republica Moldova după 
semnarea Convenţiei de la Lanzarote şi stabilirea relaţiilor de 
cooperare cu statele membre ale comunităţii europene.

Evenimentul este unul din seria de seminare care 

urmează să fie desfăşurate de către MAI, pe parcursul anului 
curent, în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei, 
Departamentului Crimelor Cibernetice şi Departamentului 
de Investigare al Poliţiei Belgiene, Poliţiei din Estonia şi 
Oficiului Central al INTERPOL din orașul Lion, Franţa.

Astfel, experţii europeni urmează să dezvolte abilităţile 
practice ale angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne 
şi actorilor antitrafic din ţară, în domeniul combaterii 
pornografiei infantile, calificării corecte a infracţiunilor de 
trafic prin intermediul Internetului, dezvoltării mecanismelor 
comune de investigare a acestor crime, precum şi metodologiei 
de identificare a copiilor victime, cu respectarea drepturilor 
acestora.

În cadrul acestui seminar au fost abordate diverse 
aspecte ce ţin de exploatarea online a copiilor în Republica 
Moldova şi analizate prevederile legislaţiei internaţionale 
cu privire la exploatarea copiilor în spaţiul virtual.

Participanţii au apreciat înalt efortul depus de 
comunitatea europeană în acest domeniu şi au subliniat 
necesitatea desfăşurării activităţilor de consolidare a 
capacităţilor profesionale ale specialiştilor naţionali, 
precum şi promovării parteneriatului între organele de 
drept şi societatea civilă, întru prevenirea şi combaterea 
pornografiei infantile în spaţiul virtual.

l.D.

Consolidarea capacităților privind combaterea pornografiei infantile în spaţiul virtual
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„Realizări și oportunități de 
cooperare între ONU și Repu-
blica Moldova” – acesta este ge-
nericul noii ediții a Buletinului 
de Politică Externă, semnată de 
expertul Veaceslav Berbeca, pre-
zentat, recent, în cadrul 
Institutului pentru Dez-
voltare și Inițiative Sociale 

,,Viitorul”. 
Astfel, autorul con-

sideră că, cooperarea cu 
Națiunile Unite constituie 
un element fundamental al 
politicii externe a R. Mol-
dova, iar administrația 
de la Chișinău trebuie să 
demonstreze voință și ca-
pacitate de a promova re-
formele interne susținute 
prin asistența financiară  a 
Agențiilor și programelor 
ONU, fapt ce ar contribui 
asupra creșterii imaginii 
și vizibilității statului pe 
arena internațională. De 
asemenea, este necesar ca 
Republica Moldova să fie 
mai activă pe anumite seg-
mente, cum ar fi, de exem-
plu, participarea în misiu-
nile ONU de menținere a 
păcii, pentru a demonstra 
că nu este un consumator, 
ci și un furnizor de secu-
ritate.

Implicațiile participării în ca-
drul ONU au un rol important pen-
tru Chișinău, deoarece oferă posi-
bilitatea de a consolida imaginea 
şi prestigiul Republicii Moldova 

pe arena internațională, cum ar fi 
participarea în operațiunile ONU 
de menținere a păcii, de a promova 
interesele naţionale prin misiuni-
le ţării noastre acreditate pe lîngă 
ONU sau prin prezența în orga-

nele elective ale Națiunilor Unite. 
Totodată, trebuie de menționat și 
importanța asistenței oferite de 
către Agențiile Națiunilor Unite 
pentru soluționarea problemelor 
de dezvoltare cu care se con-

fruntă țara noastră. Activitatea 
agențiilor și programelor ONU 
vizează acțiuni de susținere a 
promovării reformelor democra-
tice, dezvoltării umane și inclu-
ziunii sociale sau de sprijinire a 

autorităților centrale 
și locale de gestionare 
durabilă a mediului, se 
mai conține în comuni-
catul IDIS ,,Viitorul”. 

Buletinul de Poli-
tică Externă reprezin-
tă o serie de analize, 
scrise de experţi lo-
cali şi străini, dedicate 
celor mai importante 
subiecte de politică 
externă, dezvoltări-
lor majore din Marea 
Neagră, cooperării cu 
organizaţiile interna-
ţionale şi activităţilor 
de menţinere a păcii 
din regiune. Buleti-
nul este distribuit în 
format electronic ofi-
cialilor europeni, fi-
ind destinat în primul 
rînd publicului extern. 
Asta pentru a o oferi 
informaţii obiective 
despre progresele 
Republicii Moldova 
în eforturile sale de 

apropiere de Uniunea Europea-
nă. Publicaţia apare cu sprijinul 
financiar al Fundaţiei Soros-
Moldova.

Cor. DREPTUl

Recent, în cadrul unei 
mese rotunde, au 

fost prezentate principalele 
concluzii și propuneri ale 
Grupului de lucru pe agricul-
tură al Convenţiei Naţionale 
pentru Integrarea Europeană. 
La eveniment au participat 
funcţionari ai administraţiei 
publice centrale, experţi in-
dependenţi, reprezentanţi ai 
mediului de afaceri. 

Dezvoltarea rurală este 
un domeniu nou, dar foarte 
important pentru Republica 
Moldova.  Ea se referă în 
linii generale la procesul de 
îmbunătăţire a calităţii vie-
ţii şi bunăstării economice a 
cetățenilor care locuiesc în 
localităţi relativ izolate cu 
o densitate mică a popula-
ţiei. Vechea strategie „Satul 
Moldovenesc”, adoptată în 
perioada guvernării comu-
niste, s-a dovedit ineficientă, 
a fost redusă, preponderent, 
la gazificarea satelor şi a fost 
abrogată de Guvern în 2012. 
În acest moment, Uniunea 
Europeană solicită schimba-
rea abordării noastre faţă de 
domeniul dezvoltării rurale. 

Pentru a demara reforme 
ample în domeniul dezvoltă-
rii rurale e nevoie de elabora-
rea unei strategii, care ar  in-

clude un plan de acţiuni sau o 
foaie de parcurs, fapt relevat 
în raportul de bază, prezentat 
de Sergiu Ţirigan, şef ad-
junct al Direcţiei Marketing 
şi Relaţii Internaţionale din 
cadrul Ministerului Agricul-
turii şi Industriei Alimentare. 
Dezvoltarea rurală poate fi 
realizată doar în contextul co-
operării Ministerului Agricul-
turii şi Industriei Alimentare, 
Ministerului Dezvoltării Re-
gionale şi Construcţiilor, Mi-
nisterului Mediului şi a Mi-
nisterului Economiei. Aceştia  
trebuie să stabilească cine şi 
de ce sector este responsabil 
şi în baza căror criterii vor 
fi distribuite fondurile. Din 
cauza lipsei de cooperare 
intersectorială, de exemplu, 
la moment, Fondul Naţional 
de Dezvoltare Regională nu 
poate fi implicat în activităţi 
de acest gen, chiar dacă el 
dispune de resurse. 

Tudor Robu, şeful Direc-
ţiei Marketing şi Relaţii Inter-
naţionale din cadrul Ministe-
rului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare a spus că ,,dez-
voltarea rurală este realizată 
într-un cadru intersectorial în 
care sînt implicate mai multe 
autorităţi care trebuie să gă-
sească un numitor comun”. 

,,Trebuie să existe numai-
decît o cooperare dar şi o re-
formă teritorial-administra-
tivă. Trebuie să vedem cum 
rezistă localităţile din punct 
de vedere economic, dar şi 
forţa de muncă existentă” 
a spus Iurie Mudrea, con-
sultant superior, Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare.

Prezent la eveniment, 
Jacek Wesierski, expert din 
Polonia, a specificat: ,,pentru 
ca  Republica Moldova să 
poată atrage fonduri europe-
ne pentru dezvoltare rurală, 
trebuie mai întîi să fie elabo-
rat Planul strategic naţional. 
Ţara trebuie să aibă un plan 
strategic bine formulat”. La 

fel, expertul polonez a pre-
cizat că ,,pentru Polonia, dez-
voltarea rurală a fost o ade-
vărată provocare, din care au 
învăţat foarte multe”. 

Anatol Fala, director 
ACSA, a afirmat că cea mai 
mare problemă în Republica 
Moldova este faptul că pro-
ducătorii agricoli acceptă mai 
greu schimbările şi tot ce 

este nou.
Acestea sînt principalele 

concluzii ale Grupului de 
lucru pe agricultură al Con-
venţiei Naţionale pentru Inte-
grarea Europeană. 

Recomandările făcute au 
fost susţinute de toți cei 30 
de participanţi. Acestea vi-
zează:

Crearea unui singur •	
centru coordonator care 
stabileşte cooperarea între 
Ministerul Agriculturii şi In-
dustriei Alimentare, Minis-
terul Dezvoltării Regionale 
şi Construcţiilor, Ministerul 
Economiei, Ministerul Me-
diului;

Reforma Ministeru-•	
lui Agriculturii şi Industriei 

Alimentare prin intro-
ducerea dimensiunii 
dezvoltării rurale; 

Dezvo l t a rea •	
unei mase critice de 
consultanţi, care să 
contribuie la elabora-
rea proiectelor de atra-
gere a fondurilor în 
domeniul dezvoltării 
rurale ;

Dezvo l t a rea •	
unui mecanism clar – 
cine şi pentru ce răs-
punde şi care sînt cri-
teriile de distribuire a 

fondurilor;
Crearea pieţelor regi-•	

onale;
Dezvoltarea tehnolo-•	

giilor;
Crearea condiţiilor •	

pentru locuitorii zonelor ru-
rale pentru a-şi dezvolta tere-
nurile pe care le au şi distri-
buirea judicioasă a fondurilor 

care să nu ducă la dispersarea 
resurselor.

Pe lîngă Grupul de lucru 
pe agricultură, Convenţia 
Naţională pentru Integrarea 
Europeană mai include altele 
trei: vize, frontiere şi Trans-
nistria; dezvoltare regională, 
comerţ, servicii, concurenţă. 
Mecanismul de adoptare a 
deciziilor este similar şi şi-a 
demonstrat deja eficienţa în 
Republica Slovacă, Serbia şi 
Macedonia. Paralel, un ase-
menea proiect este desfăşurat 
şi în Ucraina.

Proiectul „Convenţia 
Naţională pentru Integrarea 
Europeană” este implemen-
tat de Institutul pentru Dez-
voltare şi Iniţiative Sociale 

„Viitorul”, Asociaţia pentru 
Politică Externă şi Centrul 
Analitic Independent ,,Ex-
pert-Grup”, cu susţinerea fi-
nanciară a Ministerului Afa-
cerilor Externe al Slovaciei. 
Scopul iniţiativei este de a 
stimula dezbateri ample şi de 
a formula recomandări pen-
tru structurile  guvernamen-
tale, cu participarea societăţii 
civile, în vederea adoptării 
şi implementării acquis-ului 
comunitar în Republica Mol-
dova.

Cor. DREPTUl

,,Realizări și oportunități 
de cooperare între ONU și 

Republica Moldova” 

Dezvoltarea rurală se poate realiza doar prin cooperarea 
autorităţilor publice

Pe 29 iunie 2009, Alexandru Sto-
matii, contrar voinței sale, a fost 

încorporat în structurile paramilitare 
ilegale din regiunea transnistreană a R. 
Moldova. Iniţial a fost dus în or. Ben-
der, iar în decembrie 2009, a fost trans-
ferat într-o unitate militară din raionul 
Rîbniţa.

 La această presupusă unitate,      
Alexandru Stomatii a avut probleme 
cu unii din superiori, fiind ameninţat 
cu moartea. Din aceste motive, mama 
lui Alexandru (reclamanta) s-a adresat 

„comandantului militar” din raionul Rîb-
niţa şi a obţinut transferarea fiului său la 

„unitatea militară„ din Camenca.
 La 23 mai 2010, reclamanta a fost 

telefonată de „comandantul unităţii 
militare” care i-a comunicat că fiul 
său a fost găsit mort. Ulterior, a aflat 
că decesul a fost provocat de două 
împuşcături una în regiunea gîtului şi 
a doua în regiunea antebraţului drept. 
Imediat după incident, reprezentanți 
ai administrației regionale au lansat 
versiunea oficială de suicid a lui Ale-
xandru Stomatii.

 La 02.06.2010, sora defunctului şi 
fiica reclamantei, Oxana Parfentieva, 
au depus o plîngere în adresa liderului 
administrației regionale (I. Smirnov) 
prin care a comunicat despre fapta ce a 
avut loc, declarînd că este un omor şi că 
versiunea Procuraturii, de suicid, a fost 
dată înainte de a fi făcută o expertiză în 
acest sens.

 Fără a cunoaşte despre cercetarea ce 
a fost pornită de „procuratura militară„ 
locală, la 07.06.2010, reclamanta a de-
pus o cerere la „procuratura„ r-n Rîbni-
ţa, prin care a solicitat pornirea urmării 
penale pe faptul omorului intenţionat a 
fiului său. Pe aceeaşi dată, reclamanta a 

aflat din presă că dosarul penal intentat 
cu privire la determinarea la sinucide-
re a fiului a fost recalificat în o altă in-
fracţiune şi anume cauzarea morţii din 
neatenţie.

 Avînd în vedere dubiile ce au apărut 
la reclamantă în legătură cu examina-
rea acestei cauze, ţinînd cont de intenţia 

„anchetatorilor„ locali de a muşamaliza 
cauza decesului, pe data de 15.06.2010 
reclamanta a adresat o plîngere către 
mai multe autorităţi centrale ale statu-
lui, în special preşedintelui R. Moldova, 
Procurorului General al R. Moldova, 
Guvernului R. Moldova, Avocatului 
parlamentar, misiunilor diplomatice 
din Moldova, inclusiv şi Ambasadei 
Federaţiei Ruse.

 Autorităţile Republicii Moldova nu 
au intervenit și nu au luat atitudine faţă 
de problema reclamantei. Doar o sin-
gură dată reclamanta a fost chemată la 
Procuratura r-n Rezina unde a discutat 
cu un procuror care i-a comunicat des-
pre faptul că va primi un răspuns de la 
Procuratura Generală, ca urmare a de-
punerii plîngerii în adresa Procuraturii 
Generale şi Preşedinţiei R. Moldova. 
Autoritățile și Ambasada Federației 
Ruse, de asemenea, au ignorat cazul și 
situația descrisă.

 În fața CEDO reclamanta pretinde 
încălcarea art.2 din Convenţia Euro-
peană a Drepturilor Omului, în legătură 
cu dreptul la viaţă, art.13 în legătură 
cu lipsa unui remediu efectiv la nivel 
național, în legătură cu violările art.2, 
3, 4 şi 5 al CEDO.

 În fața Curții Europene pentru Drep-
turile Omului cazul este înaintat împo-
triva R. Moldova și a Federației Ruse, 
fiind reprezentat de avocaţi şi juriști din 
cadrul Asociației ,,Promo-LEX”.

Împuşcat în armata 
transnistreană, examinat la 

CEDO post-mortem 



Dreptul6 VINerI, 22 februarIe 2013

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
Întrebarea trebuie formulată clar şi cît 

mai concis, pe o foaie aparte.
Decupaţi cuponul şi, împreună cu între-

barea Dvs, trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009, str. A. Mateevici nr. 60, bir. 222.

Cupon DREPTUl
Numele, prenumele:

Adresa:

(februarie 2013,  nr. 7(458)

&

 La solicitarea cititorilorl avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Articolul 36 din Codul 
familiei prevede că în baza 
acordului comun al soţilor 
care nu au copii minori co-
muni sau înfiaţi de ambii 
soţi, în cazurile cînd între 
aceştia nu există litigii refe-
ritoare la partaj sau la întreţi-
nerea soţului inapt de muncă, 
căsătoria poate fi desfăcută de 
către oficiul de stare civilă în 
a cărui rază teritorială se află 
domiciliul unuia dintre soţi, 
cu participarea obligatorie a 
ambilor soţi. Potrivit cerinţe-
lor acelişi articol, la cererea 
unuia dintre soţi, căsătoria 
poate fi desfăcută la oficiul de 
stare civilă dacă celălalt soţ:

a) a fost declarat incapa-
bil;

b) a fost declarat dispărut;

c) a fost condamnat la pri-
vaţiune de libertate pe un ter-
men mai mare de 3 ani.

Desfacerea căsătoriei şi 
eliberarea certificatului de 
divorţ au loc după expirarea 
termenului de o lună din ziua 
depunerii cererii de divorţ. În 
cazul apariţiei litigiilor între 
soţi cu privire la copii, la par-
taj sau la întreţinerea soţului 
inapt de muncă care necesită 
sprijin material, desfacerea 
căsătoriei se face pe cale ju-
decătorească. Dacă, după 
desfacerea căsătoriei de către 
oficiul de stare civilă, între 
soţi apar litigii referitoare la 
partaj, la întreţinerea copiilor 
minori sau a soţului inapt de 
muncă, acestea se vor soluţio-
na pe cale judecătorească.

? Unde pot să mă adresez pentru a desface căsă-
toria şi în ce termen o pot face?  

Valeria Carp,
r-n Cimişlia

Educaţie juridică

C onsumatorii au drep-
tul de a fi informaţi, 

în mod complet, corect şi 
precis, asupra caracteristici-
lor produselor şi serviciilor 
oferite de către agenţii eco-
nomici, astfel încît să aibă 
posibilitatea de a face o ale-
gere raţională, în conformita-
te cu interesele lor, între pro-
dusele şi serviciile oferite şi 
să fie în măsură să le utilize-
ze, potrivit destinaţiei aces-
tora, în deplină securitate. 
Informarea consumatorilor 
despre produsele, serviciile 
oferite se realizează, în mod 
obligatoriu, prin elemente 
de identificare şi prin indica-
rea caracteristicilor acestora, 
care se înscriu la vedere şi 
explicit pe produs, 
etichetă, ambalaj 
sau în cartea teh-
nică, în instrucţiu-
nile de exploatare 
ori în altă docu-
mentaţie de înso-
ţire a produsului, 
serviciului, după 
caz, în funcţie de 
destinaţia acesto-
ra. Textul infor-
maţiei va fi lizibil, 
imprimat cu litere 
şi caractere dis-
tincte pentru con-
sumator.  Legea in-
terzice importul şi 
plasarea pe piaţă a 
produselor, presta-
rea serviciilor în 
lipsa informaţiei 
complete, veridice 
şi corecte în limba 
de stat sau în lim-
bile de stat şi rusă.

Producătorul 
(ambalatorul) trebuie să pre-
zinte informaţii despre denu-
mirea produsului, denumirea 
şi marca producătorului (sau 
denumirea importatorului), 
să indice adresa acestuia 
(numărul de telefon, după 
caz), masa/volumul, prin-
cipalele caracteristici cali-
tative, compoziţia, aditivii 
folosiţi, eventualele riscuri, 
modul de utilizare, de ma-
nipulare, de depozitare, de 
conservare sau de păstrare, 

contraindicaţiile, precum şi 
valoarea energetică la pro-
dusele alimentare preamba-
late, ţara producătoare, ter-
menul de garanţie, durata de 
funcţionare, termenul de va-
labilitate şi data fabricării, în 
conformitate cu reglemen-
tările tehnice şi standardele 
naţionale în vigoare.

Produsele de folosinţă în-
delungată trebuie să fie înso-
ţite de certificatul de garanţie, 
precum şi de cartea tehnică 
ori de instrucţiunile de fo-
losire, instalare, exploatare, 
întreţinere, elaborate de că-
tre producătorul nemijlocit. 
Vînzătorii şi prestatorii de 
servicii trebuie să informeze 
consumatorii despre preţul 

de vînzare al produsului şi 
preţul pe unitatea de măsu-
ră a produsului (cînd este 
aplicabil) sau despre tariful 
serviciului prestat, să ofere 
toate informaţiile specifica-
te mai sus, să ofere date des-
pre evaluarea conformităţii 
şi, după caz,  documentele 
tehnice care trebuie să înso-
ţească produsul ori serviciul. 
Toate informaţiile, inclusiv 
cele verbale, referitoare la 
produsele, serviciile oferite 

consumatorilor, documen-
taţia de însoţire, precum şi 
contractele încheiate, trebu-
ie să fie prezentate în limba 
de stat sau în limba de stat şi 
în una din limbile de circu-
laţie internaţională. Informa-
ţiile referitoare la serviciile 
prestate trebuie să cuprindă, 
conform reglementărilor în 
vigoare, categoria calitativă 
respectivă a serviciului, ter-
menul de prestare, termenul 
de garanţie, tarifele, eventu-
alele riscuri şi declaraţia de 
conformitate sau certificatul 
de conformitate.

Agenţii economici sînt 
obligaţi să demonstreze con-
sumatorilor, la cererea aces-
tora, modul de utilizare şi 

funcţionalitatea produselor 
de folosinţă îndelungată ce 
urmează a fi vîndute.  Legea 
interzice prezentarea, prin 
orice mijloace, a unor afir-
maţii şi caracteristici care nu 
sînt conforme parametrilor 
reali ce caracterizează pro-
dusele, serviciile.  Preţurile 
şi tarifele trebuie indicate 
la vedere într-o formă clară 
şi explicită. Regulamentul 
privind modul de indicare a 
preţurilor oferite consuma-

torilor se aprobă de Guvern. 
Vînzătorul, prestatorul sînt 
obligaţi să comercializeze 
produse şi să presteze servi-
cii numai în locuri şi în spa-
ţii autorizate, conform regle-
mentărilor legale.   Vînzăto-
rul, prestatorul sînt obligaţi 
să afişeze la vedere adresa şi 
numărul de telefon al auto-
rităţii abilitate cu funcţii de 
protecţie a consumatorilor, 
informaţia privind terme-
nul de garanţie la produsele, 
serviciile oferite, precum şi 
informaţia despre obliga-
tivitatea prezenţei bonului 
de casă sau a unui alt docu-
ment, care confirmă faptul 
cumpărării produsului, pre-
stării serviciului, la exami-

narea reclamaţiei. Forma-
tul şi structura unificate 
ale panoului informativ 
al consumatorului se sta-
bilesc de Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorilor 
şi se plasează pe pagina 
web a acesteia.    Vînză-
torul, prestatorul, inclusiv 
în cazul în care desfăşoa-
ră activitate comercială în 
afara localului autorizat, 
sînt obligaţi să afişeze la 
vedere denumirea lor, au-
torizaţia de funcţionare, 
licenţa dacă obligativita-
tea acesteia este prevăzu-
tă de legislaţie, precum şi 
să afişeze programul de 
lucru şi să îl respecte.

Instruirea în domeniul 
protecţiei consumatorilor 
se asigură prin instituirea 
unor sisteme de infor-
mare a consumatorilor 
privind drepturile lor, 
prin realizarea măsurilor 

necesare pentru protecţia 
acestor drepturi, prin orga-
nizarea seminarelor, edita-
rea publicaţiilor cu tematica 
respectivă şi prin alte acţi-
uni întreprinse de organele 
abilitate cu funcţii de pro-
tecţie a consumatorilor şi de 
structurile neguvernamenta-
le, precum şi prin mass-me-
dia şi alte organe interesate.  
Instruirea (educarea) con-
sumatorilor face parte din 
programul de învăţămînt. 

Informarea consumatorilor

Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău solicită repetat prezentarea cet-

lor: Marcenco Angela şi Onofraş Ion, pentru data de 4 martie 
2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Te-
ilor, nr. 4) în calitate de intervenienţi, unde va avea loc exami-
narea cauzei la cererea: Modrîngă Mariana şi Modrîngă Vitalie 
privind anularea actului administrativ şi repararea prejudiciu-
lui cauzat.

Părţile să prezinte procura corespunzătoare şi referinţă, în 
conformitate cu art.186 CPC al RM.

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

 Judecător     Maria Moraru   
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Jelezoglo Nicolai: mun. Chişinău, str. A. Mateevici, nr. 2/1, 
intervenient accesoriu Organul Cadastral Teritorial, pentru 
data de 14 martie 2013, ora 15.00, la şedinţa de judecată (mun. 
Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 207), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea: Smirnova Alla, Movila 
Viorica, Lijiniova Inna privind declararea ilegalităţii refuzului 
şi încuviinţarea actualizării planului cadastral.

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

Judecător       V. Orîndaş

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Peicev Stepan: mun. Chişinău,  str. V. Cupcea, nr. 36, interve-
nient accesoriu ÎS ,,Cadastru”, mun. Chişinău, str. A. Puşkin. 
Nr. 47, pentru data de 21 martie 2013, ora 8.30, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 207), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Hme-
lic Nicolae privind recunoaşterea dreptului de proprietate.

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

Judecător       V. Orîndaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Compactprest”, cu ultimul sediu: mun. 
Chişinău, str. Nicolae Iorga, nr. 9, of. 27, pentru data de 27 
martie 2013, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 61), unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţi-
unea: Centrul Naţional de Creaţie Populară privind încasarea 
sumei.

Judecător      Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului GST ,,Service” SRL, cu ultimul sediu: mun. 
Chişinău, str. Grenoble, nr. 106,,B”, of. 3, pentru data de 4 
aprilie 2013, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 61), unde va avea loc examinarea cauzei civile la ac-
ţiunea: ÎCS ,,Conex Distribution” SRL privind neexecutarea 
obligaţiilor contractuale.

Judecător       Djeta Chistol

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului SRL ,,Valegum”, cu ultimul sediu: mun. Chişi-
nău, str. Nucarilor, nr. 11, of. 28, pentru data de 5 aprilie 2013, 
ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea: SRL 
,,Beali” privind încasarea datoriei.

Judecător       Djeta Chistol
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Zemschih Eugen, mun. Chişinău, str. Hajdeu, nr. 104, apt. 
20, ex. jud. Nicolai Paşa, mun. Chişinău, str. N. Zelinski, nr. 
11, pentru data de 7 martie 2013, ora 11.50, la şedinţa de jude-
cată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 225, în 
incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie) în calitate 
de pîrîţi în cauza civilă intentată de Dima Snejana privind sus-
pendarea executării.

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

Judecător       Iu. Ţurcan 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Diconextrans”, mun. Chişinău, str. Kiev, nr. 16/4, of. 43, pen-
tru data de 25 martie 2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 221, et. 2) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei la cererea 
SRL ,,M-Cristo” mun. Chişinău, privind încasarea sumei.

Prezenţa cu referinţă este obligatorie. În caz de neprezenta-
re, cauza va fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător       Aurica Us
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www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,MIBIMAX-LUX”, pentru data de 18 martie 2013, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 305) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Gatman Olga pri-
vind încasarea datoriei.

Judecător      Ion Tutunaru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Borş Irina 
Veaceslav, Banari (Borş) Aurelia Dumitru, pentru data de 22 
martie 2013, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadovea-
nu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de pîrîţi, intervenient accesoriu 
SA ,,Termocom”, în cauza civilă intentată de APLP 54/167, în 
procedura planului privind încasarea plăţilor datorate pentru 
energia termică.

Judecător      Oxana Robu   
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM,  solicită  prezentarea cet. Pleşco Ion, pentru data de 7 mar-
tie 2013, ora 11.30, la şedinţa de judecată (or. Donduşeni,str. 
31 August 1989, nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Tcaciuc Marina privind decăderea din drep-
turile părinteşti.

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

Judecător      Oxana Banari
www

Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM,  solicită  prezentarea cet. Miron Andrei, cu ultimul do-
miciliu: satul Boldureşti, Nisporeni, pentru data de 11 mar-
tie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Nisporeni, str. I. 
Vodă, nr. 5, et.2, sala nr. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 
2-143/13, intentată de Adam Iurie privind încasarea sumei.

Judecător      M. Ulinici  
www

Judecătoria Briceni  solicită  prezentarea cet. Şutov Victor 
Mihail, loc. or. Briceni, str. S. Lazo, nr. 8,,A”, pentru data de 
12 martie 2013, ora 10.30, la şedinţa de judecată (or. Briceni, 
str. Inependenţei, nr. 5, bir. 3) în calitate de reclamant, unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Şutov Victor 
către: SA ,,Corporaţia de Finanţare Rurală”, Cuzneţova Irina 
privind declararea nulităţii contractului de ipotecă.

Judecător      N. Chirtoagă 
www

Judecătoria Briceni  solicită  prezentarea cet. Cuzneţova 
Irina din or. Briceni, str. Independenţei, nr. 9, apt. 5, în cali-
tate de reclamant şi Şutova Cristina din or. Briceni, str. Inde-
pendenţei, nr. 9, apt. 5, în calitate de pîrît, pentru data de 12 
martie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. Briceni, str. 
Inependenţei, nr. 5, bir. 3), unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la acţiunea cet. Cuzneţova Irina către: SA ,,Corporaţia de 
Finanţare Rurală”, Şutova Cristina privind declararea nulităţii 
contractului.

Judecător      N. Chirtoagă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Moraru Ludmila, cu ultimul domici-
liu: or. Orhei, str. Zorilor, nr. 9, pentru data de 14 martie 2013, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu, nr. 135, 
bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Moraru 
Vasile privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător      Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Erhan Andrei, domiciliat: satul Brăvi-
ceni, Orhei, pentru data de 15 martie 2013, ora 8.45, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Maţencu Maria privind de-
căderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător     Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Morari Radion Marcu, originar din sa-
tul Trebujeni, Orhei, pentru data de 15 martie 2013, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Cociorva Evdochia 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător     Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Străşeni  solicită  prezentarea reprezentantului 
,,Autotrevam” SRL, adresa: or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 
nr. 163, pentru data de 22 mai 2013, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 98, bir. 5) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ,,Baştina” SRL.

Judecător       Vasile Rusu 

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Dim Complex” şi a cet. Dimitrov Dumitru, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut: mun. Chişinău, bdul. Moscova, nr. 16, apt. 201, 
pentru data de 29 martie 2013, ora 14.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrîţi, unde va avea loc 
examinarea cererii  lui Vacarciuc Ion privind rezoluţiunea con-
tractului şi încasarea sumei.

 Judecător      Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Şoltoianu Anatolii,  pentru data de 4 aprilie 2013, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă la cererea lui Tichin Radu privind 
încasarea datoriei.

Judecător       V. Micu   
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎI ,,Şveţ Alexandra”, mun. Chişinău, str. Aero-
dromului, nr. 11/2 şi Chiranda Vera, mun. Chişinău, bdul De-
cebal, nr. 5, apt. 308, pentru data de 10 aprilie 2013, ora 11.45, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 225, în incinta Judecătoriei Comerciale de Circum-
scripţie) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎM OMF 
,,Microinvest” SRL.

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

Judecător      Iu. Ţurcan 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Filimon Serghei, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Mirceşti, 
nr. 22/1, pentru data de 9 aprilie 2013, ora 10.15, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 225, 
în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie) în calita-
te de pîrît în cauza civilă intentată de Biroul Vamal Leuşeni.

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

Judecător       Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SC ,,AIP Grup Invest” SRL, pentru data de 
25 februarie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. 
Zelinski nr. 13, sala nr. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
cererea SRL ,,Svitan-Trans-Com” privind încasarea datoriei.

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

Judecător     Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Cozacenco Iurie, pentru data de 12 martie 2013, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 13) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
reclamantelor: Cozacenco Zinovia şi Leontie Antonina şi în in-
teresul acestora, către: Cozacenco Iurie şi Hlîzova Alla privind 
încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi prin împărţire.

Judecător     R. Ţurcanu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mincov Vladimir Serghei, a.n. 10.01.1987, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: mun. Chişinău, Şos. Munceşti, nr. 788, apt. 30, pentru 
data de 14 martie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. 
Zelinski nr. 13, bir. 6) în calitate de pîrît, unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la acţiunea ÎCS ,,Express Leasing” SRL 
către Savostenco Dmitri şi Mincov Vladimir privind încasarea 
datoriei.

Judecător     Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Savostenco Dmitri Valeri, a.n. 19.02.1986, cu ultimul do-
miciliu cunoscut: mun. Chişinău, Şos. Munceşti, nr. 788, apt. 
30, pentru data de 14 martie 2013, ora 9.00, la şedinţa de ju-
decată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 6) în calitate de pîrît, unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea ÎCS ,,Express 
Leasing” SRL către Savostenco Dmitri şi Mincov Vladimir 
privind încasarea datoriei.

Judecător      Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,FDF Industrie”, pentru data de 12 martie 2013, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL ,,Sinergie Lo-
gistic” privind încasarea datoriei.

Judecător      Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Condratiev Eca-
terina, domiciliată: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 55/1, 
apt. 14, pentru data de 18 martie 2013, ora 8.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei la cererea APLP 
54/167 privind încasarea datoriei.

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

Judecător      Igor Mânăscurtă      

Citaţii în judecată www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Plai Cristian, cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, bdul Mir-
cea cel Bătrîn, nr. 34, apt. 224, pentru data de 22 martie 2013, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Gu-
menîi Veaceslav către: SIA ,,Moldasig”, Plai Cristian privind 
încasarea despăguburilor de asigurare, prejudiciului moral şi 
material.

Judecător      Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Popa Alexei, pentru data de 25 martie 2013, ora 11.15, la şe-
dinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, 
bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Bînzari 
Ludmila.

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

 Judecător        S. Namaşco
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Vişnevschii Vasilii, Cojocaru Anălea, Vişnevschii Sergiu, 
pentru data de 28 martie 2013, ora 8.30, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 218, et. 2) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de Vişnevschii Andrei 
privind evacuarea.

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

Judecător      liliana Andriaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Feghali Antoine, pentru data de 2 aprilie 2013, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 
73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Ma-
hu-Feghali Victoria.

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

 Judecător       S. Namaşco
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Spalatu Andrei, pentru data de 18 martie 2013, ora 17.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
cet. Cojocaru Eugeniu privind încasarea prejudiciului material 
şi moral.

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

Judecător   Viorica Mihaila
www

 Judecătoria Donduşeni solicită prezentarea cet-lor: Dolga-
niuc Pavel şi Dolganiuc Maria, pentru data de 19 martie 2013, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (or. Donduşeni, str. 31 August 
1989, nr. 19, bir. 2) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea 
Procuraturii raionului Donduşeni în intesesele cet. Dolganiuc 
Vera către: Primăria or. Donduşeni şi Primăria satului Dondu-
şeni privind anularea titlului deţinătorului de teren.

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

Judecător     lilia Ţurcan

Procuratura Republicii Moldova este alături, cu 
compasiune, de domnul Viorel Ciobanu, procuror, 
şef-adjunct al Secţiei combatere trafic de fiinţe uma-
ne a Procuraturii Generale şi familia dumnealui, în 
greaua încercare suferită prin  trecerea în nefiinţă a 
soţiei VAlENTINA.

Transmitem pe această cale sincere condoleanţe 
şi regrete profunde familiei îndoliate.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul în linişte şi să 
o primească alături de aleşii săi.
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere:  Olga Şian, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Olga            
Cojocaru, lector universitar, Facultatea de 
Drept, USM; Vlad Manea, doctor în drept, 
conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Iurie Mihalachi, doctor în drept, lector 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Andrei 
Balan, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Valentin Roşca, 
magistru în drept, lector universitar, Faculta-
tea de Drept, USM; Dumitru Pulbere, judecă-
tor al Curţii Constituţionale; Mihail Buşuleac, 
judecător, Cahul; Vladimir Craveţ, judecător, 
Drochia; Ion Rabei, judecător, Rîşcani. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de 
sănătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, 
abnegaţia, responsabilitatea cu care vă înde-
pliniţi obligaţiile, întru bunăstarea societăţii 
noastre.

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

la Mulţi ani! 
membrii Consiliului  de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul 

şi Revista naţională  de drept

Spuneţi stop mîncă-
rurilor cu sos

Dacă optaţi să mîn-
caţi la un restaurant în 
pauza de masă, evitaţi să 
aveţi în farfurie feluri de 
mîncare cu sosuri grase. 
Optaţi mereu pentru sa-
late sau feluri de mîncare 
ce conţin crudităţi, astfel 
încît să vă asiguraţi apor-
tul zilnic de vitamine. 
Evitaţi brînzeturile gra-
se şi săriţi peste desert, 
fiindcă acestea sînt greu 
de digerat, vă veţi simţi 
obosit. Glucidele neutra-
lizează sucurile gastrice 
şi digestia devine mai 
greoaie. De altfel, zahă-
rul alb creează toxine în in-
testin, iar în exces, pe termen 
lung, poate duce la apariţia 
unor maladii. Totodată, el 
are tendinţa de a crea acidi-
tate, ceea ce duce la demine-
ralizare, avînd drept conse-
cinţă efecte secundare cum 

ar fi căderea părului, dar şi 
tenul va avea de suferit.

Mestecaţi, digeraţi
Chiar dacă mîncaţi la 

birou sau la restaurant, acor-
daţi cel puţin 20 de minute 
pauzei de masă. Mestecaţi 
bine alimentele şi acordaţi-
vă 10-15 minute suplimenta-

re pentru a vă destinde şi a 
facilita digestia înainte de a 
vă apuca din nou de lucru.

atenţie la zahăr
Este ora 4 şi vă este din 

nou foame? Optaţi pentru 
un fruct. Dacă vă este foame 
poate fi şi din cauză că nu 
aţi mîncat suficient la prînz. 

Acelaşi fenomen se întîmplă 
şi dimineaţa, dacă nu aţi luat 
un mic dejun copios înainte 
de a pleca la serviciu. Cel 
mai adesea, la această masă 
întrebuințăm zahăr alb. In-
convenientul: zahărul trece 
direct în sînge şi provoacă 
hiperglicemie. Corpul reac-
ţionează producînd insulină, 
aducînd nivelul de glucide 
la normal. Nivelul de gluci-
de scade şi ajungem din nou 
la hipoglicemie. Acest feno-
men de yoyo oboseşte foarte 
mult organismul. Dacă nu 
ştim ce ni se întîmplă avem 
tendinţă să mîncăm ceva 
dulce pentru a ne recăpăta 
forţele. Este un cerc vicios.

Beţi apă
Încercaţi să nu mai beţi 

cafeaua îndulcită dimineaţa 
şi nu mai beţi băuturi car-
bogazoase. Beţi apă pe tot 
parcursul zilei, pentru a vă 
hidrata şi pentru a elimina 
toxinele.

N evoile bruște de a mînca ceva anume pot să fie doar 
o stare de moment, însă la fel de bine pot să fie şi un 

indiciu prin care organismul încearcă să ne avertizeze că ceva 
nu este în regulă.

În funcţie de alimentul sau gustarea la care rîvneşti, pofte-
le pot avea rolul de a-ţi atrage atenţia asupra unei lipse în ceea 
ce priveşte aportul nutritiv.

Ţi-e poftă de dulce
Dacă simţi nevoia necontrolată de a mînca dulciuri 

de orice tip, află că această poftă poate fi o consecinţă a 
fluctuării nivelului de zahăr din sînge. Să cazi pradă aces-
tei pofte este cea mai mare greşeală, pentru că nu va face 
decît să înrăutăţească lucrurile. Deşi pe moment îţi po-
toleşte nevoia de dulce, nivelul de glucoză din sînge va 
scădea din nou brusc, ceea ce va da naştere altor pofte. 
Alege în schimb un fruct, este o alternativă sănătoasă şi nu 
este o adevărată bombă în ceea ce priveşte aportul de zahăr. 
Pentru a evita astfel de pofte, încearcă să incluzi în alimentaţia 
ta mai multe fibre pentru a menţine stabil nivelul de zahăr.

Ţi-e poftă de ciocolată
Această poftă indică cel mai adesea un deficit de 

magneziu. Mulţi nutriţionişti estimează că un procent de 
pînă la 80% dintre oameni se confruntă cu această lip-
să. Asta ar explica de ce mulţi aleg să mănînce ciocolată. 
Deşi conţine un aport ridicat de antioxidanţi, ciocolata are şi 
o cantitate ridicată de zahăr, tocmai de aceea, este recomandat 
să optezi întotdeauna pentru ciocolată neagră cu un procent 
de cacao de pînă la 75% sau mai ridicat. În plus, încearcă să 
mănînci mai multe alimente bogate în magneziu, precum nuci, 
seminţe, peşte şi legume.

Ţi-e poftă de sărat
Nevoia de a mînca chipsuri sau popcorn, cel mai adesea, tră-

dează un nivel ridicat al stresului care îşi pune amprenta asupra 
glandelor suprarenale. Acestea se găsesc deasupra rinichilor şi au 
rolul de a ne da energie şi ne ajută să facem faţă stresului de orice fel. 
În acest caz, meditaţia şi exerciţiile de respiraţie se dovedesc 
a fi foarte eficiente. Cercetătorii de la University of Utah au 
descoperit că poţi reduce hormonul de stres cu 25% dacă îna-
inte de a da curs poftei îţi controlezi respiraţia sau faci o scurtă 
meditaţie.

Ţi-e poftă de carne roşie
Această poftă semnalează o deficienţă de fier şi majoritatea 

persoanelor simt nevoia de a mînca un hamburger sau o frip-
tură. Cele mai predispuse la deficienţa de fier sînt femeile la 
menstruaţie, de aceea, le este recomandat să îşi modifice uşor 
alimentaţia în această perioadă şi să consume mai multe legu-
minoase, fasole, prune, smochine şi alte fructe uscate, acestea 
fiind o sursă ridicată de fier. Trebuie să fie însă atente şi să nu 
exagereze, pentru că acestea sînt, pe de altă parte, bogate în 
zahăr şi pot face ca eforturile tale de a slăbi să fie inutile.

Ţi-e poftă de brînză
Ţi-e poftă de brînză sau de preparate pe bază de lactate? 

Această poftă indică un deficit de acizi graşi, care este destul 
de comun avînd în vedere că puţini oameni își asigură aportul 
necesar de Omega 3. Consumă în acest scop mai multe mig-
dale, somon şi seminţe de in.

Cum să vii de hac poftelor
Multe dintre poftele resimţite sînt de fapt semnale ale orga-

nismului prin care ne informează ca este deshidrat. Facem însă 
greşeală să le interpretăm eronat şi să credem că ne este de fapt 
foame. Pentru a potoli poftele, bea un pahar cu apă inainte de a 
le da curs. Aşteaptă jumătate de oră, şi dacă senzaţia de foame 
se va diminua, înseamnă că de fapt, nici nu îţi era foame, ci sete. 
Astfel, îi vei oferi organismului exact ce are nevoie.

Ce spun poftele despre sănătatea ta

Cercetătorii au descoperit care este cel mai 
periculos obiect din casă

Cuţitul din bucătărie este cel mai periculos obiect din 
casă, pentru că poate transmite mulţi viruşi. Concluzia apar-
ţine oamenilor de ştiinţă de la Universitatea din Georgia, 
care au efectuat experimente cu răzători şi cuţite.

În urma testelor efectuate, s-a ajuns la concluzia că aces-
tea sînt infectate cu virusul hepatitei A şi norovirus.

Prin urmare, mai mult de jumătate dintre cuţite s-au do-
vedit a fi purtători ai viruşilor. Cercetătorii au descoperit că 
nu contează ce tip de cuţit folosim în bucătărie şi au averti-
zat că bucătăria este unul dintre cele mai murdare locuri din 
casă.

Pînă în prezent, studiile s-au axat mai mult pe transmi-
terea bacteriilor.

Studiu: Căsătoriile din interes sînt mai impor-
tante pentru bărbaţi

Căsătoriile din interes sînt mai importante pentru bărbaţi, 
decît pentru femei. Este concluzia unui studiu realizat de oa-
menii de ştiinţă din Marea Britanie. Astfel, părinţii care au 
fete consideră că viitoarea siguranţă financiară a acestora va 
depinde mai mult de educaţia şi de cariera lor şi mai puţin de 
averea viitorilor soţi.

Autorii au stabilit că 38 la sută dintre părinţii care au băieţi 
cred că siguranţa financiară a fiilor lor va depinde de averea 
viitoarelor neveste.

În schimb, doar 32 la sută dintre părinţii care au fete cred că 
acestea trebuie să se mărite din motive financiare, întrucît femei-
le moderne pot să se descurce foarte bine în viaţă pe cont propriu. 
Aproape 80 la sută dintre ei consideră că educaţia, studiile supe-
rioare şi o slujbă bună reprezintă elementele necesare pentru ca 
fiicele lor să aibă o securitate financiară în viitor.

de ce e bine să visăm? 
Ideea, potrivit căreia visele nu ar face decît să ne tulbu-

re somnul e total greşită. Specialiştii spun că, dimpotrivă, e 
foarte bine pentru sănătatea noastră emoţională, şi nu numai, 
să visăm... în somn. Iată doar cîteva motive.

- Visele dezvoltă memoria, susţinînd procesul de învăţa-
re. 

- Ele ne ajută să depăşim mai uşor necazurile: cei ce nu vi-
sează trec mult mai greu peste pierderea unei persoane dragi, 
de exemplu. 

- În vis găseşti uneori soluţii la problemele de peste zi. 
- În vis modelăm realitatea aşa cum vrem, anihilînd acţiu-

nile care nu ne sînt pe plac. 
- Şi coşmarul e bun la ceva: ne ajută să ne descoperim 

temerile şi astfel să ne cunoaştem mai bine.

Ceaiul verde, periculos 
pentru cardiaci

T oată lumea a auzit despre beneficiile ceaiului verde. 
Acesta are proprietăţi antioxidante, hrăneşte tenul, aju-

tă la slăbit şi ne scapă de toxinele din organism. 
Totuşi, acest ceai-minune nu este recomandat pentru toată 

lumea. Persoanele care suferă de insuficienţă cardiacă sau alte 
forme de cardiopatie ischemică nu trebuie să bea ceai verde 
pentru că acesta le-ar putea declanşa crize de inimă. De ase-
menea, este contraindicat dacă luaţi anticoncepţionale orale, 
deoarece acestea pot prelungi perioada în care cafeina rămîne 
în organism. Nu toate pilulele contraceptive au efecte nedorite 
în combinaţie cu ceaiul verde, însă doar medicul poate stabili 
acest lucru.
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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 mănînci echilibrat la serviciu?


