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Condiţii mai bune 
pentru migranţi în 
Moldova

 (Anonim)

O retrospectivă a vizitei 
vicepreşedintelui SUA, 
Joe Biden, la Chişinău

Oaspete  lituanian 
la Curtea 
Constituţională

Planul de Acţiuni privind 
liberalizarea regimului de 
vize dintre Moldova şi Uniu-
nea Europeană a intrat în vi-
goare, prin publicarea recen-
tă în Monitorul Oficial a unei 
hotărîri de Guvern.

Autorităţile moldovene 
sînt obligate să implementeze 
reformele incluse în acest do-
cument, respectînd termenul 
fixat.

Planul de Acţiuni preve-
de, în special, introducerea 
paşapoartelor biometrice, 
managementul eficient al 
frontierelor, gestionarea mi-
graţiei şi respectarea dreptu-
rilor cetăţenilor. În procesul 
de implementare a acestor 
reforme, Moldova va fi mo-
nitorizată de Uniunea Euro-
peană.

publicii Moldova şi mem-
brii delegaţiei parlamentare, 
aflaţi în vizită oficială la Bru-
xelles, au avut o întrevedere 
cu Herman Van Rompuy, 
Preşedinte al Consiliului Eu-
ropean.

În cadrul acestei impor-
tante întrevederi s-a făcut o 
trecere în revistă a agendei 
politice a actualei conduceri 
a Republicii Moldova cu per-
spectiva integrării europene 
a ţării. Oficialul moldovean a 

reiterat opţiunea fermă proe-
uropeană a AIE. 

Marian Lupu şi Herman 
Van Rompuy au apreciat in-
tensificarea dialogului politic 
moldo-comunitar în perioada 
ultimilor doi ani de guverna-
re democratică în Republica 
Moldova. 

Pentru Republica Mol-
dova este deosebit de im-
portantă avansarea în nego-
cierile asupra Acordului de 
Asociere RM-UE. Preşedin-
tele interimar a menţionat 
că actualmente se depun 
eforturi pentru realizarea 
Programului Naţional de 

implementare a Planului de 
Acţiuni privind liberalizarea 
regimului de vize pentru ce-
tăţenii moldoveni.

În agenda relaţiilor     
RM-UE se înscrie şi imple-
mentarea Planului de Acţiuni 
privind realizarea recoman-
dărilor-cheie ale Comisiei 
Europene pentru instituirea 
Zonei de Comerţ Liber Apro-
fundat si Cuprinzător cu UE 
(DCFTA).

La rîndul său, Preşedin-
tele Consiliului European a 
accentuat importanţa deo-
sebită a găsirii unei soluţii 
pentru alegerea şefului sta-

tului şi asigurarea stabilităţii 
politice în Republica Moldo-
va. Potrivit lui Herman Van 
Rompuy, doar în condiţiile 
unui mandat al actualei gu-
vernări, pentru întreaga peri-
oadă de patru ani, este posi-
bilă implementarea reforme-
lor şi realizarea agendei cu 
Uniunea Europeană. 

Herman Van Rompuy 
şi-a exprimat convingerea că 
clasa politică de la Chişinău 
are puterea şi inteligenţa de a 
depăşi situaţia creată.

„Avem credibilitate şi un 
pachet de asistenţă enormă 
din partea Uniunii Europe-

Start 
pentru Planul 

de Acţiuni 
privind 

liberalizarea 
regimului 

de vize

ne şi dacă nu vom îndreptăţi 
această încredere, pe funda-
lul tragediei din Japonia şi 
a evenimentelor din Africa 
de Nord, riscăm să pier-
dem această şansă  oferită 
de UE”, a declarat Marian 
Lupu, după întrevedere.

Colegii de la Bruxelles 
urmăresc îndeaproape eveni-
mentele din Chişinău şi de-
pinde de maturitatea clasei 
politice, de capacitatea noas-
tră de a pune interesele ţării 
mai presus decît cele de par-
tid, a mai spus sursa citată.

În cadrul întrevederii a 
fost abordată şi participarea 
UE la procesul de negocieri 
în formatul 5+2 în problema 
transnistreană. Marian Lupu 
a subliniat importanţa dia-
logului Bruxelles-Moscova, 
Bruxelles-Chişinău, pentru 
continuarea procesului de 
negocieri.

Totodată, şeful interimar 
al statului a avut o întreve-
dere şi cu Helga Schmid, 
Secretar General Adjunct al 
Serviciului European pentru 
Acţiune Externă.

reşedintele Parla-
mentului Marian 
Lupu, preşedinte 
interimar al Re-
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Consiliul Superior al Magistraturii este profund 
îndurerat de trecerea în nefiinţă a lui

Ion GONCEAR,
ex-preşedinte şi judecător la Judecătoria Criuleni, 

şi exprimă sincere condoleanţe familiei, rudelor, 
prietenilor şi colegilor.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Recent, judecătorii Cur-
ţii Constituţionale l-au avut 
oaspete pe redutabilul pro-
fesor Egidijus Küris, ex-pre-
şedinte al  Curţii Constitu-
ţionale a Lituaniei, venit la 
Chişinău pentru participare 
la masa rotundă cu genericul 
„Curţile Constituţionale şi 
reformele: cazurile Lituani-
ei şi Moldovei”, desfăşurată 
sub egida PNUD.

Întrevederea a constituit, 
de fapt, o continuare a discu-
ţiei în cadrul mesei rotunde, 
accentul fiind pus pe rolul ce 
revine autorităţilor de juris-
dicţie constituţională în state-
le cu democraţii în tranziţie, 
în special în ce priveşte solu-
ţionarea conflictelor politice.

Oaspete  lituanian la Curtea Constituţională
la justiţia constituţională. 
Aceasta va implica şi refor-
marea Curţii Constituţiona-
le prin creşterea numărului 
membrilor ei (în prezent este 
cel mai redus în spaţiul ex-so-
vietic) şi a angajaţilor secre-
tariatului, sporirea termenului 
mandatului de judecător etc. 
Mulţumindu-i profesorului E. 
Küris, pentru cele împărtăşite 
în cadrul discuţiei, judecăto-
rii Curţii Constituţionale au 
remarcat că experienţa altora 
îi ajută să privească critic la 
propria activitate. 

La întrevedere a participat 
şi Austra Raulickyte, consili-
er al Misiunii Uniunii Euro-
pene de Consiliere în Politici 
Publice în Moldova.

Dumitru Pulbere, preşe-
dintele Curţii Constituţio-
nale, judecătorii constituţi-
onali Valeria Şterbeţ, Victor      
Puşcaş şi Petru Railean i-au 

comunicat oaspetelui şi 
despre preconizata reformă 
constituţională, proiectul 
căreia cuprinde şi instituirea 
accesului direct al persoanei 

l Curtea Constituţională
Vîrsta de pensionare, aceeaşi 
pentru toţi
Militarii, poliţiştii, procurorii şi judecătorii nu se vor mai 

pensiona în regim privilegiat, la 45 sau 50 de ani. Guvernul 
a aprobat recent, un proiect de lege care prevede că angajaţii 
structurilor de forţă şi ai organelor de drept se vor pensiona la 
62 de ani, ca şi restul bărbaţilor care lucrează. Doar că vîrsta de 
pensionare va fi mărită treptat, în fiecare an cu cîte 6 luni.

Proiectul de lege va intra în vigoare dacă va fi adoptat de 
către Parlament. În prezent, poliţiştii, procurorii, judecătorii şi 
militarii  se pensionează, în funcţie de instituţia la care lucrează, 
la vîrsta de 45 sau 50 de ani. Majorarea vîrstei de pensionare a 
acestor categorii de angajaţi a fost stabilită în acordul încheiat de 
autorităţile de la Chişinău cu Fondul Monetar Internaţional.

La 1 aprilie 2011, vor fi indexate 
pensiile
De la 1 aprilie 2011, toate tipurile de pensii şi alocaţii sociale 

vor fi indexate cu 7,8 la sută, şi, respectiv, 7,4 la sută, prin deci-
zia Guvernului. 

Astfel, cuantumul pensiei minime indexate va constitui 570 
de lei pentru lucrătorii din agricultură şi 641 de lei pentru restul 
beneficiarilor de pensii, 456 de lei - pentru persoanele cu gradul 
întîi de invaliditate, 440 de lei - pentru persoanele cu gradul II şi 
310  lei - pentru cele cu gradul III de invaliditate. 

Tot de la 1 aprilie 2011, cu 7,8 la sută, vor fi indexate pensi-
ile pentru cetăţeni care au avut de suferit de pe urma catastrofei 
de la Cernobîl, precum şi, cu 7,4 la sută, compensaţiile băneşti 
lunare acordate în schimbul asigurării cu produse alimentare 
care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor pen-
tru persoanele participante la avarii la obiective atomice. 

La fel, de indexarea cu 7,4 la sută a pensiilor, vor beneficia 
foştii militari şi persoanele care au deţinut funcţii în cadrul cor-
pului de comandă al MAI. 

Cheltuielile pentru implementarea acestei hotărîri vor fi 
suportate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat şi 
bugetului de stat.

Indemnizaţia unică la naşterea 
copilului creşte cu 300 de lei
Potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat 

pentru anul 2011, aprobat de Guvern, cuantumul indemnizaţiei 
unice la naşterea copilului va fi mai mare cu 300 de lei faţă de 
cel stabilit în anul 2010.

Astfel, pentru primul copil născut viu, părinţii vor primi o 
indemnizaţie unică în valoare de 2000 de lei. Pentru fiecare co-
pil următor, indemnizaţia unică la naşterea acestora va constitui 
2300 de lei. 

În acelaşi timp, cuantumul ajutorului de deces, a rămas la 
nivelul anului trecut, în valoare de 1000 de lei. 

Menţionăm că bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 
2011, a fost aprobat de către Guvern, la venituri în sumă de 
9,162 miliarde de lei şi la cheltuieli în sumă de 9,343 miliarde 
de lei, cu un deficit de circa 180,77 milioane de lei.

Toate componentele bugetului public naţional vor intra în 
vigoare după aprobarea lor de către Legislativ în trei lecturi şi 
publicarea în Monitorul Oficial.

Vezi cine va beneficia de compensaţii 
pentru încălzire
Persoanele cu venituri lunare mai mici de 900 de lei vor pri-

mi compensaţii pentru căldură. Potrivit proiectului bugetului de 
stat pentru 2011, aprobat de Guvern, compensaţiile vor fi calcu-
late pentru trei luni.

În total, un beneficiar de compensaţii va primi 390 de lei, adi-
că 130 de lei pentru primele trei luni din anul curent. De astfel de 
compensaţii urmează să beneficieze peste 540 de mii de oameni. 
În acest sens, Guvernul va aloca 224 de milioane de lei.

Poliţa de asigurare medicală, 
mai scumpă cu 300 de lei
Poliţa de Asigurare Medicală se scumpeşte cu aproape 300 

de lei. Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asisten-
ţă medicală pe anul 2011, a fost aprobat în cadrul unei şedinţe 
de Guvern.  Veniturile la acest capitol sînt stabilite în sumă de 
3 673 033,7 mii de lei, cu 7% mai mult comparativ cu cele din 
anul 2010.

Totodată, cei care nu sînt angajaţi, dar doresc o pensie, vor 
trebui să plătească mai mulţi bani la Casa Naţională de Asigurări 
Sociale.

Dacă poliţa costa 2772 de lei, de acum încolo aceasta va cos-
ta cu 294 de lei mai mult.

În ajun de Paşti pensionarii vor 
primi ajutor social
Primarul municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă,  a propus 

ca în ajun de Paşti pensionarii din Capitală să primească un aju-
tor social. 

Ajutorul va consta dintr-un pachet cu produse alimentare 
(pui, zahăr, ulei, crupe etc.) şi eventual o pască. Primarul a spus 
că în acest scop vor fi alocate în jur de 5 milioane de lei, iar achi-
ziţia produselor va fi efectuată de Întreprinderea de Stat ,,Piaţa 
Centrală”. Pachetul de alimente va putea ajunge la circa 60 de 
mii de pensionari din Capitală. 

Dorin Chirtoacă a rugat să-i fie furnizată informaţia privind 
procedura de achiziţie a produselor. 

Recent, Guvernul a apro-
bat proiectul Legii bugetului 
de stat pe anul 2011.  Con-
form documentului, sînt 
preconizate acumulări de 
venituri în sumă de 19 087,2 
milioane de lei, cu o creştere 

faţă de anul 2010, de 11,2%.  
Cheltuielile bugetului de stat 
pe toate componentele sînt 
estimate la valoarea totală de 
20 354,1 milioane de lei, cu 
un deficit în sumă de 1266,9 
milioane de lei.

Blocului social de cheltu-
ieli îi revine 42,2% din toate 
cheltuielile bugetului de stat, 
fiind favorizate şi sectoarele 
economice, şi cele de infra-
structură. Pentru măsurile de 
protecţie socială suplimenta-
ră a populaţiei nevoiaşe sînt 
prevăzute mijloace în sumă 
de 360 milioane de lei, cu o 
majorare de 75,6 milioane de 
lei. Pentru ajutorarea catego-
riilor social-vulnerabile, în 

Guvernul Republicii Mol-
dova a modificat modul de 
plată a indemnizaţiei pentru 
incapacitate temporară de 
muncă. O decizie în acest sens 
a fost luată în cadrul şedinţei 
Cabinetului de miniştri.

Astfel, prima zi a conce-
diului de boală va fi suportată 
de angajat, a doua zi - de an-
gajator, iar începînd cu a treia 
zi şi pînă la ultima zi de con-
cediu medical, indemnizaţia 
urmează a fi achitată din mij-
loacele bugetului asigurărilor 
sociale de stat.

Amintim, că potrivit le-
gislaţiei actuale, concediul de 
boală, începînd din prima zi 
şi pînă la ultima zi, era achitat 
din bugetul asigurărilor socia-
le de stat.

Cotele accizelor la băuturile alcoolice tari şi la ţigarete cu 
şi fără filtru vor fi majorate cu 50 la sută. Aceasta este una din 
şirul de modificări legislative de ordin fiscal aprobate recent 
de Guvern. 

Veaceslav Negruţa, ministru al Finanţelor, a menţionat 
în şedinţă că acest fapt urmăreşte acumularea de surse finan-
ciare suplimentare la buget. Un alt bloc de măsuri ţine de 
modificarea mecanismului de stabilire a mărimilor cotelor 
taxelor locale prin anularea plafonării acestora, cu acorda-
rea dreptului autorităţilor publice locale de a le fixa de sine 
stătător. 

În acelaşi timp, se prevede excluderea din categoria obiec-
telor impunerii cu taxa locală, pentru publicitate a serviciilor 
de plasare şi difuzare a anunţurilor publicitare prin interme-
diul TV, internet, radio, presa periodică şi edituri, în scopul 

impulsionării volumului publicităţii şi ameliorării situaţiei 
financiare a instituţiilor mass-media independente. 

Totodată, la capitolul impozitului pe bunurile materiale se 
propune prelungirea termenului de implementare a următoa-
rei etape a noului sistem de impozitare a bunurilor imobiliare 
la valoarea de piaţă din considerentul neevaluării bunurilor 
imobiliare aferente etapei respective (terenurile agricole) 
conform valorii estimate. 

De asemenea, pentru asigurarea îmbunătăţirii şi simplifi-
cării administrării fiscale, se propune ca dările de seamă fis-
cale să se prezinte în mod obligatoriu prin metoda raportării 
electronice, care va fi implementată gradual în perioada 1 ia-
nuarie 2012 - 1 ianuarie 2013. 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative urmează să fie adoptat de Parlament.

Guvernul a aprobat modificări 
şi completări la unele acte legislative

perioada rece a anului, vor fi 
alocate 215,9 milioane de lei.

Sectorul economic va 
beneficia în anul 2011 de 
majorări de resurse cu 770,8 
milioane de lei, resurse su-
plimentare din exterior vor 

fi direcţionate 
la reabilitarea şi 
menţinerea in-
frastructurii dru-
murilor, susţine-
rea producătorilor 
prin intermediul 
sistemelor de cre-
ditare.

Pentru investi-
ţii capitale în con-
strucţii, din buge-
tul de stat în anul 

curent vor fi alocate 1087,5 
milioane de lei, cu 552, 7 mi-
lioane mai mult decît în anul 
trecut. Aceste fonduri vor fi 
direcţionate, în mod prioritar, 
în transporturi şi gospodăria 
drumurilor, gospodăria comu-
nală şi gospodăria de exploa-
tare a fondului de locuinţe.

Pentru onorarea angaja-
mentelor faţă de creditorii ex-
terni vor fi direcţionate 814,9 
milioane de lei (65,7 milioa-
ne de dolari SUA), datoria 
de stat fiind în descreştere cu 
1,2 puncte procentuale faţă de 
anul 2010.

Proiectul a fost consultat 
cu reprezentanţii mediului de 
afaceri şi ai societăţii civile.

Guvernul a aprobat 
proiectul Legii bugetului de 

stat pe anul 2011
Plata indemnizaţiilor se 

efectuează din contul mijloa-
celor bugetului asigurărilor 
sociale de stat, cu excepţia in-
demnizaţiei pentru incapacita-
te temporară de muncă, cauza-
tă de un accident de muncă sau 
de o boală profesională, care, 
pentru primele 20 de zile, se 
plăteşte de către angajator din 
mijloacele proprii.

Dreptul la indemnizaţii 
se confirmă prin certificat  de 
concediu medical, eliberat în 
modul aprobat de Guvern. 

Controlul asupra corecti-
tudinii stabilirii, calculării şi 
plăţii indemnizaţiilor îl exer-
cită Casa Naţională de Asigu-
rări Sociale, Departamentul 
Control Financiar şi Revizie şi 
structurile lor teritoriale.

Zile din concediul de boală vor 
fi suportate şi de angajaţi

CONDOLEANţE
Procuratura Republicii Moldova exprimă, în aceste 

momente de nemărginită tristeţe, sincere condoleanţe şi 
regrete profunde rudelor îndoliate şi tuturor celor îndure-
raţi în legătură cu încetarea din viaţă a celui care a fost

ANDREI  ILICO,
procuror, adjunct al procurorului raionului Rîşcani.
 Dumnezeu să-i odihnească sufletul şi să-l primească 

alături de aleşii săi. 

În aceste momente de grea încercare, colectivul      
Facultăţii de drept a USM şi echipa Dreptul şi Revista 
Naţională de Drept este alături, cu profundă compasiune, 
de Gheorghe Rusnac, ambasadorul Republicii Moldova în 
Italia, în legătură cu trecerea în nefiinţă a soţiei NINA.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul şi să o primeas-
că alături de aleşii săi.
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Vicepreşedintele SUA, 
întîmpinat cu pîine şi sare 

la Chişinău
Înaltul oficial american a 

fost întîmpinat pe Aeropor-
tul Internaţional Chişinău cu 
pîine şi sare. Acesta a venit 
în Moldova împreună cu so-
ţia sa, Jill Biden, şi nepoata 
Finnegan, pe care în glumă, 

o numeşte „cel mai important 
consilier al său”. La aeroport, 
Biden a fost întîmpinat, pe 
covorul roşu, de prim-minis-
trul Vlad Filat, ministrul de 
Externe, Iurie Leancă şi am-
basadorul SUA în Republica 
Moldova, Asif Chaudhry. De 
la ceremonie nu a lipsit nici 
garda de onoare. Fanfara a in-
terpretat imnurile de stat ale 
SUA şi Republicii Moldova.

De la aeroport, cortegiul 
oaspetelui american s-a în-
dreptat spre Reşedinţa de Stat 
de pe strada Nicolae Iorga, 
unde Biden a avut o întreve-
dere cu Vlad Filat. La masa 
de discuţii, cei doi au abor-
dat subiecte ce ţin de relaţiile 
bilaterale, integrarea euro-
peană a Republicii Moldova 
şi  reglementarea conflictului 
transnistrean.

Jill Biden şi Sanda Filat, în 
vizită la vinăria de la 

Cricova
În timp ce demnitarii pur-

tau discuţii oficiale la Reşe-
dinţa de Stat, soţiile acesto-
ra, Jill Biden şi Sanda Filat, 
au vizitat, împreună cu cele 
două adolescente, Iustina 
şi   Finnegan, vinoteca de la 
Cricova. Doamnele au fost 
întîmpinate de către directo-
rul general al Combinatului 
de vinuri „Cricova”, Valentin 

Bodiu. Deşi vizita a fost pro-
gramată pentru 45 de minute, 
a durat aproape o oră. Mare 
amatoare de vinuri negre, Jill 
Biden a zăbovit în cramele de 
la Cricova peste program. So-
ţiile demnitarilor au făcut un 

O retrospectivă a vizitei vicepreşedintelui SUA, Joe Biden, la Chişinău
„Ceea ce îşi doresc moldovenii este un lucru 

pe care şi-l doreşte şi SUA: un stat european de-
mocrat şi prosper, o viaţă mai bună pentru dvs. 
şi familiile voastre”. Declaraţia a fost făcută 
de vicepreşedintele SUA, Joseph Biden, în faţa 
mulţimii din scuarul Teatrului Naţional de Ope-
ră şi Balet, pe 11 martie, în cadrul vizitei pe care 
acesta a efectuat-o la Chişinău. 

tur prin mai multe  săli de de-
gustaţii, inclusiv prin sala în 
formă de pocal. 

Directorul Cricova a pre-
gătit şi un cadou pentru doam-
na Biden, o lădiţă din lemn cu 
patru sticle de vin de 4 tipuri: 
Cabernet Sauvignon, Cahor, 
Codru şi Zeus. Cel mai vechi 
vin datează din 1968.

Înainte de 
plecare, Jill   
Biden a lăsat 
şi un mesaj în 
cartea de oas-
peţi: „Vă mul-
ţumesc. Minu-
năţia Cricovei 
reflectă căldura 
şi vitalitatea 
oamenilor din 
Moldova. Sem-
nează : Jill Bi-

den, a doua doamnă a SUA”. 
Ea a făcut şi o mică declaraţie 
pentru presă, subliniind că a 
rămas impresionată de felul 
în care a fost întîmpinată la 
aeroport, cu steguleţe ameri-
cane. 

Vlad Filat către Joe Biden: 
„Bine aţi venit la Chişinău” 

După discuţiile pe care 
le-au purtat la Reşedinţa de 
Stat, Joe Biden şi Vlad Filat, 
însoţiţi de soţiile care s-au în-
tors între timp de la vinoteca 
de la Cricova, s-au deplasat în 
scuarul Teatrului de Operă şi 
Balet, unde au fost întîlniţi cu 
aplauze şi steguleţe. Acolo, 
oficialul american a ţinut un 

discurs un faţa miilor de oa-
meni care s-au adunat pentru 
a auzi mesajul din partea Sta-
telor Unite. 

Primul a luat 
cuvînt Vlad Fi-
lat. În faţa mul-
ţimii, el a salutat 
călduros vizita 
vicepreşedintelui 
SUA în Moldova 
şi i-a urat încă o 
dată bun venit la 
Chişinău. „Este 
o zi cu adevărat 
istorică. Dincolo 

de simbolismul pe care o are 
această vizită pentru relaţiile 
moldo-americane, evenimen-
tul poartă semnificaţia unui 
gest de profundă solidaritate, 
care intervine într-un mo-
ment de definire a destinu-

lui ţării noastre”, a subliniat 
premierul. „Ştim cu toţii că 
Republica Moldova traver-
sează o perioadă de tranziţie 
care presupune sacrificii, dar 
la capătul căreia 
ne aşteaptă un vii-
tor mai bun pentru 
cetăţenii noştri. Şi 
noi ne dorim un 
viitor european. 
Prin reformele pe 
care le vom face, 
vom extinde spa-
ţiul european de 
valori democrati-
ce spre est. Deşi e 
o diferenţă mare de teritoriu 
şi putere militară între ţările 
noastre, SUA au tratat întot-
deauna Moldova cu respect 
şi au sprijinit-o în clipele cele 
mai dificile. Iar prezenţa vi-
cepreşedintelui SUA la Chi-
şinău vine să confirme, încă 
o dată, că Moldova este spri-
jinită la cel mai înalt nivel”, 
a mai punctat   Filat. Acesta 
l-a rugat pe Biden să trans-
mită recunoştinţă poporului 
american, preşedintelui SUA, 
Barack Obama şi Secretarului 
de Stat, Hillary Clinton. 

Vicepreşedintele SUA: 
„Trebuie să fiţi mîndri 

pentru ceea ce aţi realizat”
Joseph Biden s-a adresat 

către oameni mulţumind po-

porului moldovenesc pentru 
ospitalitate. „Sînt aici pentru 
a vă felicita nu numai cu oca-
zia aniversării a 20 de ani de 
Independenţă a ţării, dar şi 
pentru a vă felicita pentru re-
forme. Trebuie să vă mîndriţi 
cu asta. Toată lumea doreşte 
şi luptă pentru aceste drepturi 
de bază. Realizarea demo-
craţiei nu este un lucru uşor 
de făcut, dar merită aceas-
tă luptă”, a declarat acesta. 
Biden s-a declarat mîndru 
că este primul vicepreşedin-
te american care vizitează 
statul nostru. „Sînteţi o ţară 
mică, dar abordaţi probleme 
de o importanţă majoră. Atît 
preşedintele Obama, cît şi eu 
credem că Republica Moldo-
va a arătat un model excelent 
despre cum trebuie să fie tran-
ziţia spre democraţie”, a sub-
liniat el.

Joe Biden: „Viitorul 
Transnistriei este în 

interiorul R. Moldova”
În discursul public, ros-

tit în faţa celor aproximativ 
7000 de cetăţeni, vicepre-
şedintele american a lansat 
cîteva mesaje ce vizează di-
recţii de o importanţă majoră 
pentru statul nostru. În primul 
rînd, el a menţionat că Statele 
Unite vor susţine soluţiona-

rea conflictului transnistrean 
,,doar în cadrul frontierelor 
recunoscute pe plan internaţi-
onal, ale Republicii Moldova. 
Viitorul Transnistriei este în 

cadrul Republicii Moldova. 
Poporul transnistrean a fost 
izolat de această ţară pentru 
mult timp”. În al doilea rînd, 
el a spus că „Repu-
blica Moldova este o 
ţară europeană şi ar 
trebui să fie în UE, 
pentru că acolo este 
locul ei”. „America 
va merge alături de 
moldoveni pe acest 
drum, din simplul 
motiv că o Moldovă 
de succes va adu-
ce beneficii întregii 
regiuni, Europei şi Statelor 
Unite”, a punctat vicepreşe-
dintele american. În al treilea 
rînd, Biden a dat asigurări că 
Statele Unite sînt hotărîte să 
susţină economic ţara noas-

tră, iar această susţi-
nere se va materializa 
prin acţiuni concrete, 
printre care şi asisten-
ţa financiară conside-
rabilă. „Tot mai multe 
investiţii străine vor 
veni în Moldova, se 
vor multiplica locurile 
de muncă bine plăti-
te. Pe măsură ce veţi 
implementa reforme, 
SUA vor acorda R. 

Moldova bani pentru sprijin. 
Pe parcursul următorilor 5 
ani, vă vom oferi 262 de mi-
lioane de dolari, bani ce vor 
fi destinaţi pentru drumuri şi 
agricultură”, a specificat oas-
petele.

Demnitarul a lăudat succe-
sele înregistrate de ţara noas-
tră în ultima perioadă, dar a 
precizat că Guvernul mai are 
mult de muncit. „Împreună cu 
preşedintele Barack Obama 
am urmărit 
această lup-
tă a dvs. şi 
ne-am bu-
curat pentru 
succesul R. 
M o l d o v a . 
A p l a u d ă m 
s u c c e s u l 
dvs., însă 
voi spune 
clar – Gu-
vernul RM are încă multe de 
făcut la capitolul corupţie şi 
combaterea traficului de fiinţe 
umane”, a declarat acesta.

În discursul său, înaltul 
oficial a făcut referinţă şi la 
statele din regiune, dar şi la 
schimbările care au loc în 
Africa de Nord şi Orientul 
Mijlociu. Joseph Biden a 
menţionat edificarea demo-
craţiei în Georgia, a reite-
rat condamnarea atacurilor 

asupra cetăţenilor de către 
autorităţile din Belarus, dar 
şi dificultatea de a construi 
democraţia în Ucraina, după 
Revoluţia Portocalie. „Sim-
ţim că libertatea este în aer. 
Democraţia apare în ţări în 
care generaţii la rînd au tră-
it sub regimuri totalitare”, a 
concluzionat oficialul.

Joe Biden: „Dumnezeu să 
binecuvînteze Moldova”

Înaltul oaspete şi-a înche-
iat cuvîntarea ţinută în faţa 
publicului numeros adunat 
în Scuarul Teatrului Naţional 
de Operă şi Balet în stil ame-
rican: „Dumnezeu să binecu-
vînteze America şi Dumnezeu 
să binecuvînteze Moldova”. 

El a promis că se va întoarce 
în Republica Moldova. „Wait 
me back”, a declarat Biden.

Ulterior, vicepreşedintele 
SUA nu a ezitat să meargă 
spre mulţime. El a strîns mîi-
nile moldovenilor, le-a zîmbit 
şi i-a salutat. Cei care au avut 
norocul să dea mîna cu ofici-
alul american au făcut poze, 
în mare parte cu telefoanele 
mobile.

Vicepreşedintele SUA a 
avut o întrevedere cu 

Marian Lupu
După mesajul transmis po-

porului moldovean, însoţit de 
delegaţia ofici-
ală, Joe Biden 
s-a întîlnit, la 
Chişinău, şi 
cu preşedin-
tele interimar 
al Republi-
cii Moldova, 
preşedintele 
Parlamentului, 
Marian Lupu. 
Din delegaţia moldovenească 
au făcut parte prim-vicepreşe-
dintele Parlamentului - Vlad 

Plahotniuc, vicepreşedintele 
- Liliana Palihovici, preşedin-
tele Partidului Liberal - Mihai 
Ghimpu, dar şi alţi politicieni 
moldoveni. La întîlnire a fost 
prezent şi ambasadorul Repu-
blicii Moldova în SUA, Igor 
Munteanu.

Marian Lupu a adus 
mulţumiri înaltului oaspete 
american pentru vizita sa în 
Republica Moldova, sublini-
ind că aceasta „simbolizează 

susţinerea politică din partea 
Statelor Unite ale Americii 
pentru procesul de reforme 
democratice şi integrare eu-
ropeană a ţării noastre”.

În viziunea preşedintelui 
Parlamentului, principalele 
obiective ale actualei con-
duceri sînt consolidarea sta-
tului Republica Moldova, 
construcţia unui stat bazat pe 
principiile respectării dreptu-
rilor omului, orientarea tutu-
ror capacităţilor instituţiilor 
statului spre desfăşurarea re-
formelor de care are nevoie 
ţara, amplificarea eforturilor 
de integrare europeană, pre-
cum şi reintegrarea teritorială 
a Republicii Moldova. 

Vicepreşedintele Joseph 
Biden a reiterat faptul că SUA 
susţin întru totul aspiraţiile 
europene ale Republicii Mol-
dova. Potrivit sursei citate, 
succesul democraţiei aici va 
avea un impact pozitiv asupra 
întregii regiuni. 

Marian Lupu: „Relaţiile 
bilaterale moldo-americane 
trebuie să fie sistematice”

Cu referire la relaţiile bi-
laterale moldo-americane, 
Marian Lupu a menţionat că 
dialogul între cele două state 
trebuie să poarte un caracter 
sistematic şi să fie unul per-
manent la toate nivelurile. 
Preşedintele Parlamentului 
a salutat decizia privind sus-
pendarea Amendamentului 
Jackson Vanick faţă de Repu-
blica Moldova, care va per-
mite statului nostru să intre 
în lista ţărilor avantajate din 
punct de vedere al comerţului 
cu SUA.

Joe Biden a apreciat adop-
tarea de către Parlament, la 
10 martie curent, a Legii pri-

vind transmiterea transfron-
talieră a datelor cu caracter 
personal, care prevede trans-
miterea Muzeului Memorial 
al Holocaustului din Statele 
Unite ale Americii a datelor 
cu caracter personal din peri-
oada     1933-1945, prelucrate 
de Serviciul de Stat de Arhivă 
al Republicii Moldova.

Joe Biden a promis că va 
reveni în Moldova

Vicepreşedintele Statelor 
Unite ale Americii şi-a înche-
iat vizita oficială în Republica 
Moldova în jurul orei 18.00, 
cînd avionul acestuia a de-
colat de pe Aeroportul Inter-
naţional Chişinău. Jurnaliştii 
nu au avut acces pe aeroport, 
pentru a filma cum oficialul 
american îşi ia rămas bun şi 
părăseşte pămîntul moldove-
nesc. Amintim însă că acesta 
a plecat din Moldova cu pro-
misiunea de a reveni.

Lilia DUMINICA
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Actualmente, în condiţi-
ile unor noi realităţi politice 
şi economice, în contextul 
eforturilor de integrare a ţării 
noastre în Uniunea Europea-
nă şi includerii în procesul 
de globalizare, pregătirea 
juriştilor calificaţi şi compe-
tenţi devine un obiectiv din 
ce în ce mai important pentru 
dezvoltarea ulterioară a sta-
tului moldovenesc. 

Multitudinea de instituţii 

Aportul Filierei Universitare 
Francofone ,,Drept”  la pregătirea 

juriştilor de înaltă calificare de către 
Facultatea de drept a USM

şi întreprinderi internaţionale 
şi multinaţionale, prezente în 
Republica Moldova, a impus 
necesitatea pregătirii specia-
liştilor în Drept internaţional 
şi Drept economic, capabili să 
activeze în cadrul diverselor 
domenii ale dreptului, apţi să 
găsească şi să furnizeze solu-
ţii în contextul cooperării in-
ternaţionale şi să răspundă efi-
cient provocărilor condiţiilor 
socio-economice în perma-
nentă şi rapidă transformare. 
Mai mult decît atît, se atestă 
problemele calităţii legisla-
ţiei naţionale, dar şi aplicării 
eficiente a acesteia. Numărul 
impunător de dosare la Curtea 
Europeană pentru Drepturile 
Omului este de asemenea un 
alt exemplu relevant şi eloc-
vent în acest sens. 

Astfel, activitatea Fili-
erei Universitare Franco-
fone ,,Drept”, de peste un 
deceniu, este orientată spre 
oferirea unei formări de ca-
litate europeană în domeniul 
juridic. Urmarea curriculei 
universitare, naţionale, pre-

cum şi oportunitatea stagiilor 
profesionale, masteratelor, 
doctoratelor şi post-docto-
ratelor în străinătate, oferă 
posibilitatea realizării unui 
schimb valoros de cunoştin-
ţe şi know-how cu statele 
francofone, în particular, cu 
Franţa – modelul originar al 
democraţiei reprezentative 
contemporane şi o referinţă 
în ceea ce priveşte edificarea 
unui sistem de drept perfor-
mant şi eficient.

În aşa mod, studenţii fili-
erei îşi obţin formarea teore-
tică conform celor mai înalte 
standarde naţionale în dome-
niu, beneficiază de cursuri 
de studiu a limbii franceze 
de specialitate, cu conferirea 
unui certificat de cunoaştere 
avansată a limbii franceze, la 
finele studiilor de licenţă, pe 
de o parte. Pe de altă parte, 
formarea practică, prin inter-
mediul stagiilor profesionale, 
a masteratelor, doctoratelor 
şi post-doctoratelor, burselor 
pentru cercetare, vine să com-
pleteze şi să racordeze nivelul 

de pregătire al studenţilor fili-
erei la standardele europene. 
Realizarea studiilor de master 
în una din ţările francofo-
ne prin intermediul burselor 
Agenţiei Universitare a Fran-
cofoniei şi Alianţei Franceze 
este etapa decisivă în obţine-
rea diplomei de studii superi-
oare complete conforme stan-
dardelor europene.

 În concluzie, Filiera Uni-
versitară Francofonă ,,Drept” 
este un centru de formare 
teoretică şi practică perfor-
mantă a viitorilor jurişti, care 
îşi confirmă de-a lungul ani-
lor utilitatea şi necesitatea în 
cadrul Facultăţii de drept a 
USM şi învăţămîntului juri-
dic naţional în general. 

Specialiştii formaţi în 
cadrul filierei sînt persoane 
competitive ce participă efi-
cient la procesul de integrare 
europeană a statului nostru şi 
promovează standardele pro-
fesionale înalte în domeniul 
juridic prin activitatea lor, atît 
de practicieni, cadre didactice, 
cît şi de cercetători ştiinţifici.

Tribuna viitorilor juriştil

Victor OlAru, 
student anul III,

responsabil, Spaţiul Francofon 
al Filierei universitare 
Francofone ,,Drept”

În apa potabilă din municipiul 
Chişinău nu se va mai conţine clor. 
Primăria Chişinău şi-a propus să re-
alizeze acest obiectiv timp de un an 
de zile.

Despre aceasta, dar şi despre al-, dar şi despre al-
tele au fost anunţate în cadrul sem-
nării Acordului de înfrăţire dintre  
„Apă-Canal Chişinău” SA şi Soci-
etatea Comercială RAJA Constanţa 
SA. Documentul a fost semnat de 
către directorii generali ai ce-
lor două companii, Constantin 
Becciev şi Felix Stroe şi pre-
vede colaborare şi schimb de 
experienţă în ceea ce ţine de 
implementarea noilor tehnolo-
gii şi pregătirea specialiştilor 
de profil.

Directorul general al RAJA 
Constanţa, Felix Stroe, a men-
ţionat că una dintre cele mai 
performante tehnologii pe plan 
mondial pe care o folosesc şi 
ei în România, este tratarea 
apelor cu ajutorul instalaţiilor 
cu ultraviolet. Acest mod de 
tratare nu afectează în nici un fel ca-
lităţile de gust şi de miros ale apei. 
În schimb, după cum se ştie, clorul 
este un element care se acumulează 
în organism şi este dăunător pentru 
sănătate, a mai spus Felix Stroe.

Referitor la costul instalaţiilor, 
directorul român a spus că pentru 
municipiul Constanţa, care are o po-
pulaţie de 380 de mii de locuitori, o 
instalaţie completă pentru tratarea 
apei potabile costă în jur de 500 de 
mii de euro.

Primarul Capitalei, Dorin      
Chirtoacă a declarat că eliminarea 
clorului din apa potabilă este posi-
bilă timp de un an şi a remarcat că la 
staţia de tratare de la Vadul lui Vodă, 
deja nu se mai foloseşte clor, el fi-

ind înlocuit cu un alt dezinfectant. 
„Acelaşi lucru urmează să-l facem 
la staţia de tratare Chişinău pentru 
a elimina clorul”, a comunicat edilul 
Capitalei şi a spus că pe vremuri nu 
erau alte soluţii, dar acuma sînt cîte-
va, referindu-se la tratarea cu ultra-
violet şi la alţi dezinfectanţi.

Un alt obiectiv din cadrul acor-
dului ţine de reducerea consumului 
de curent electric. Acest obiectiv 

poate fi realizat doar prin moderni-
zarea utilajelor, a subliniat primarul 
Capitalei şi a declarat că soluţia ar fi 
procurarea lor în rate, acestea fiind 
achitate din economisirea curentului 
electric.

Prima acţiune de anvergură con-
form acordului vizat, va fi organiza-
rea în luna aprilie 2011, la Chişinău, 
de către Ambasada SUA în Româ-
nia, a unui schimb de experienţă 
între întreprinderile din Republica 
Moldova şi SUA care prestează ser-
vicii de alimentare cu apă şi canali-
zare. La acest eveniment vor partici-
pa reprezentanţii Ambasadelor SUA 
în România şi în Republica Moldo-
va, precum şi peste 50 de oameni de 
afaceri din SUA.

Apa din Capitală va avea mai 
puţin clor

Expert european, suspectat 
de exploatare sexuală a copiilor 

moldoveni
Opt copii ar fi fost abuzaţi sexual anul trecut de către cetă-

ţeni străini. Unul dintre molestatori, potrivit Centrului Inter-
naţional ,,La Strada”, a fost expert european angajat în calita-
te de consultant pentru un minister al Republicii Moldova. În 
plus, pe lîngă 
cei 8 copii 
mai sînt şi 
alţii, care au 
suferit.

Potrivit di-
rectorului ,,La 
Strada”, Ana 
Revenco, au 
fost identifi-
caţi 3 cetăţeni 
străini acuzaţi 
de abuz de ex-
ploatare sexu-
ală a copiilor. 
Ana Revenco 
susţine că este 
vorba despre 
cetăţeni ai 
Greciei, Italiei 
şi Norvegiei. Doi dintre aceştia sînt cercetaţi în stare de arest. 

Reprezentanţii Centrului ,,La Strada” mai spun că, de cele 
mai dese ori, copiii sînt ademeniţi prin intermediul site-urilor 
de socializare. În unul din cazuri, a fost creat un site, care 
încuraja străinii să vină în Republica Moldova, să viziteze 
această ţară, pentru a-şi găsi aşa numitul partener de viaţă.

Specialiştii IT recomandă părinţilor să configureze calcu-
latoarele de acasă în aşa fel, încît copiii să nu poată accesa 
site-urile care prezintă pericol.

Reprezentanţii ,,La Strada” susţin că, zilnic sînt informaţi 
despre zeci de cazuri de abuz sexual a minorilor.

Autorităţile de la Bucureşti dau alarma  în  cazul 
intermediarilor care pretind contra cost servicii de re-
dobîndire a cetăţeniei române. Aceştia nu sînt decît nişte 
escroci susţin autorităţile.

Dobîndirea cetăţeniei române nu se face în regim de 
urgenţă şi dosarele sînt soluţionate în ordinea înregistră-
rii lor. Serviciile oferite de intermediari nu au acoperire 
legală. Dobîndirea cetăţeniei ţine doar de competenţa 
Autorităţii Naţionale de Cetăţenie.

,,Nu mai apelaţi la intermediarii care promit obţine-
rea numărului de ordin mai rapid sau soluţionarea sta-
diului dosarului în regim de urgenţă, fiindcă acest lucru 
nu este real. Cei care percep anumite taxe în cazul do-

ATENţIE! Escroci în cazul redobîndirii 
cetăţeniei române

sarelor de redobîndire  a cetăţeniei române nu sînt decît 
nişte escroci” – acesta este sfatul autorităţilor de la Di-
recţia de Cetăţenie din Bucureşti.

Nu există nici o procedură paralelă, alta decît 
cea legală, prin care se poate solicita soluţiona-
rea cu prioritate a dosarelor prin aceşti intermediari. 
Pentru a simplifica şi mai mult lucrurile, autorităţile au 
dispus ca începînd cu data de  9 martie 2011, în Secţi-
unea „Ordine ANC” orice persoană interesată să poată 
vizualiza listele cu ordinele prin care preşedintele ANC 
a aprobat cererile de redobîndire a cetăţeniei române.

Listele  cu numărul de ordin le puteţi vedea aici: 
www.cetatenie.just.ro

Dorin Chirtoacă 
zice adio pieţei 

de trotuar
Comercianţii ambulanţi din 

jurul Pieţei Centrale din Chişi-
nău au aflat din gura primarului 
general, că nu vor mai putea 
vinde marfa în stradă. Dorin 
Chirtoacă spune că în piaţă va 
fi amenajat un sector separat, 
unde micii producători autoh-
toni vor trebui să închirieze ta-
rabe dacă vor să vîndă. 

Cum a ajuns în preajma 
pieţei, primarul a descoperit că 
multe produse sînt vîndute în 
locuri improvizate pe trotuar. 
Chirtoacă a încercat să expli-
ce comercianţilor de ocazie ce 
bine le va fi cînd vor vinde la 
tarabe. 

Primarul a fost la piaţă şi cu 
membrii unei delegaţii a auto-
rităţilor judeţene din Constan-
ţa, care au observat că produ-
sele de la noi sînt mai naturale 
decît cele din România. 

Alianţa ONG-urilor active în domeniul protecţiei sociale a copilului şi 
familiei (APSCF) a format grupul de lucru pentru crearea cadrului norma-
tiv în aplicarea Legii privind reglementarea statutului juridic al adopţiei. 
Acest grup de lucru include reprezentanţi ai societăţii civile, fără implica-
rea celor ai Guvernului. Din acest grup fac parte Asociaţia „Salvaţi Copiii”, 
Asociaţia „Deschidere”, Asociaţia Părinţilor Adoptivi şi Asociaţia „Amici 
dei bambini”, ultima organizaţie fiind şi liderul grupului de lucru. 

În cadrul unei conferinţe de presă din 3 februarie, directoarea Asociaţiei 
„Amici dei Bambini”, Stela Vasluian, a menţionat că acest grup de lucru va 
coopta şi reprezentanţi ai Guvernului. 

„Pînă acum nu au fost implicaţi reprezentanţi ai Guvernului din motiv 
că se elaborează anumite instrumente de lucru pentru a fi prezentate minis-
terului şi vom încerca să fim noi grupul de lucru al Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF)”, a declarat Stela Vasluian. 

Potrivit ei, iniţiativa de a forma acest grup de lucru vine din partea so-
cietăţii civile, care doreşte să ofere un suport în munca MMPSF. 

Legea privind reglementarea statutului juridic al adopţiei a intrat în 
vigoare pe 30 ianuarie curent. În termen de trei luni, grupul de lucru al    
APSCF va ajuta Guvernul să elaboreze cadrul normativ necesar funcţionă-
rii legii respective, a conchis Stela Vasluian. 

Legea adopţiei are un grup de lucru, 
fără implicarea reprezentanţilor 

Guvernului
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La ceremonia de inaugurare au 
participat Valentina Buliga, minis-
trul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, Iurie Cheptănaru, vicemi-
nistrul Afacerilor Interne, precum şi 
reprezentanţi ai corpului diplomatic 
acreditaţi în Republica Moldova şi 
ai organizaţiilor internaţionale.

Evenimentul a marcat etapa fi-
nală de realizare a proiectului „Asis-
tenţă tehnică şi de sporire a capaci-
tăţii Guvernelor Republicii Moldova 
şi Ucrainei pentru implementarea 
Acordurilor de Readmisie cu Uni-
unea Europeană  (GUMIRA)”. Re-
zultatul este indiscutabil impresio-
nant. Republica Moldova dispune 
acum de un complex modern de 
plasament temporar al străinilor. 
Iar acest fapt reprezintă un pas im-
portant al ascensiunii  noastre spre 
integrarea europeană şi valorile 
umane promovate de lumea demo-
cratică.

Blocurile renovate ale Centrului 

Condiţii mai bune pentru migranţi în Moldova

de Plasament Temporar al Străini-
lor includ spaţii de cazare, un cen-
tru medical, grupuri sanitare, bu-
cătărie, precum şi facilităţi pentru 
petrecerea timpului liber, inclusiv 
un teren sportiv, şi o sală de forţă. 
De asemenea, centrul oferă per-
soanelor cazate un set complex de 
servicii de asistenţă. Acesta include 
asistenţa juridică, medicală, psiho-
logică şi socială.

Iniţiativa de modernizare a in-
stituţiei vine pe fundalul sporirii 
globale a migraţiei şi, în special, 
a mişcării spre graniţele europe-
ne curente şi viitoare, fenomen ce 
produce un impact pronunţat asu-
pra ţării noastre, precum şi asupra 
statelor UE. În consecinţă, situaţia 
creează noi provocări legate de ma-
nagementul migraţiei. 

În această ordine de idei, Iurie 
Cheptănaru, viceministrul Aface-
rilor Interne a ţinut să sublinieze 
că „realizarea proiectului vizat a 

consolidat capacităţile Ministerului 
Afacerilor Interne, care la moment 
dispune de toate instrumentele şi 
condiţiile speciale necesare pentru 
plasamentul temporar al migranţi-
lor ilegali, în special pentru catego-

riile de persoane defavorizate, cum 
ar fi femeile şi minorii neînsoţiţi”.

Menţionăm, în acelaşi context, 
că renovarea şi darea în exploatare 

a celor două blocuri reprezintă un 
pas important spre consolidarea ca-
pacităţii autorităţilor moldovene în 
domeniul gestionării migraţiei şi 
protecţiei drepturilor migranţilor, 
în special ale femeilor şi copiilor. 

Reprezentanţii MAI au dat asi-
gurări că persoanele plasate în blo-
curile renovate vor dispune de toate 
condiţiile necesare. La moment, în 

Centrul de Plasament Temporar al 
Străinilor se află 33 de persoane, 
dintre care 3 minori. Precizăm că 
instituţia are o capacitate maximă 
de cazare, în condiţii decente, pen-
tru 200 de persoane.

Ceremonia de inaugurare 
a celor două blocuri a fost or-
ganizată de Ministerul Aface-
rilor Interne în parteneriat cu 
Misiunea Organizaţiei Inter-
naţionale pentru Migraţie în 
Republica Moldova.

Cea de-a doua etapă a pro-
iectului „Asistenţă tehnică şi 
de sporire a capacităţii Guver-
nelor Republicii Moldova şi 
Ucrainei pentru implementa-
rea Acordurilor de Readmisie 
cu Uniunea Europeană” a fost 
realizată cu suportul financiar 
acordat de către Uniunea Eu-
ropeană, precum şi cu supor-
tul Misiunii Organizaţiei In-
ternaţionale pentru Migraţie 
în Republica Moldova şi co-
finanţată de Guvernul Italiei 

şi Oficiul Federal German pentru 
Migraţie şi Refugiaţi.

Lilia DUMINICA

În perioada 14-20 martie 2011, pe teritoriul Republicii 
Moldova se desfăşoară operaţiunea specială „Pasaj feroviar”. 
Operaţiunea este organizată de către Direcţia poliţiei rutiere 
a Ministerului Afacerilor Interne. Evenimentul are drept scop 
intensificarea activităţii de asigurare a ordinii publice şi secu-
rităţii circulaţiei rutiere, precum şi a măsurilor preventiv-profi-
lactice în contracararea încălcărilor de circulaţie la traversarea 
pasajelor feroviare. 

Astfel, în locurile unde sînt amplasate pasaje feroviare, an-
gajaţii comisariatelor de poliţie vor menţine controlul asupra 
respectării, de către conducătorii mijloacelor de transport, a re-
gulilor de traversare a liniilor de cale ferată. Concomitent, in-
spectorii de stat pentru sistematizarea circulaţiei rutiere urmea-

ză să examineze trecerile 
la nivel cu calea ferată, 
pentru a determina sta-
rea şi condiţiile tehnice 
ale pasajelor în vederea 
asigurării traversării fără 
obstacole a transportului.

În acest sens, vă rea-
mintim, că în Codul con-
travenţional al Republicii 
Moldova sînt prevăzute 
următoarele sancţiuni:

• amendă de pînă la 
1000 de lei, pentru dete-
riorarea drumurilor, pa-

sajelor de nivel cu calea ferată, precum şi pentru crearea inten-
ţionată de obstacole în circulaţia rutieră (articolul 223);

• amendă de la 100 la 200 de lei, aplicată persoanei fizice 
şi respectiv amendă de la 1000 la 2000 de lei, aplicată per-
soanei juridice, pentru nerespectarea regulilor de întreţinere, 
de reparaţie şi de reconstrucţie a pasajelor, precum şi pentru 
nerespectarea termenelor de executare a lucrărilor de reparaţie 
şi de reconstrucţie executate în zona respectivă. Neîndeplini-
rea lucrărilor de amenajare, de reparare şi de curăţare regulată 
a punţilor de trecere, precum şi neexecutarea obligaţiilor de 
întreţinere în stare tehnică bună şi în curăţenie a căilor de acces 
la drumul de folosinţă generală, se sancţionează cu amendă de 
la 200 la 300 de lei, aplicată persoanei fizice şi respectiv cu 
amendă de la 600 la 1000 de lei, aplicată persoanei juridice 
(articolul 227);

• amendă de la 200 la 400 de lei, pentru neluarea de măsuri 
în vederea înlăturării încălcării legislaţiei, indicate în raportul 
autorităţii abilitate cu lichidarea cauzelor care au dus la astfel 
de încălcări, precum şi răspunsul tardiv dat raportului sau in-
formaţiei prezentate de această autoritate (articolul 337).

În cazurile cînd vor fi depistate nereguli de întreţinere şi 
exploatare a acestora, persoanelor responsabile li se vor în-
mîna prescripţii cu termeni strict stabiliţi, pentru înlăturarea 
neajunsurilor.

Lilia DUMINICA

Companiile din Moldova pot beneficia, pe 
parcursul lunii martie, de consultanţă ame-
ricană gratuită în domeniile: siguranţa ali-
mentară, producerea şi procesarea fructelor, 
legumelor şi laptelui. Astfel, timp de mai mult 
de o lună, patru experţi americani acordă 
consultanţă producătorilor şi procesatorilor 
moldoveni. Asistenţa este acordată pe bază de 
voluntariat în cadrul programului „De la Fer-
mier la Fermier”, implementat în ţara noastră 
de CNFA, cu suportul financiar al USAID. 

În perioada 12-28 martie, Cliff Wener, expert în teh-
nologiile de procesare a produselor alimentare şi acorda-
rea instruirilor în domeniu, oferă Universităţii Tehnice din 
Moldova asistenţă în standardele de siguranţă alimentară la 
cultivarea şi prelucrarea fructelor şi legume-
lor. Activitatea expertului include un schimb 
de experienţă privind sistemul de siguranţă 
alimentară al SUA, evaluarea succeselor şi 
provocărilor cu care se confruntă producăto-
rii moldoveni de fructe şi legume, precum şi 
ajustarea curriculei universitare privind sigu-
ranţa alimentară.  

Juan Guerrero, agent de extensiune şi profe-
sor emerit în studiul animalelor la Universitatea 
din California, asistă, în perioada 14-31 martie, 
Întreprinderea Individuală „Prenco Grigore” 
din satul Brînzenii Noi, raionul Teleneşti, în 
perfecţionarea managementului culturilor fu-
rajere şi al furajelor. Profesorul american oferă 
recomandări orientate spre sporirea producţiei 
de lapte din contul diversificării culturilor fu-
rajere şi a optimizării raţiilor alimentare. Asis-
tenţa se va axa, de asemenea, pe tehnologiile 
de semănare, pe rotaţia culturilor, procedurile 
de recoltare şi depozitare.  

Brian Stone, fermier şi consultant în pro-
cesarea laptelui, din statul american Massac-
husetts, va conlucra, în perioada 23 martie - 8 aprilie, cu 
SRL-ul „Intercentre Lux” din satul Frunza, raionul Slobozia, 
în scopul sporirii producerii şi a calităţii laptelui. Expertul va 
evalua situaţia actuală şi va oferi recomandări pentru opti-
mizarea producerii, va familiariza beneficiarul cu practicile 
performante în domeniu şi standardele privind igiena în pro-
cesul de muls.    

Lynn Long, agent de extensiune horticolă cu specializare în 
producerea cireşelor, va asista, în perioada  27 martie - 8 aprilie, 
SRL-ul „Asconi” din satul Puhoi, raionul Ialoveni, în sporirea 
productivităţii şi a calităţii cireşelor. Lynn Long va evalua pro-
iectele beneficiarului şi terenurile destinate cultivării cireşilor 
pitici în seră, va stabili operaţiunile necesare înainte de plan-

Centrul de Plasament Temporar al Străinilor (CPTS), al Bi-
roului Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne a căpă-
tat o înfăţişare europeană. Situat pe strada Petricani 88, din mu-
nicipiul Chişinău, acesta dispune acum de un bloc administrativ 
separat, dar şi de un bloc pentru plasarea femeilor şi copiilor.

A demarat operaţiunea 
„Pasaj feroviar”

Experţii americani acordă consultanţă 
gratuită producătorilor din Moldova

tare, precum şi cele de îngrijire şi întreţinere a livezilor pînă la 
intrarea pe rod. 

Amintim că programul „De la Fermier la Fermier” ofe-
ră grupurilor de fermieri, cooperativelor şi întreprinderilor 
agricole, posibilitatea de a beneficia de consultanţă america-
nă gratuită pentru îmbunătăţirea performanţelor prin aborda-
rea profesionistă a problemelor de ordin tehnic şi financiar. 
Asistenţa programului se concentrează pe producerea şi pre-
lucrarea fructelor, legumelor şi a laptelui. 

Pe lîngă întreprinderile gazdă, pe durata aflării în Moldo-
va, experţii americani acordă consultanţă de scurtă durată şi 
altor fermieri care solicită asistenţă. 

Menţionăm că CNFA este o organizaţie pentru dezvoltare 
internaţională din SUA, creată în anul 1985, care îşi dedică 
activitatea creşterii veniturilor rurale prin fortificarea capaci-
tăţilor fermierilor şi antreprenorilor rurali. Activitatea CNFA 
se axează pe dezvoltarea agriculturii pe baza iniţiativelor de 
facilitare a accesului la piaţă, creştere a competitivităţii afa-

cerilor agricole, sporire a productivităţii şi creştere a accesu-
lui la finanţe şi mijloace de producţie pentru întreprinderi. Pe 
parcursul ultimei decade, CNFA a obţinut performanţe im-
portante în Africa, Europa de Est, Orientul Mijlociu şi Asia 
Centrală, gestionînd programe de dezvoltare a agriculturii în 
valoare de peste 200 milioane de dolari. 

În Republica Moldova, CNFA implementează în prezent 
programul „De la Fermier la Fermier”, în valoare de 2,5 mi-
lioane de dolari, cu o durată de cinci ani şi a finalizat recent 
proiectul „Dezvoltarea Businessului Agricol”, în valoare de 
12 milioane de dolari.

Lilia DUMINICA
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Educaţie juridică

Sînt donator de sînge, dar nu ştiu care sînt drep-
turile prevăzute pentru un asemenea statut. rog să 
va expuneţi asupra drepturilor unor asemenea ca-
tegorii de cetăţeni.  

Vasile MErEuţă,
mun. Chişinău 

Legea privind donarea de 
sînge şi transfuzia sanguină 
nr.241 din 20.11.2008, în arti-
colul 11 garantează egalitatea 
în drepturi a donatorilor de 
sînge fără deosebire de rasă, 
naţionalitate, origine etnică, 
limbă, religie, sex, opinie, 
apartenenţă politică, avere sau 
origine socială. Acest articol 
prevede că donatorul de sînge 
are dreptul:

a) la examen medical gra-
tuit în perioada de predonare, 
precum şi la informaţie pri-
vind rezultatele examenului;

b) la securitatea vieţii per-
sonale, integrităţii fizice şi 
psihice, cu asigurarea discre-
ţiei în timpul acordării servi-
ciilor de sănătate;

c) la confidenţialitatea 
oricăror informaţii legate de 
starea de sănătate furnizate 
personalului medical auto-
rizat, a rezultatelor testelor 

efectuate asupra donaţiilor, 
precum şi a informaţiilor pri-
vind trasabilitatea ulterioară 
a sîngelui şi componentelor 
sanguine;

d) la informaţii privind 
instituţia colectoare de sînge, 
calitatea şi modalitatea de 
prestare a serviciilor;

e) la condiţii adecvate nor-
melor sanitar-igienice pentru 
efectuarea examenului clinic 
şi colectării sîngelui şi com-
ponentelor sanguine. 

Conform prevederilor 
aceluiaşi articol, salariaţii 
donatori de sînge şi compo-
nente sanguine beneficiază de 
garanţiile acordate în temeiul 
Codului muncii al Republicii 
Moldova.  Donatorii de sîn-
ge şi componente sanguine, 
voluntari şi neremuneraţi, be-
neficiază de garanţii sociale 
acordate în modul stabilit de 
Guvern.

Conform prevederilor Re-
gulamentului  privind modul 
de testare alcoolscopică şi 
examinare medicală pentru 
stabilirea stării de ebrietate şi 
naturii ei, aprobat prin Hotă-
rîrea Guvernului nr.296 din 16 
aprilie 2009,  testarea alcool-
scopică se efectuează de către 
persoanele abilitate în acest 
scop (colaboratorii de poliţie, 
lucrătorii medicali, inspecto-
rii „Controlului treziei” şi al-
ţii), instruite în modul stabilit 
şi cu respectarea regulilor şi 
normativelor sanitaro-epide-
miologice în vigoare.  Temei 
pentru efectuarea testării alco-
olscopice serveşte suspectarea 
consumului de alcool, dro-
guri sau de alte substanţe ce 
provoacă ebrietate, precum şi 
prezenţa simptomelor acţiunii 
alcoolului, drogurilor şi a altor 
substanţe psihotrope, medi-
camentelor cu efecte similare 
acestora: mirosul de alcool 
din gură, instabilitatea pozei, 
dereglarea mersului, tremurul 
accentuat al degetelor, pleoa-
pelor, limbii, comportarea ne-
adecvată, mărturia persoanei 
examinate despre faptul con-
sumului. Persoana abilitată cu 
dreptul de efectuare a testării 
alcoolscopice este obligată:

a) să verifice starea funcţi-
onală a aparatului etilotest;

b) să informeze subiectul 
despre faptul că urmează a fi 
testat la existenţa  vaporilor de 
alcool în aerul expirat;

c) să explice persoanei tes-
tate procedura testării alcool-
scopice; 

d) să respecte instrucţiuni-
le privind ordinea testării alco-
olscopice şi normele sanitaro-
igienice, desigilînd dispoziti-
vul de protecţie (muştiucul) în 
prezenţa examinatului;

e) să extragă pe suport de 
hîrtie rezultatul măsurării, să-l 
completeze cu datele necesa-
re şi să-l aducă la cunoştinţa 
subiectului testat contra sem-
nătură, cu anexarea ulterioară 
la procesul-verbal de consta-
tare a contravenţiei. În cazul 
refuzului subiectului testat de 
a semna extrasul cu rezultatul 
testării va face menţiunea re-
spectivă;

f) să explice subiectului 
dreptul de a contesta, în caz 
de dezacord, rezultatul testării 
alcoolscopice; 

g) să conducă subiectul, 
în cazul în care concentraţia 
de alcool în aerul expirat co-
respunde stării de ebrietate cu 
grad avansat de alcoolemie, la 
o instituţie medicală abilitată 
pentru efectuarea examinării 
medicale şi acordarea asis-
tenţei narcologice necesare. 
În cazul documentării fap-
tei ilicite în baza rezultatului 
testării alcoolscopice, în pro-
cesul-verbal pe lîngă datele 
obligatorii se indică numărul 
şi/sau seria de identificare a 
aparatului electronic, numărul 
de ordine al probei.

Persoana testată alcool-
scopic, care nu este de acord 
cu procedura testării, funcţio-
narea aparatului de testare, re-
zultatul testării,  este în drept 
să-l conteste, prin examinarea 
medicală cu recoltarea obliga-

Modul de testare alcoolscopică şi examinare 
medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei

torie a probelor biologice. În 
acest caz persoana testată este 
însoţită de lucrătorul de poliţie 
la cea mai apropiată institu-
ţie medicală abilitată, dar nu 
mai tîrziu de 2 ore după tes-
tarea alcoolscopică. Refuzul 
subiectului de a fi condus la 
o instituţie medicală abilitată 
pentru examinarea medicală 
cu recoltarea probelor biolo-
gice este considerat ca refuz 
de la dreptul de a contesta re-
zultatul testării alcoolscopice 
şi serveşte drept temei pentru 
menţinerea acestuia în vigoa-
re.

Examinarea medicală este 
efectuată în instituţiile medi-
co-sanitare publice, abilitate 
în acest scop de Ministerul 
Sănătăţii:

a) în municipiul Chişinău 
– în regim non-stop de către 
specialiştii instituţiei medico-
sanitare publice Dispensarul 
Republican de Narcologie;

b) în instituţiile medico-
sanitare publice spitaliceşti 
municipale/raionale abilitate 
– în orele de lucru de către 
medicul psihiatru-narcolog 
din cadrul Secţiei consulta-
tive,  în lipsa lui şi în afara 
orelor de lucru – de către me-
dicul de gardă din Secţia de 
internare (departamentul de 
urgenţă). În scopul asigurării 
obiectivităţii examinării me-
dicale, precum şi a siguranţei 
personalului medical, exa-
minarea medicală, inclusiv 
recoltarea probelor biologice 
în cadrul instituţiilor medicale 
abilitate, se efectuează în pre-
zenţa lucrătorului de poliţie, 
în cazul în care poliţistul este 
de acelaşi sex cu persoana 
examinată.   Examinarea me-
dicală este efectuată în baza 
biletului de trimitere, elibe-
rat de lucrătorul organelor de 
drept, conducătorii de între-
prinderi şi organizaţii, precum 
şi în baza adresării personale.  
În biletul de trimitere se indi-
că datele persoanei examinate 
şi ale lucrătorului organului 
de drept sau ale conducătoru-
lui întreprinderii, organizaţiei 
sau instituţiei care au solicitat 
examinarea, precum şi tim-
pul, scopul şi cauzele ce ge-
nerează necesitatea efectuării 
examinării medicale pentru 
stabilirea stării de ebrietate şi 
naturii ei. În cazul adresării 
personale cetăţeanul prezintă, 
în mod obligatoriu, actele de 
identitate şi cererea unde va 
fi indicat motivul solicitării 
examinării medicale pentru 
stabilirea stării de ebrietate şi 
naturii ei. Medicul abilitat cu 
dreptul de efectuare a exami-
nării medicale, trebuie să rea-
lizeze următoarele acţiuni:

a) să solicite biletul de tri-
mitere la examinarea medicală 

pentru stabilirea stării de ebri-
etate şi naturii ei;

b) să identifice persoana 
în baza actelor cu fotografie 
ce confirmă identitatea (bule-
tinul de identitate, legitimaţia, 
permisul de conducere etc.). 
Lipsa actelor de identitate nu 
serveşte temei pentru refuzul 
examinării medicale;

c) să se informeze asupra 
scopului şi cauzelor care au 
generat necesitatea efectuării 
examinării medicale;

d) să informeze persoana 
despre procedura examinării 
medicale;

e) să efectueze 
examinarea medi-
cală cu aplicarea 
obligatorie a pro-
belor de laborator 
(sînge şi/sau urină) 
şi prin respectarea 
strictă a ordinii şi 
modului unic de 
efectuare a exa-
minării medicale 
pentru stabilirea 

stării de ebrietate şi naturii ei;
f) să întocmească un pro-

ces-verbal în două exemplare 
în care va expune detaliat re-
zultatele examinării medicale 
pentru stabilirea stării de ebri-
etate şi naturii ei; 

g) să comunice persoanei 
examinate rezultatul examină-
rii medicale;

h) să explice persoanei 
examinate dreptul de a contes-
ta, în caz de dezacord, rezulta-
tul examinării medicale pentru 
stabilirea stării de ebrietate şi 
naturii ei.

La examinarea medica-
lă pentru stabilirea stării de 
ebrietate şi naturii ei, de rînd 
cu examenul clinic specific, 
medicul utilizează una din 
metodele nominalizate: pro-
ba Rappoport, „Controlul 
Treziei”, Aparatul APDVA 1, 
AG-1200, PPS-1, Indicato-
rul  ,,Alcotester”, expres-teste 
pentru determinarea alcoolu-
riei, conţinutului de alcool în 
salivă, produselor ori substan-
ţelor stupefiante sau a medi-
camentelor cu efecte similare 
acestora în urină. În cazul în 
care în urma examinării me-
dicale se stabileşte stare de 
ebrietate, recoltarea probelor 
biologice pentru  determina-
rea concentraţiei alcoolului în 
sînge şi a prezenţei  substan-
ţelor stupefiante sau a medi-
camentelor cu efecte similare 
acestora în sînge şi/sau urină 
este obligatorie. Determinarea 
concentraţiei alcoolului în sîn-
ge şi a prezenţei drogurilor, a 
altor substanţe psihotrope sau 
a medicamentelor cu efecte si-
milare acestora în sînge şi/sau 
urină este obligatorie şi în ca-
zul cînd există divergenţe între 
rezultatul testării alcoolscopi-
ce şi concluzia examinării me-
dicale. În cazul spitalizării de 
urgenţă în cadrul instituţiilor 
medico-sanitare a persoanelor 
accidentate sau a victimelor, 
cînd starea sănătăţii acestora 
nu permite examinarea medi-
cală pentru stabilirea stării de 
ebrietate şi naturii ei, proce-
sul-verbal privind examinarea 
medicală pentru stabilirea stă-
rii de ebrietate şi naturii ei nu 

se întocmeşte. Alcoolemia se 
stabileşte numai în baza anali-
zelor de laborator a 2 probe de 
sînge prelevate. Pentru deter-
minarea prezenţei substanţelor 
stupefiante sau a medicamen-
telor cu efecte similare aces-
tora se prelevează o singură 
probă de sînge şi, în mod obli-
gatoriu, 50–100 ml de urină.  
În acest caz în fişa medicală 
a bolnavului de staţionar se 
anexează rezultatul analize-
lor de laborator şi se descriu 
semnele caracteristice ebrie-
tăţii alcoolice sau narcotice, 
cu confirmarea concluziei. În 
cazul producerii accidentelor 
rutiere se efectuează examina-
rea medicală pentru stabilirea 
stării de ebrietate şi naturii ei 
şi a victimei, cu recoltarea şi 
analiza probelor biologice.

Concluzia examinării me-
dicale pentru stabilirea stării 
de ebrietate şi naturii ei se înre-
gistrează într-un proces-verbal.  
Concluzia examinării medicale 
pentru stabilirea stării de ebri-
etate şi naturii ei se comunică 
persoanei examinate, după 
care aceasta semnează proce-
sul-verbal.  În cazul refuzu-
lui persoanei examinate de a 
semna, medicul care a efectuat 
examinarea va face menţiunea 
respectivă în procesul-verbal.  
Procesul-verbal se întocmeşte 
în două exemplare, copia fi-
ind păstrată 5 ani în instituţia 
medico-sanitară publică, care 
a efectuat examinarea medi-
cală pentru stabilirea stării de 
ebrietate şi naturii ei. Primul 
exemplar al procesului-verbal 
se eliberează solicitantului 
examinării medicale pentru 
stabilirea stării de ebrietate şi 
naturii ei sub semnătură. Se 
interzic rectificările în textul 
procesului-verbal şi prescur-
tări a descrierilor manifestă-
rilor clinice a stării de ebri-
etate şi naturii ei.  Concluzia 
examinării medicale pentru 
stabilirea stării de ebrietate şi 
naturii ei, inclusiv rezultatul 
analizei de laborator a probe-
lor biologice pot fi contestate 
de  subiectul examinării me-
dicale ori de organul de drept 
care a dispus examinarea me-
dicală, în termen de 3 zile din 
data anunţării concluziei, prin 
solicitarea analizei de labo-
rator repetate în cadrul altei 
instituţii medicale abilitate, 
decît cea care a efectuat inves-
tigaţia iniţială.  Divergenţele 
apărute între cele două con-
cluzii ale examinării medicale 
pentru stabilirea stării de ebri-
etate şi naturii ei, precum şi 
toate litigiile ce ţin de această 
examinare se soluţionează, la 
cererea persoanei sau a orga-
nului interesat, de Comisia de 
control a examinării medicale 
pentru stabilirea stării de ebri-
etate şi naturii ei din cadrul 
Ministerului Sănătăţii. Testării 
alcoolscopice, la decizia poli-
ţiei sau altei persoane abilitate 
de a efectua astfel de testare, 
se supun următoarele categorii 
de persoane:

a) conducătorii de vehicu-
le bănuiţi de consum de alco-
ol, consum de droguri şi/sau 
de alte substanţe ce provoacă 
ebrietate;

b) persoanele bănuite de 
consum de alcool, consum de 
droguri şi/sau de alte substan-
ţe ce provoacă ebrietate, care 
încalcă ordinea publică şi/sau 
care manifestă comportament 
agresiv şi violent;

c) persoanele implicate în 
accidente în traficul rutier, cu 
excepţia accidentelor grave 
soldate cu traumatizarea sau 
decesul persoanelor.

Examinării medicale se 
supun următoarele categorii 
de persoane:

a) persoanele la care în 
urma testării alcoolscopice 
s-a constatat o concentraţie de 
alcool în aerul expirat, cores-
punzătoare stării de ebrietate 
cu grad avansat de alcoole-
mie;

b) persoanele bănuite de 
comiterea infracţiunilor sub 
influenţa alcoolului, drogurilor 
şi altor substanţe ce provoacă 
ebrietate, la decizia lucrătoru-
lui organului de drept;

c) conducătorii de vehicu-

le şi alţi participanţi la trafic, 
care au fost implicaţi într-un 
accident rutier soldat cu trau-
matizarea sau decesul persoa-
nelor; 

d) persoanele bănuite de 
consum de alcool, consum 
de droguri şi de alte substan-
ţe ce provoacă ebrietate, care 
încalcă ordinea publică şi/sau 
care manifestă comportament 
agresiv şi violent, care refuză 
testarea alcoolscopică;

e) persoanele care nu sînt 
de acord cu rezultatul testării 
alcoolscopice sau contestă re-
zultatul acesteia;

f) persoanele ce se adre-
sează de sine stătător.

Cheltuielile necesare pen-
tru efectuarea examinării me-
dicale pentru stabilirea stării 
de ebrietate şi naturii ei, pre-
cum şi/sau analiza de labora-
tor a probelor prelevate (sînge 
şi/sau urină) sînt acoperite de 
solicitantul examinării/contes-
tării, conform actelor normati-
ve în vigoare. 
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Curtea de Apel Economică solicită prezentarea reprezentan-
ţilor: SA „Circul din Chişinău”, SC „Pesnex Develompets Li-
mited”, ÎS „Cadastru”, OCT Chişinău, pentru data de 31 martie 
2011, ora 11.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 129) unde se va examina cauza civilă la acţiunea Procu-
raturii Generale în interesele statului în persoana Ministerului 
Culturii privind anularea contractului de uzufruct.

Părţile prezente să prezinte procura corespunzătoare şi refe-
rinţă potrivit art.186 CPC al RM.

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

Preşedintele
şedinţei de judecată  Aureliu Colenco

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-

rea obligatorie a reprezentantului ÎI „Motînga Alexandru”, pen-
tru data de 13 aprilie 2011, ora 9.15, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examinarea 
cauzei civile a SRL „Drancor” privind încasarea a 4557,22 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
„Liliana Schiţco”, pentru data de 18 aprilie 2011, ora 10.40, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de FPC ,,Rogob” SRL 
privind încasarea sumei de 1090 lei 02 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului SRL „Serengheti”, pentru data de 14 aprilie 
2011, ora 9.50, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
„Olmosdon”.

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

Judecător  Iu. ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului ÎI „Petrache Doina”, pentru data de 11 mai 
2011, ora 10.10, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS 
„Express Leasing” SRL.

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

Judecător  Iu. ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului GŢ „Didic Larisa”, pentru data de 24 mai 
2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SC 
„Transaf Grup”.

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

Judecător  Iu. ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Petuhov Piotr, domiciliat: Chişinău, str. Florilor nr. 12/4, apt. 49, 
pentru data de 30 martie 2011, ora 13.30, la şedinţa de judecată 
(str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de Petuhov Natalia.

Judecător   V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ivanova Vera, pentru data de 30 martie 2011, ora 15.00, la şedin-
ţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Ostanina Natalia privind transmiterea 
în proprietate a bunului gajat în scopul stingerii datoriei.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea Aso-
ciaţiei Obşteşti Organizaţiei Transnistrene „PRO EUROPA” 
şi preşedintele acesteia Boris Hristev, pentru data de 1 aprilie 
2011, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
59) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea reclamantului 
Mihail Bodean privind apărarea onoarei şi demnităţii.

Judecător   Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Conovalova Natalia, Constantin Gheorghe, Constantin 
Emilia, Dercaceva Tatiana, Dercaceva Alina, Lobari Ludmila, 
Lobari Grigorie, Lobari Serghei, pentru data de 4 aprilie 2011, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) 
în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea reclamantului       
Chirpicencov Serghei privind anularea contractului de vînzare-
cumpărare.

Judecător   Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cîrlig Gretta, pentru data de 4 aprilie 2011, ora 13.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Tataru Vasile privind desfacerea căsă-
toriei.

Judecător   Ion ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mitrofan Valeriu, pentru data de 8 aprilie 2011, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în legătură cu 
examinarea cauzei civile intentată de ÎCS „Easy Credit” privind 
încasarea datoriei.

Judecător   Liubovi Brînza

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Martin Valeriu, domiciliat: satul Cuşmirca, Şoldăneşti, pentru 
data de 8 aprilie 2011, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. Bul-
gară nr. 43, bir. 39) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
intentată de Martin (Pleşca) Tatiana.

Judecător   V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ţoi Alexandru Eduard, a.n. 18.06.1972, domiciliat: Chişinău, 
str. V. Dicescu nr. 49, apt. 13, precum şi rudele acestuia, pentru 
data de 8 aprilie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Bul-
gară nr. 43, bir. 39) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea cet. Ţoi Irina Ivan către Inspectoratul Fiscal Centru 
privind declararea persoanei dispărute.

Judecător   V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rusnac Tatiana, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, str. 
Bucureşti nr. 57, apt. 9, pentru data de 11 aprilie 2011, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Moraru Viorel privind 
înlăturarea obstacolelor în folosirea apartamentului.

Judecător   Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Dolgov Vladislav, pentru data de 11 aprilie 2011, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de DPDC privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Blizneţov Andrei, cu domiciliul: Chişinău, str. Gheorghe Asachi 
nr. 66/1, apt. 92, pentru data de 11 mai 2011, ora 13.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Blizneţova Olesea privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

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

Judecător   D. Suşchevici
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. 
Mîţu Sergiu, domiciliat: Chişinău, str. L. Deleanu nr. 7/1, apt. 9, 
pentru data de 12 aprilie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de CCL-177 privind încasarea sumei. 

Judecător  Oleg Sternioală
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, solicită prezentarea cet. 
Vlas Eleonora, domiciliată: Chişinău, str. L. Deleanu nr. 7/1, apt. 
64, pentru data de 12 aprilie 2011, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de CCL-177 privind încasarea sumei. 

Judecător  Oleg Sternioală
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mammad M Ha-
med, pentru data de 4 aprilie 2011, ora 15.15, la şedinţa de ju-
decată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Tarnovscaia Irina privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Alexa Gheorghe, 
cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, str. Ismail nr. 100/2, 
apt. 44, pentru data de 6 aprilie 2011, ora 13.30, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir.24) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de CCL-136 privind încasarea sumei.

Judecător  Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Rom-Prim”, pentru data de 11 aprilie 2011, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Andonic Roman privind recuperarea datoriei.

Judecător  I. Timofei
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Babenco Ilia, pentru data de 12 aprilie 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de CCL-20 privind încasarea sumei.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Plîngău Maria, pentru data de 13 aprilie 2011, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Plîngău Semion privind desfacerea că-
sătoriei.

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

Judecător  Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Filimon Grigore şi reprezentantul SC „Veriatrans” SRL, pentru 
data de 5 mai 2011, ora 13.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 19) în calitate de reclamaţi în cauza civilă intentată de 
SA „MAIB Leasing” SA privind încasarea sumei.

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

Judecător  Cornelia Vârlan

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

Bodgros Slavic, a.n. 20.05.1963, cu ultimul domiciliu: Chişi-
nău, str. Salcîmilor nr. 22, bloc 2, apt. 52, pentru data de 5 aprilie 
2011, ora 9.40, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 15) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
Bodgros Valentina privind desfacerea căsătoriei.

Judecător    Luiza Gafton
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lui: Sandul Iurie, 
domiciliat: Chişinău, str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 21/5, apt. 
25, pentru data de 28 martie 2011, ora 10.30, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 317) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Negruţa Tatiana privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător    Ludmila Cernei
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Daraban Mihail, domiciliat în mun. Chişinău, com. Bubuieci, str. 
M. Eminescu nr. 4A, pentru data de 30 martie 2011, ora 11.30, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Daraban Ludmila 
privind partajarea averii.

Judecător    L. Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Andronachi  
Valeriu şi Ursu Natalia, pentru data de 6 aprilie 2011, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de Direcţia pentru Pro-
tecţia Drepturilor Copilului, s. Ciocana privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

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

Judecător    Ala Malîi
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Pălăduţă  
Gheorghe Grigore, a.n. 1965, domiciliat: satul Bălăureşti, 
Nisporeni, pentru data de 4 aprilie 2011, ora 14.00, la şedinţa 
de judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 20) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-180/2011 intentată de Pălăduţă 
Silvia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător    Rodica Costru
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Ciobanu      
Valentina Nistor, domiciliată în satul Vărzăreşti, Nisporeni, 
pentru data de 31 martie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 6) în calitate de reclamat în 
cauza civilă nr. 2-167/2011 privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător    Diana Cristian
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Gîlca Valeriu 
Leon, locuitor al mun. Chişinău, str. Doina nr. 104, apt. 23, pen-
tru data de 7 aprilie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Bri-
ceni, str. Independenţei nr. 5, bir. 3) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea lui Cebotari Alexei privind încasarea prejudi-
ciului material şi moral. 

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

Judecător  N. Chirtoagă 
www

 Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-lui 
Chioibaş Oleg Fiodor, născut la 19.12.1976, cu ultimul domici-
liu cunoscut: satul Alexandru Ioan Cuza, Cahul, pentru data de 
18 aprilie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (Cahul, bdul 
Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă cu        
nr. 2-474/2011 privind realizarea dreptului la gaj intentată la ce-
rerea reclamantului Corporaţia de Finanţare Rurală. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de care 
dispune referitoare la pricină. În caz de neprezentare a probelor 
şi de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va fi examinată 
în lipsa lui. 

Judecător  Vitalie Movilă
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Iunonix”, pentru data de 30 martie 
2011, ora 10.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
SRL „Repost-Com” privind încasarea datoriei şi a dobînzii, 
sub sancţiunea examinării cauzei în lipsă.

Judecător      Aliona Roşca
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „SVD GRUP”, cu sediul: 
Chişinău, str. A. Russo nr. 24,  cămin, pentru data de 7 aprilie 
2011, ora 8.40, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 219) în calitate de pîrît la examinarea cauzei civile inten-
tată de USM Tiraspol privind rezilierea contractului.

Judecător                             Z. Talpalaru

ANUNţ
Bulicanu Veronica, domiciliată: oraşul Nisporeni,    

str. Chişinăului nr. 2b, apt. 25, anunţă pierderea certifi-
catului de căsătorie nr. 06 din 05.03.2006 înregistrat la 
Primăria satului Vărzăreşti, Nisporeni, între Bulicanu 
Veronica şi Bulicanu Ion.

Bulicanu Veronica

ANUNţ
Carajia Anatolie, domiciliat: satul Vărzăreşti, raionul 

Nisporeni, anunţă pierderea certificatului de căsătorie 
înregistrat la OSC Nisporeni, între Carajia Anatolie şi 
Carajia Liuba. 

 Carajia Anatolie
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Valeriu ZUBCO, 
Procurorul General al Republicii 

Moldova
Mult stimate domnule Valeriu 

Zubco, 
Vă adresăm sincere şi calde 

felicitări cu prilejul frumoasei 
aniversări ce v-a bătut la uşă zi-
lele acestea. Este o plăcută oca-
zie de a vă dori multă sănătate, 
perseverenţă în osteneala de care 
daţi dovadă în calitate de Procu-
ror General al Republicii Mol-

dova, şi ca prezenţa merituoasă a dumneavoastră la 
cîrma Procuraturii să o menţină în rîndul instituţiilor 
elitiste din ţară, astfel încît sistemul procuraturii să 
devină prin ascendenţă un centru de referinţă, de-
monstrînd competenţă şi viabilitate.

Vă dorim să rămîneţi un model de probitate, de 
profesionalism şi verticalitate, un model de inteli-
genţă şi de rezistenţă.

Viaţă îndelungată, plină de succese şi bucurii de 
la cei dragi inimii.

La mulţi ani! 
* * *

Eduard RĂţOI, 
judecător CA Bălţi – 40 de ani

Mult stimate domnule Eduard Răţoi,
Cu deosebite sentimente de respect vă adresăm 

cele mai calde felicitări cu prilejul zilei de naştere.
Profitaţi din plin de acest minunat început de ano-

timp al renaşterii, care a venit să vă încălzească şi mai 
mult sufletul nobil, ca să puteţi la rîndu-vă să emanaţi 
energia ce vă stă în fire pentru toţi cei dragi sufletului.

Cele mai frumoase împliniri şi cît mai multe clipe 
de revelaţie.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Eena 
Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universi-
tar, Facultatea de drept, USM; Daniela Demenciuc, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea de 
drept, USM; Victor Moraru, doctor în drept, pro-
fesor universitar, Facultatea de drept, USM; Victor 
Dumneanu, magistru în drept, lector universitar, Fa-
cultatea de drept, USM; Iurie Tabarcea, magistru în 
drept, lector universitar, Facultatea de drept, USM; 
Igor Vremea, doctor în drept, conferenţiar univer-
sitar, Facultatea de drept, USM; Valeriu Babără, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea 
de drept, USM; Aliona Danilov, vicepreşedintele 
Judecătoriei Buiucani; Nina Vascan, judecător CA 
Chişinău; Tudor Popovici, judecător CSJ; Veaceslav 
Suciu, preşedintele Judecătoriei Dubăsari; Ion Talpa, 
judecător Bălţi; Vasile Gurin, judecător CA Chişi-
nău; Vitalie Zaporojan, vicepreşedintele Judecăto-
riei Drochia; Diana Rotundu, procuror, şef-adjunct 
interimar secţie, Procuratura Generală.

Mult stimaţi omagiaţi este o onoare pentru noi să  
vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. Apre-
ciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsa-
bilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile astfel încît 
doar Dreptatea şi Adevărul să triumfe.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar de 
împliniri şi realizări care să vă întregească deplin fe-
ricirea.

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
revista Naţională  de Drept

Pentru că toată lumea se 
plînge că este obosită, că se 
simte slăbită şi aşa mai de-
parte, vă informăm cam ce ar 
trebui să consumaţi zilnic ca 
să scăpaţi de astenia asta de 
primăvară. 

În primul rînd renunţaţi la 
sucurile acidulate şi încercaţi 
cel puţin o dată pe săptămî-
nă să beţi sucuri naturale din 
fructe şi legume. De exemplu, 
un amestec format din suc de 
mere 400 ml + suc de morcovi 
200 ml + suc de sfeclă roşie 
100 ml, se va bea dimineaţa, 
pe stomacul gol cu inghiţituri 
mici, în timp de 2 ore, savu-
rînd lent gustul acestuia. Acest 
suc are o structură energizantă 
tocmai de aceea trebuie băut 
dimineaţa.

Dar dacă nu aveţi un stor-
cător de fructe nu vă daţi bătuţi 
şi în loc de suc de fructe, mîn-
caţi fructe proaspete diminea-
ţa pe stomacul gol, ca o masă 
separată, în orice cantitate. 
Puteţi consuma fructe oricînd 
în timpul zilei, dar cu condiţia 
să fie pe stomacul gol.

Puteţi să mai încercaţi şi 

cura cu sucuri de citrice în 
următorul amestec: grapefru-
it 100 ml + portocale 100 ml 
+ lămîi 20 ml + miere după 
gust (care se va evita dacă 

există tendinţa spre diabet 
zaharat). Această combinaţie 
de sucuri poate fi consumată 
cu 30 de minute înainte de 

masa principală a zilei, aju-
tînd la stimularea secreţiei 
sucurilor digestive, pregătind 
astfel procesul de digestie al 
alimentelor.

Una din mesele principa-
le, este indicat să fie alcătuită 
din salate de crudităţi: salată 
verde, ceapă, usturoi, gulie, 

păstîrnac, castraveţi, varză, 
pătrunjel, ardei, morcovi. La 
acestea se pot folosi şi plan-
tele condimentare: busuioc, 
pătrunjel frunze, mărar, le-
uştean, oregano, tarhon, 
coriandru, dafin, rosmarin, 
ghimbir.

O altă masă poate fi alcă-
tuită din supe calde de zar-
zavaturi, legume fierte sau 
coapte în cuptor, cereale in-
tegrale combinate sau nu cu 
legume fierte. Este important 
ca mîncarea preparată să fie 
consumată caldă.

Totuşi trebuie să evitaţi 
şi anumite alimente în aceas-
tă perioadă, precum:

1. alimentele grele, cu 
multă grăsime, carne grasă;

2. alimentele prăjite în 
grăsimi animale sau vegeta-
le;

3. alimentele ce conţin 
multe substanţe chimice - 
aşa numiţii aditivi alimen-
tari, care sînt foarte toxici 

pentru organismul nostru;
4. Cafeaua;
5. Tutunul;
6. Alcoolul.

Regimul alimentar cunoscut drept dieta ,,Atkins” se bazea-
ză pe consumul de alimente grase fără nici un fel de restricţie. 
Această dietă promovează consumul de proteine de origine 
animală, în detrimentul mineralelor şi vitaminelor.  

Persoanele care urmează această cură trebuie să scadă şi să 
crească controlat cantităţile de carbohidraţi din alimentaţia zil-
nică. În clasa alimentelor care au un aport mare de carbohidraţi 
se numără toate produsele de patiserie, pîinea, pastele făinoa-
se, precum şi toate fructele şi legumele care au conţinut ridicat 
de zahăr. În acelaşi timp, consumul de băuturi carbogazoase 
şi dulciuri va fi limitat drastic şi chiar exclus. Medicii nutri-
ţionişti precizează că dieta ,,Atkins” este un regim alimentar 
total dezechilibrat. Această cură promite o scădere drastică în 
greutate în numai două-trei săptămîni. Masa corporală scade 
procentual cu indici cuprinşi între 3,5% şi 8%.

Sînt patru etape care trebuie parcurse în regimul alimen-

Cum să slăbeşti mîncînd orice şi oricînd
tar impus de această dietă. Astfel, etapa de inducere ţine două 
săptămîni, în care consumul de carbohidraţi trebuie redus la 20 
de grame pe zi. În acest fel se induce corpului o stare în care 
acesta este forţat să ardă grăsimile.

În a doua etapă se urmăreşte creşterea cantităţii de carbo-
hidraţi cu cîte 5 grame în fiecare săptămînă. Carbohidraţii se 
acumulează din fructe şi legume mîncate în stare proaspătă. 
Cînd au mai rămas doar 2-3 kilograme de pierdut începe a treia 
fază, moment în care raţia de carbohidraţi va creşte pînă cînd 
organismul a pierdut şi puţinele kilograme în plus.

Etapa a patra, denumită şi faza de menţinere, are scopul 
de a păstra greutatea în limitele normale. Acest lucru se face 
urmărind în permanenţă cantitatea de carbohidraţi ingerată.

Nutriţioniştii avertizează că acest regim poate afecta acti-
vitatea cardiovasculară, poate distruge funcţiile ficatului şi pot 
apărea probleme cu glandele seboreice. 

Cel mai mic om din lume măsoară cît 
o sticlă de lapte

Este cu puţin mai mare decît o sticlă de lapte şi va intra 
în Cartea Recordurilor. Vorbim despre un filipinez de 17 
ani, care este cel mai mic om din lume. Junrey Balawing 
măsoară doar 56 de centimetri, cu 11 mai puţin decît actua-
lul deţinător al titlului.

Filipinezul este la fel de mic cît un copil de un an. El va 
obţine recunoaşterea internaţională abia pe 18 iunie, cînd 
va împlini 18 ani.

Faima are însă un preţ greu de dus. Junrey nu poate să 
stea prea mult în picioare, din cauza durerilor şi e dependent 
de mama lui. Nu a mai crescut de la doi ani. Părinţii l-au dus 
la doctor abia la 12, cînd au fost sfătuiţi să-i dea vitamine. 
Nu şi-au permis. Piticul mai are trei fraţi, perfect normali, şi 
trăieşte într-un sat izolat din nordul Filipinelor.

A salvat un cîine folosind metoda respiraţiei 
gură-la-gură

Incident cu final înduioşător în Statele Unite. Un cîine 
a făcut stop respirator în timpul unui antrenament, iar un 
bărbat l-a salvat de la moarte folosind metoda respiraţiei 
gură-la-gură.

Cîinele de rasă executa exerciţii de dresaj împreună cu 
stăpîna sa. La un moment dat, animalul a făcut stop respira-
tor, iar directorul centrului de dresaj i-a făcut masaj cardiac, 
apoi respiraţie gură-la-gură. Spre bucuria stăpînei, boxerul 
şi-a revenit repede, după care a fost transportat la o clinică 
veterinară.

Cei mai mari blugi din lume cîntăresc cel 
puţin 7,5 tone

Cel puţin 7,5 tone. Atît cîntăresc cei mai 
mari blugi din lume. Recordul a fost confir-
mat de Guinness World Record. Aceştia au 
fost umpluţi cu baloane mari pentru a scoate în 
evidenţă dimensiunea impresionantă de 43 de 
metri înălţime şi 30 de metri lăţime, arată Most 
Amazing News. 

Evenimentul a avut loc într-un orăşel peruan 
de lîngă Lima, recunoscut pentru tradiţia indus-
triei textile. Recordul precedent a fost înregistrat în oraşul 
Medellin din Columbia, unde au fost confecţionaţi blugi cu 
dimensiuni de 35 de metri înălţime şi 25 de metri lăţime. 

Directorul executiv al companiei peruane a declarat că 
pantalonii vor fi tăiaţi, urmînd a fi confecţionate rucsacuri 
pentru copiii din zonă.
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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 ne păstrăm primăvara în formă 

maximă prin alimentaţie


