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O nouă promoţie 
de judecători şi 
procurori

(Anonim)

Femeile din Moldova – 
victime ale publicităţii 
indecente

Splendoarea primăverii ne 
inundă iarăşi sufletele, amin-
tindu-ne că în preajmă se află 
sărbătoarea cea mai plină de 
lumină – Sfintele Paşte! Ală-
turi de Crăciun, Paştele este, 
cu siguranţă, cea mai im-
portantă sărbătoare creştină, 
care generează în sufletul fie-
căruia dintre noi emoţii pro-
funde. Acum, mai mult decît 
oricînd, simţim necesitatea 
să fim cu sufletul curat, mai 
blînzi unii cu alţii, ca o re-
compensă minusculă pentru 
incomensurabilitatea ce a fă-
cut-o Divinitatea pentru noi. 

Farmecul acestei sărbă-
tori ne-a impresionat dintot-
deauna, constituind un mo-
ment de linişte sufletească şi o 
apropiere de cei dragi inimii. 
Şi nimic nu poate fi mai plă-
cut pentru fiinţa umană, decît 
atunci cînd simte în suflet ar-
monie. 

Un efect aproape terape-
utic îl regăsim şi în tradiţiile 

Gheorghe AVORNIC,
doctor habilitat în drept,  

profesor universitar, 
decan al Facultăţii 

de drept a USM, 
preşedinte al Consiliului de 

administraţie al UJM

terii şi al purităţii. În aceste 
momente nu ne vine decît să 
ne gîndim la mila lui Dumne-
zeu, rugîndu-l să ne ocroteas-
că familiile şi pe cei dragi, şi 
să ne binecuvînteze, să aducă 
în sufletele noastre speranţa 
reînnoirii, a dragostei pentru 
tot ceea ce este frumos şi ade-
vărat pe acest pămînt.

Haideţi să ne bucurăm 
din plin de miracolul acestei 

sărbători, de frumuseţea a 
tot ce ne înconjoară, şi să de-
venim mai blajini, pentru că 
nu trăim într-o lume a veşni-
ciei. Iar sfintele sărbători de 
Paşte să le petrecem cu pace 
în suflet.     

Să aveţi parte de multă 
căldură sufletească, bucurie 
în inimă, multă sănătate şi 
fericire în familie. Lumină în 
suflet şi în gînd.

ranţă a umanităţii, de care 
avem atîta nevoie, căci prin 
ea, nouă, oamenilor, ni s-a 
acordat  şansa mîntuirii. Prin 
urmare, este un moment opor-
tun să reflectăm asupra fapte-
lor noastre, şi prin rugăciune, 
să mulţumim Mîntuitorului 
pentru că ne includem prin-
tre cei mai norocoşi, avînd tot 
mai mult oportunitatea de a 
ne apropia de spiritul renaş-

de Paşte. Ast-
fel, ne încîntă, 
enorm de mult, 
forfota pre-
gătirilor, oul 
roşu, mirosul 
de cozonac şi 
sarmale, pre-
gătite cu atîta 
ardoare, şi de-
sigur, partici-
parea la Sluj-
ba  divină de 
sîmbătă sea-
ra, cu luarea 
luminii sfinte. 
Toate acestea 
devin aproape 
obsesive pen-
tru noi, şi pro-
babil, am da  
cu toţii foarte 
multe, ca să 
mai avem oda-
tă  posibilita-
tea să revenim 
în copilărie, 
să ne zbengu-
im în curtea 
bunicii, unde 
miros îmbie-
tor zambilele – 
păştişorii, cum 
le spunem noi.    

Sărbătoa -
rea Învierii 
Domnului este 
marea spe-

Bazele 
liderismului şi 
managementului

Prin mesajul Învierii avem o nădejde fără sfîrşit, în loc de un sfîrşit fără nădejde.
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De Paşte şi Paştele blajinilor, în cele 12 
centre ale medicilor de familie din 
municipiul Chişinău va fi de gardă cîte 
un medic
De Paşte, pe 15 şi 16 aprilie, şi de Paştele blajinilor, pe 

22 şi 23 aprilie, în cele 12 centre ale medicilor de familie din 
municipiul Chişinău va fi de gardă cîte un medic. 

Şefa Direcţiei sănătate, Luminiţa Suveică, a declarat, 
luni, în cadrul şedinţei operative de la Primărie, că în timpul 
slujbei Învierii la Catedrala mitropolitană „Naşterea Domnu-
lui” vor fi 3 ambulanţe.

Şi de Paştele blajinilor, la două cele mai mari cimitire din 
Capitală, vor fi prezente ambulanţe. Trei ambulanţe vor fi la 
Cimitirul „Sfîntul Lazăr” şi altele trei la Cimitirul Central.

Şefa Direcţiei a îndemnat cetăţenii să nu facă abuz de 
mîncăruri, în special cei care au ţinut post. Mesele copioase 
sporesc riscul unui disconfort gastrointestinal. Excesul de 
mîncare sau preparatele grase pot favoriza acutizarea mala-
diilor cronice, în special ale pancreasului, ficatului, rinichilor 
sau ale stomacului.

Mitropolitul Vladimir şi ministrul 
Bumacov vor aduce Focul Haric 
la Chişinău
Focul Haric va fi adus anul acesta în ţară de o delegaţie 

condusă de către ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi 
al Întregii Moldove şi Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare. La fel, grupul de lucru va fi condus 
de către secretarul general al Guvernului, Victor Bodiu.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, din de-
legaţie vor mai face parte: PS Sava, episcop de Tiraspol şi 
Dubăsari, protoiereul Vadim Cheibaş, secretar al Mitropoliei 
Chişinăului şi Întregii Moldove, protoiereul Veaceslav Şpac, 
consilier mitropolitan, Eduard Bănăruc, secretar general ad-
junct al Guvernului Republicii Moldova.

La fel ca în anii precedenţi, la iniţiativa Guvernului a fost 
instituit un grup de lucru pentru pregătirea şi organizarea 
transportării Sfintei Lumini. Acesta va fi condus de secreta-
rul general al Guvernului, Victor Bodiu, care va asigura înde-
plinirea tuturor măsurilor organizatorice pentru desfăşurarea 
evenimentului.

Cheltuielile legate de aducerea Focului Haric la Chişinău 
vor fi suportate în totalitate de prim-ministrul Vlad Filat din 
mijloacele proprii, mai precizează sursa.

Focul Haric va fi adus în Republica Moldova pentru al 
10-lea an consecutiv.

Capitala, în febra pregătirilor 
pentru Paşte
Miercuri, în Capitală a început tradiţionalul iarmaroc de 

Paşte, unde sînt puse în vînzare pască, ouă, cozonaci şi alte 
produse pascale. Comercianţii îşi vînd produsele pe strada 
A. Puşkin din Capitală, în perimetrul parcului Catedralei, iar 
iarmarocul va dura patru zile, pînă în ajun de Paşte.

Tot de Paşte, Catedrala mitropolitană va fi iluminată de-
corativ, la fel şi Biserica „Sfîntul Nicolae” de pe bulevardul 
Ştefan cel Mare şi Sfînt, precum şi Biserica „Sfînta Treime” 
de lîngă Gară. În noaptea Învierii, poliţiştii vor asigura ordi-
nea publică în apropierea bisericilor, iar medicii de familie şi 
cei de la urgenţă vor avea un regim special. 

Au fost executate modificări şi în activitatea transportului 
public. Autobuzele şi troleibuzele vor circula cu o oră mai 
mult, iar microbuzele pînă după miezul nopţii, în funcţie de 
fluxul de călători.

Interzis cu maşina la Cimitirul 
„Sfîntul Lazăr” 

Trei zile pînă la Paştele blajinilor – pe 19, 20 şi 21 aprilie, 
în Cimitirul „Sfîntul Lazăr” din Capitală nu se va putea intra 
cu maşina. Oamenii vor putea merge la morminte doar pe jos, 
a anunţat directorul Combinatului servicii funerare munici-
pale, Vadim Cojuşneanu.

„Multe maşini sînt parcate pe teritoriul cimitirului şi nu 
putem face curat. Li se va permite să treacă cu maşina doar 
invalizilor”, a declarat Cojuşneanu. 

Dorin Chirtoacă a sugerat ca de Blajini cei care vor uita 
la ce-au venit să fie rugaţi să plece din cimitir. „Începem cu 
pomenirea, dar după amiază se uită de pomenire şi se trece 
la o ţuică și petrecere. Acest lucru nu cred că se înscrie în 
sărbătoarea de Blajini, cînd mergem să-i cinstim pe cei morţi. 
Poate să-i rugaţi frumos, să continue distracţia în altă parte”, 
a spus primarul. 

Şeful poliţiei municipale, Silviu Muşuc, a declarat că tra-
diţional de Blajini, circulaţia cu transportul privat pe terito-
riul cimitirului va fi interzisă. Oamenii vor putea intra doar 
cu microbuzele şi autobuzele, în baza unui permis special 
obţinut de la poliţie. 

B iserica Ortodoxă acceptă Legea antidiscriminare, 
dacă va fi exclusă sintagma ,,orientare sexuală”. 

Condiţia a fost înaintată de Sinodul Bisericii Ortodoxe din 
Moldova, în frunte cu Mitropolitul Moldovei, Vladimir, în 
cadrul întrevederii cu preşedintele Parlamentului, Marian 
Lupu şi premierul Vlad Filat.

Subiectul discuţiilor dintre Sinod şi cei doi oficiali a fost 
Legea antidiscriminare, document intens discutat în ultima 
vreme în societate, inclusiv în mediul Bisericii Ortodoxe.

Premierul Vlad Filat a menţionat că proiectul de lege este 
încă în fază de elaborare, iar adoptarea lui va fi precedată de 
discuţii complementare. În acelaşi timp, membrii Sinodului 
Bisericii Ortodoxe au menţionat necesitatea unor discuţii te-
meinice înainte de adoptarea legii, astfel încît să fie identifi-
cată o variantă acceptată de ambele părţi.

Mitropolitul Vladimir şi-a exprimat îngrijorarea vizavi 
de consecinţele negative ce ar putea avea asupra societăţii 

,,Orientarea sexuală” exclusă din Legea antidiscriminare – 
condiţia clericilor

adoptarea acestui proiect, care ar conţine noţiuni ce se referă 
la minorităţile sexuale.

Potrivit preşedintelui Parlamentului, pe de o parte, adop-
tarea Legii antidiscriminare este necesară pentru a asigura 
drepturile fundamentale ale tuturor cetăţenilor R. Moldova, 
iar pe de altă parte, acest document nu trebuie să contravină 
obiceiurilor şi tradiţiilor societăţii moldoveneşti, a moralită-
ţii creştine.

Totodată, Marian Lupu a dat asigurări că documentul fi-
nal, care va fi adoptat de către Parlament, în mod categoric, 
nu va contraveni principiilor fundamentale ale Bisericii Or-
todoxe.

În cadrul întrevederii, s-a convenit ca reprezentanţii Bi-
sericii Ortodoxe din Moldova să participe nemijlocit la discu-
tarea proiectului de lege în cadrul comisiei parlamentare de 
profil, documentul urmînd a fi discutat şi în cadrul unei mese 
rotunde cu participarea largă a societăţii civile.

P rocuratura Generală a Republicii 
Moldova şi Direcţia de Investi-

gare a Infracţiunilor de Criminalitate Or-
ganizată şi Terorism din cadrul Parche-
tului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie din România (DIICOT) au 
încheiat, recent, un acord de cooperare 
în sfera combaterii criminalităţii grave, 
în special a crimei organizate şi teroris-
mului.

Documentul a fost semnat, în pre-
zenţa presei, de către Valeriu Zubco, 
Procurorul General al R. Moldova şi 
Codruţ Olaru, procurorul şef al DIICOT 
din România, şi are drept scop stabili-
rea unei baze comune pentru cooperarea 
directă între autorităţile judiciare sem-
natare.

De asemenea, la ceremonia de sem-
nare a asistat şi Excelenţa sa, Marius 
Lazurcă, Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al României în Republi-
ca Moldova.

Acordul oferă posibilitatea facilitării 
şi accelerării procedurilor de asistenţă 
juridică pe cauze ce vizează contraban-
da comisă în grup organizat, traficul de 
fiinţe umane şi de droguri, terorismul şi 
alte forme de criminalitate organizată 
care se manifestă atît în Republica Mol-
dova, cît şi în România.

Totodată, acest acord prevede cre-
area de echipe comune de investigaţie 
alcătuite din experţi pentru discutarea 
şi soluţionarea problemelor de interes 
comun.

,,Semnarea acordului privind coope-
rarea directă cu procurorii DIICOT con-
stituie fundamentul pentru abordarea 
comună a luptei împotriva criminalității 

organizate şi te-
rorismului, prin 
schimbul continuu 
de informații rele-
vante referitoare 
la sistemele legale 
ale celor două ţări, 
precum şi prin uti-
lizarea eficientă a 
tehnicilor moder-
ne de investigaţie”, 
a declarat Procuro-
rul General, Vale-
riu Zubco.

La rîndul său, 
şeful DIICOT, Co-
druţ Olaru, a subli-
niat: ,,Combaterea 
fenomenului com-
plex al criminalită-
ţii organizate şi  te-
rorismului, precum 
şi destructurarea 
grupurilor infracţionale organizate 
transfrontaliere constituie preocuparea 
constantă a procurorilor din ambele 
state. De aceea, semnarea acestui acord 
reprezintă un pas important pentru co-
ordonarea acţiunilor structurilor de forţă 
ale celor două ţări în acest sens”.

În cursul vizitei delegaţiei române 

la Procuratura Generală a R. M. au fost 
purtate discuţii vizînd cooperarea dintre 
cele două instituţii, legislaţia în vigoare 
în domeniul combaterii criminalităţii 
organizate, precum şi schimbul de expe-
rienţă dintre autorităţile judiciare impli-
cate în domeniul amintit.

În contextul întîlnirii au fost adresa-
te mulţumiri pentru cooperarea eficientă 

cu Procuratura Generală a Republicii 
Moldova.

Menţionăm că, evenimentul se în-
scrie în cadrul demersurilor de punere în 
practică a prevederilor acordului bilate-
ral şi trilateral (Protocolului privind co-
operarea între Ministerul Public Român 
şi Procuratura Generală a Republicii 
Moldova, semnat la 10 februarie 2005, 

la Chişinău şi  Protocolul privind coo-
perarea între Procuratura Generală a Re-
publicii Moldova, Procuratura Generală 
a Ucrainei şi Parchetul de pe lîngă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie a României, 
semnat la 27 martie 2007, la Odesa).

Serviciul de presă 
al Procuraturii Generale

Republica Moldova şi România au încheiat un 
acord de cooperare antitero
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La 9 aprilie curent, In-
stitutul Naţional al 

Justiţiei a marcat festivitatea 
organizată cu prilejul finaliză-
rii oficiale a studiilor şi înmîn-
area atestatelor absolvenţilor 
celei de-a patra promoţii a 
acestei instituţii – candidaţi 
la funcţiile de judecător şi 
procuror. 

Evenimentul a fost ono-
rat de prezenţa preşedintelui    
Curţii Constituţionale, Ale-
xandru Tănase, Procurorului 
General, Valeriu Zubco, pre-
şedintelui-interimar al Curţii 
Supreme de Justiţie, Con-

stantin Gurschi, judecător la 
Curtea Supremă de Justiţie, 
preşedintelui-interimar al 
Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, Nichifor Corochii, 
viceministrului Justiţiei, Vla-
dimir Grosu, preşedintelui 
Consiliului INJ, Gheorghe 
Creţu, formatori INJ şi alte 
personalităţi care nu au ezitat 
să-i felicite sincer pe cei care 
au ales să urmeze aceste pro-
fesii care implică responsabi-
litate majoră. 

„Urmează să parcurgeţi 
calea ce ţine de cariera în ju-
risprudenţă, atît în calitate de 
judecător, cît şi de procuror. 
Să ştiţi că aţi ales profesii no-
bile care sînt apreciate mult în 
societate, şi totuşi, încă o dată 
vă asumaţi o povară” a men-
ţionat în cuvîntul de inaugu-
rare a evenimentului în cauză 
preşedintele Consiliului INJ, 
Gheorghe Creţu, dorindu-le 
proaspeţilor absolvenţi succe-
se şi performanţe în atingerea 
potenţialului profesional la 
care aspiră. 

Semnificaţia acestui eve-
niment se evidenţiază şi prin 
prisma procesului de realiza-
re a Strategiei de reformare a 
sectorului justiţiei pentru anii 
2011-2016. „Finisarea studii-
lor este marcată şi de faptul că 
justiţia în Republica Moldova 
se află într-un moment destul 
de important în ceea ce priveş-
te dezvoltarea sistemului judi-

O nouă promoţie de judecători şi procurori
Actul de justiţie are o importanţă fundamenta-

lă pentru consolidarea statului de drept, cultivarea 
ataşamentului cetăţenilor faţă de valorile şi instituţi-
ile sale fiind pusă în sarcina unui corp de judecători 
şi procurori capabili să asigure această prerogativă 
naţională, fapt pentru care, responsabilităţile ce le 
implică exercitarea acestor funcţii determină exi-
genţe înalte faţă de persoanele care aspiră la acest 
statut. Constituirea unui corp de judecători şi pro-
curori cu un înalt nivel profesional şi cu înalte stan-
darde etice şi morale, care ar fi capabil să înfăptuias-
că o justiţie eficientă a fost şi rămîne sarcina priori-
tară a Institutului Naţional al Justiţiei, în calitate de 
centru practico-ştiinţific de pregătire a cadrelor în 
domeniul vizat. 

ciar şi aducerea lui în concor-
danţă cu standardele europene. 
Astfel, obiectivele majore ale 
reformei justiţiei sînt actuale 
şi pentru Institutul Naţional al 
Justiţiei, deoarece formarea 
profesională a judecătorilor 
şi procurorilor constituie ga-
ranţia independenţei şi impar-
ţialităţii în exercitarea funcţiei, 
iar responsabilitatea pentru 
formarea iniţială şi continuă 
a judecătorilor şi procurorilor 
revine Institutului Naţional al 
Justiţiei”, a menţionat în dis-
cursul său, Anastasia Pascari, 
directorul executiv al INJ.

Absolvirea Institutului Na-
ţional al Justiţiei este o nouă 
etapă în activitatea profesio-
nală a candidaţilor la 
funcţiile de judecător 
şi procuror, de altfel, 
esenţială şi pentru 
societate. Completa-
rea funcţiilor de jude-
cători şi procurori cu 
absolvenţii INJ influ-
enţează pozitiv rezul-
tatele activităţii insti-
tutului în formarea şi 
educarea viitorului 
corp de judecători 
şi procurori. Şi nu 
este doar o datorie a 
acestei instituţii. Mai 
mult, este o îndatori-
re pe care absolvenţii 
au ales să o urmeze, 
cu 18 luni în urmă. 

„Cu o deosebită 
mîndrie doresc să menţionez, 
că absolvenţii noştri, care 
astăzi, pleacă din cadrul In-
stitutului Naţional al Justiţiei, 
pe parcursul studiilor, au dat 
dovadă de cunoştinţe bune la 
toate disciplinele incluse în 
programul de învăţămînt, de 
responsabilitate şi cumsecă-
denie” a mai subliniat Anast-
asia Pascari. 

Stabilirea priorităţilor de 
activitate a Institutului Naţi-
onal al Justiţiei se datorează 
nemijlocit şi relaţiilor de co-
ordonare cu alte instituţii de 
drept din stat. În acest context, 

Anastasia Pascari a apreciat 
înalt colaborarea institutului 
cu Consiliul Superior al Ma-
gistraturii, Consiliul Superior 
al Procurorilor, Ministerul 
Justiţiei, Curtea Supremă de 
Justiţie, Procuratura Genera-
lă, instanţele judecătoreşti etc., 
exprimîndu-şi recunoştinţa 
pentru contribuţia adusă la 
realizarea priorităţilor de acti-

vitate ale acestei instituţii, ba-
zată pe o atitudine constructi-
vă în vederea asigurării unui 
proces de instruire eficient. 

De asemenea, dumneaei 
şi-a exprimat gratitudinea faţă 
de membrii Consiliului INJ, 
care, implicîndu-se activ în 
viaţa institutului, au intervenit 
de fiecare dată cu promptitu-
dine, potrivit competenţelor, 
întru asigurarea formării ini-
ţiale la un nivel înalt.

Succesul obţinut de audi-
enţii INJ se datorează şi for-
matorilor din cadrul acestei 
instituţii cu o înaltă pregătire 
didactică, practicieni cu o ex-
perienţă avansată în domeniu, 
care au contribuit la punerea 
unei temelii forte de instru-
ire a candidaţilor la funcţiile 
de judecător şi procuror prin 
ghidarea bunelor practici de 
înfăptuire a actului justiţiei, 

de respectare a supremaţiei 
legii, de onorare a atribuţiilor 
şi sarcinilor care revin acestor 
profesii. 

Totodată, personalităţile 
marcante din justiţia autoh-
tonă, prezente la eveniment, 
le-au vorbit proaspeţilor ab-
solvenţi despre provocările 
şi calităţile care le imprimă 
apartenenţa la una din aceste 
profesii. 

Nichifor Corochii, preşe-
dintele-interimar al Consiliu-
lui Superior al Magistraturii 
a accentuat: „Fiecare dintre 
dumneavoastră trebuie să 

manifeste o stimă deosebită 
faţă de cetăţeni, faţă de acele 
doleanţe pe care le aşteaptă 
societatea de la noi ca persoa-
ne care înfăptuim justiţia. Sînt 
încrezut că aveţi o pregătire 
suficientă pentru a face faţă 
tuturor încercărilor care vor 
sta în faţa fiecăruia dintre 
voi”. 

„De astăzi porneşte o altă 

cale de activitate profesiona-
lă, care, ştiu  că va fi plină de 
greutăţi, de provocări și tenta-
ţii. Dar voi, împreună, trebuie 
să daţi dovadă de caracter, să 
rezistaţi la toate acele provo-
cări şi tentaţii care vor exista. 
Şi numai prin disciplina dum-
neavoastră, prin corectitudine 
şi obiectivitate veţi putea să 
înfrîngeţi, să depăşiţi aceste 
greutăţi” a subliniat în alocu-
ţiunea sa Valeriu Zubco, Pro-
curorul General al Republicii 
Moldova. 

„De funcţionarea justi-
ţiei depinde absolut tot ce 
se    întîmplă în această ţară. 
Nu va exista niciodată dez-
voltare, progres şi bunăstare 
dacă nu va funcţiona justiţia. 
Dumneavoastră, în calitate de 
judecători şi procurori, veţi 
fi cei, care nemijlocit veţi în-
făptui justiţia. De modul cum 

vă veţi îndeplini obligaţiunile 
de serviciu depinde soarta oa-
menilor, soarta ţării noastre” 
a afirmat Alexandru Tănase, 
preşedintele Curţii Constitu-
ţionale. 

Cu un mesaj de felicitare 
pentru absolvenţii institutului 
a venit şi preşedintele-interi-
mar al Curţii Supreme de Justi-
ţie, Constantin Gurschi, care  a 
accentuat importanţa studiilor 
în cadrul Institutului Naţional 
al Justiţiei în vederea consoli-
dării cunoştinţelor a celor care 
urmează să îmbrăţişeze una 
dintre aceste profesii, precum 

şi aspectele care trebuie men-
ţinute în continuu în atingerea 
succesului şi performanţei în 
această carieră, menţionînd 
despre comportamentul etic 
şi atitudinea faţă de oameni, 
atît a judecătorului, cît şi a 
procurorului. 

„Într-adevăr, păşiţi într-o 
nouă ipostază, o nouă filă se 
deschide în istoria dumnea-

voastră profesio-
nală” a precizat şi 
viceministrul Justi-
ţiei, Vladimir Grosu. 

„Este un exerciţiu pe 
care trebuie să-l par-
curgi în fiecare zi. 
Să te numeşti jurist 
adevărat înseamnă 
să faci formare con-
tinuă în fiecare zi”, 
a specificat domnia 
sa. 

Cu un discurs 

a venit şi absolventul celei    
dintîi promoţii a Institutului 
Naţional al Justiţiei, Adrian 
Cerbu, care în prezent, de-
ţine funcţia de judecător la 
Judecătoria Bălţi. „Consider 
că această zi în viaţa actuali-
lor absolvenţi ai INJ este una 
extrem de importantă datorită 
impactului determinant pen-

tru viitoarea carieră juri-
dică a acestora, precum a 
fost şi pentru noi anteri-
or” a menţionat sursa ci-
tată, aducînd mulţumiri 
celor care au contribuit 
la crearea şi afirmarea 
acestui centru practico-
ştiinţific de profil juridic, 
atît din interiorul, cît şi 
din exteriorul ţării, ca 
instituţie publică de 
pregătire iniţială şi con-
tinuă a judecătorilor şi 
procurorilor. „Sîntem 
profund recunoscători 
Institutului Naţional al 
Justiţiei pentru şansa re-
ală, echitabilă care ne-a 
fost acordată pentru a 
ne realiza profesional în 

domeniul ales. În lipsa aces-
tui mecanism, o bună parte 
dintre noi nu aveam cum să 
ajungem, într-un termen rezo-
nabil, în acea calitate profesi-
onală care ne aflăm astăzi” a 
mai adăugat Adrian Cerbu. 

De menţionat că, pe par-
cursul studiilor de formare 
iniţială, de cunoştinţe pro-
funde şi responsabilitate deo-
sebită au dat dovadă: Alexan-
dru  Negru, Victoria Grosu,                 
Lilia Daşchevici, Alina Cauia,   
Natalia Ciobanu, Iuri Lealin 
şi alţii. 

La rîndul lor, absolvenţii 

au ţinut şi ei discursuri prin 
care au remarcat  rolul INJ în 
procesul de pregătire profesi-
onală a judecătorilor şi procu-
rorilor.

Alina Cauia, candidat 
la funcţia de procuror şi          
Alexandru Negru, candidat la 
funcţia de judecător au apreci-
at în discursurile lor prestanţa 
acestui eveniment, exprimînd 
omagii şi gratitudini conduce-
rii Institutului Naţional al Jus-
tiţiei, partenerilor naţionali, 
membrilor Consiliului INJ, 
formatorilor INJ, conducăto-
rilor stagiilor de practică, pre-
cum şi întregului personal al 
instituţiei care au depus efor-
turi în vederea creării unor 
condiţii optime, a procesului 
de studiu corespunzător celor 
mai înalte standarde. 

„Iată-ne ajunşi la o etapă 
cînd trebuie să ne apreciem 

rezultatele de studii în cadrul 
INJ. A fost o perioadă foarte 
importantă, o experienţă de 
viaţă, cu o realizare pentru 
fiecare dintre noi. Am avut 
diferite obstacole, provocări 
pe parcursul unui an şi jumă-
tate. Însă, acestea nicidecum 
nu ne-au stins din elanul şi 
dorinţa de a deveni procurori 
sau judecători. Mai mult decît 
atît, ne-au demonstrat, o dată 
în plus, importanţa şi corec-
titudinea alegerii pe care am 
făcut-o cu 18 luni în urmă” a 
menţionat Alina Cauia. 

„În cadrul acestui proces, 
fiecare dintre noi, a acumulat 
cunoştinţele necesare înţele-
gerii şi profesării funcţiei ono-
rabile de judecător sau procu-
ror” a remarcat     Alexandru 
Negru. „Să ne ajute Dumne-
zeu să suportăm povara pe 
care ne-am ales-o”!

Precizăm că, pînă în pre-
zent, 127 de audienţi au ab-
solvit Institutul Naţional al 
Justiţiei, dintre care 38 - can-
didaţi la funcţia de judecător 
şi 89 - candidaţi la funcţia de 
procuror. Numirea în funcţie 
a absolvenţilor INJ denotă o 
consolidare a justiţiei naţio-
nale. Astfel, 100 de absolvenţi 
ai institutului au fost numiţi 
în funcţie – 23 în funcţia de 
judecător şi 77 în funcţia de 
procuror, ceea ce contribuie 
la atingerea unor rezultate 
bune în vederea înfăptuirii 
unei justiţii eficiente şi trans-
parente. 

Ecaterina FISTICAN,
consultant în Secţia 

abilităţi non-juridice, 
relaţii cu publicul şi editări,

INJ
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O problemă stringentă pentru 
Republica Moldova o con-

stituie sărăcia cu care se confruntă                    
persoanele în vîrstă. După o viaţă în 
care au muncit asiduu, pensiile, pe care 
le primeşte această categorie de oa-
meni, nu le permit să îşi asigure măcar 
nivelul minim de trai, iar de cele mai 
multe ori, nemulţumirile lor faţă de 
cuantumul plăţii pentru limita de vîrstă, 
nu prea sînt luate în seamă. La moment, 
în Republica Moldova nu există încă o 
organizaţie care să apere drepturile  şi 
interesele pensionarilor din ţară. Astfel, 
în ajutorul lor vine noul sindicat, con-
stituit la 7 aprilie curent, care va activa 
iniţial în raioanele din ţară cu cea mai 
numeroasă populaţie. 

 Este vorba, în acest sens, despre 
Sindicatul „Mişcarea pentru Drepta-
te”, care este o nouă structură ce se va 
implica în reglementarea problemelor 
persoanelor de vîrsta a treia din statul 
nostru.

Potrivit preşedintelui sindicatului, 
Ana Tcaci, iniţiativa de a crea o astfel 
de structură a fost determinată de mo-
dul în care sînt trataţi astăzi pensionarii 
în Republica Moldova. „Inechitatea 
socială şi privilegiile pe care le au doar 
cei care au lucrat prin birouri toată 

viaţa ne obligă să începem a face noi 
dreptatea, şi a trece de la promisiuni la 
lucruri reale şi frumoase”, a declarat 
Ana Tcaci, în cadrul unei conferinţe de 
presă. 

La implementarea  acestei idei 
au participat pensionari şi veterani ai 
muncii din municipiul Bălţi, raioanele 
Cahul, Edineţ, Briceni, Basarabeasca 
şi Soroca. „Acum avem reprezentanţi 
doar în raioanele cu densitatea cea mai 
mare, pentru că sîntem la etapa iniţială, 
dar planificăm să ne extindem activi-
tatea în toate localităţile Moldovei”, a 
mai adăugat preşedintele Sindicatului 

„Mişcarea pentru Dreptate”. 
„Cei care au muncit o viaţă întreagă 

sînt sărăci lipiţi pămîntului, iar cei 
şmecheri au putut să-şi asigure o pen-
sie onorabilă. Fiecare al treilea pensio-
nar din Republica Moldova se află în 
pragul sărăciei, 94% din pensionari au 
o pensie mai mică de 1000 de lei”, a 
subliniat Ana Tcaci. 

Sindicatul ,,Mişcarea pentru Drep-
tate” optează pentru o ţară cu un trai de-
cent, pur european, unul din scopurile 
sale prioritare fiind apărarea drepturi-
lor pensionarilor.

În programul său de activitate, 
sindicatul are preconizate proiecte 

speciale care vor fi coordonate cu Par-
lamentul şi Guvernul Republicii Mol-
dova, oferind posibilitatea persoanelor 
în vîrstă, apte de muncă, să lucreze, 
spre binele societăţii şi al lor personal.  
Printre proiectele planificate a fi reali-
zate, se numără deschiderea unei săli de 
sport pentru pensionari, în municipiul 
Chişinău, deschiderea unor ateliere 
speciale în care pensionarii s-ar putea 
implica, de exemplu, atelier de brode-
rie sau de prelucrare şi uscare a fructelor 
etc. În acelaşi program sînt prevăzute 
activităţi culturale pentru bătrîni, con-
certe şi cenacluri literare ş.a.  

De asemenea, unul din proiectele 
Sindicatului ,,Mişcarea pentru Drepta-
te” va oferi oportunitatea persoanelor 
vîrstnice să fie consultate gratuit de 
diverşi specialişti medicali. 

Precizăm că, potrivit unor date sta-
tistice, la moment,  numărul pensionari-
lor se estimează la 620 de mii, iar pen-
sia de vîrstă, constituie în medie 900 de 
lei. Cei care au muncit în sectorul agrar 
primesc o pensie care puţin depăşeşte 
suma de 500 de lei. În acelaşi timp, 
pensiile demnitarilor se ridică la peste 
6 mii de lei. 

Nadejda CHIŢAN

Drepturile bătrînilor vor fi apărate de o 
nouă structură neguvernamentală

Situaţia copiilor şi femeilor 
evaluată în cadrul unui sondaj 

În perioada 17 aprilie - 30 iunie, populaţia este aşteptată 
să participe la un sondaj pentru evaluarea situaţiei copiilor şi 
a femeilor în mai multe domenii. 

Potrivit unui comunicat de presă, procesul de colectare 
a datelor va dura 2,5 luni, iar rezultatele preliminare ale stu-
diului vor fi disponibile la sfîrşitul anului 2012.

Moldova participă în runda curentă a Studiului MICS 
alături de alte ţări din regiune, printre care Ucraina, Bela-
rus, Uzbekistan, Kazahstan. Studiul de Indicatori Multipli 
în Cuiburi (MICS) este o cercetare selectivă a gospodăriilor 
casnice, reprezentativă la nivel naţional, şi oferă informaţie 
veridică pentru analiza situaţiei copiilor, femeilor şi bărbaţi-
lor în domeniul sănătăţii, educaţiei, protecţiei copilului, HIV/
SIDA, accesului la serviciile de sănătate.

MICS este o iniţiativă globală a UNICEF care se desfă-
şoară o dată la 3-5 ani. Acesta va fi realizat în Moldova de 
către Centrul Naţional de Sănătate Publică, pe un eşantion de 
12 000 gospodării, din mai multe localităţi urbane şi rurale.

Ultimul studiu de acest fel a fost realizat în R. Moldova 
în anul 2000, urmat de Studiul Demografic şi de Sănătate în 
2005. Rezultatele MICS din 2012 vor oferi date comparabile 
cu situaţia din ultimii 10 ani.

Pe parcursul ultimilor ani, MICS a fost realizat în circa 
100 de ţări ale lumii.

Panourile publicitare instalate 
neregulamentar vor 

fi demontate
Panourile publicitare din municipiul Chişinău, care sînt 

amplasate la o distanţă mai mică de 6 metri de partea carosa-
bilă, vor fi demontate. Primele vor fi scoase cele de pe traseul 
care leagă aeroportul de Capitală. 

Şeful Direcţiei arhitectură şi urbanism, Radu Blaj, a de-
clarat că în curînd urmează să fie stabilit termenul exact pînă 
cînd agenţii vor fi obligaţi să demonteze panourile. Iniţial s-a 
propus ca acestea să fie demontate pînă la Paşte, dar terme-
nul a fost amînat din cauza unor momente tehnice. Este deja 
pregătită o dispoziţie pentru demontarea panourilor publici-
tare de pe traseul care leagă Aeroportul Internaţional Chişi-
nău şi sectorul Botanica, pînă la Porţile Oraşului. Urmează 
primarul să o semneze. 

Dacă agenţii economici nu se vor conforma deciziei, 
panourile vor fi scoase forţat de către Primărie. Cheltuielile 
de demontare tot pe seama agenţilor economici vor fi puse. 
Dacă nu le vor acoperi benevol, vor fi acţionaţi în instanţa 
de judecată. 

Un grup de lucru va efectua un studiu de fezabilitate 
pentru a decide în ce mod va fi reamplasată publicitatea. În 
municipiul Chişinău publicitatea exterioară ocupă în acest 
moment peste 40 de mii de metri pătraţi. 

ROMÂNIA, GERMANIA ŞI ITALIA 
SÎNT DISPUSE SĂ LIBERALIZEZE 

SERVICIILE AERIENE CU 
MOLDOVA PÎNĂ LA SEMNAREA DE 

CĂTRE ŢARA NOASTRĂ A 
ACORDULUI PRIVIND SPAŢIUL 

AERIAN COMUN
Potrivit Ministerului Transportului şi Infrastructurii 

Drumurilor, acesta a fost răspunsul celor trei ţări la propu-
nerea autorităţilor moldoveneşti să semneze modificările de 
rigoare la acordul actual şi să liberalizeze serviciile aeriene 
cu Moldova, pînă la semnarea Acordului privind spaţiul ae-
rian comun dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, 
planificat pentru vara anului curent. 

Amintim că, la sfîrşitul lunii martie 2012, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a iniţiat proce-
dura de liberalizare a serviciilor aeriene cu România, Ger-
mania, Italia şi Austria prin expedierea unor scrisori oficiale 
în care şi-a exprimat disponibilitatea de a elibera autorizaţii 
transportatorilor aerieni din statele menţionate pentru opera-
rea serviciilor aeriene regulate, bazate pe libertăţile a treia şi 
a patra a aerului fără nicio restricţie comercială sau limitare 
privind numărul oraşelor pereche (punctele de destinaţie pe 
teritoriul ambelor state), numărul frecvenţelor, capacităţile 
şi tarifele aplicate. Astfel, în ajunul sărbătorilor pascale ur-
mează să fie create toate premisele comerciale necesare pen-
tru accederea pieţei serviciilor aeriene de către operatorii noi 
din aceste state.

Avocatul parlamentar 
Aurelia Grigoriu 

îşi exprimă îngrijorarea în 
legătură cu apariţia frecventă, 
în ultimul timp, a unor spo-
turi video sau panouri pub-

licitare cu un conţinut deni-
grator la adresa femeii. Este 
vorba, în particular, despre 
cele care se referă la reduc-
erile oferite de o agenţie de 
turism şi la serviciile unei 
televiziuni digitale. Om-

Femeile din Moldova – victime ale 
publicităţii indecente

Publicitatea cu mesaj indecent aduce 
prejudicii grave imaginii femeilor din Moldo-
va. De această părere este avocatul parlamen-ă părere este avocatul parlamen-vocatul parlamen-
tar       Aurelia Grigoriu, care insistă ca autorii 
unor astfel de spoturi sau panouri publicita-
re să-şi retragă ,,creaţiile”. Îngrijorarea este 
împărtăşită şi de parlamentara Valentina Stra-
tan, care a venit cu un proiect de lege în acest 
sens. Iniţiativa legislativă prevede interzicerea 
publicităţii cu fete îmbrăcate sumar şi bărbaţi 
cu torsul dezgolit.

budsmanul cheamă insistent 
agenţiile de  publicitate să-şi 
retragă panourile şi spoturile 
publicitare care au un mesaj 
indecent şi aduc prejudicii 
morale imaginii femeilor 

din Moldova.
De asemenea, Aurelia 

Grigoriu a adresat un mesaj 
Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Concurenţei, cu 
funcţii de control de stat asu-
pra respectării legislaţiei cu 

privire la publicitate, precum 
şi funcţionarilor din cadrul 
organelor publice locale, 
solicitîndu-le să nu admită, 
în viitor, autorizarea plasării 
de panouri sau difuzării unor 
spoturi publicitare care ar 
leza demnitatea şi onoarea 
persoanelor. Potrivit avoca-
tului parlamentar, în vederea 
excluderii discriminării pe 
criteriul de gen, se impune 
efectuarea obligatorie a ex-
pertizei publicităţii la com-
partimentul corespunderii 
prevederilor legislaţiei cu 
privire la publicitate.

Legislaţia cu privire la 
publicitate interzice publici-

tatea amorală, care 
încalcă normele 
unanim acceptate 
ale umanismu-
lui, prin ofense, 
comparaţii şi imag-
ini defăimătoare 
cu privire la gen. 
Astfel, apariţia la 
unele posturi de 
televiziune a spo-
tului publicitar, 
cît şi amplasarea 
panourilor de pu-
blicitate cu    su-
biect defăimător 
la adresa femeilor, 
ridică unele sem-
ne de întrebare cu 
privire la îndepli-
nirea cuvenită de 
către responsabilii 

în domeniu a atribuţiilor de 
serviciu, conchide Aurelia 
Grigoriu.

Avocatul parlamentar a 
îndemnat autoritatea de re-
sort să facă uz de toate pîrghi-
ile atribuite prin lege, astfel 

încît să nu se mai admită 
utilizarea stereotipurilor de 
gen în publicitate. Pe de altă 
parte, agenţiile de publici-
tate sînt chemate să fie mai 
vigilente la realizarea spo-
turilor, panourilor publici-
tare şi să respecte egalitatea 
de gen.

Totodată, avocatul par-
lamentar a atenţionat că  
prezentarea, producerea ori 
difuzarea publicităţii neon-
este, amorale sau a oricărei 
alte publicităţi ce contra-
vine legii de către agenţii de 
publicitate este pasibilă de 
răspundere contravenţională, 
organul constatator fiind 
autoritatea de protecţie a 
concurenţei.

În aceeaşi ordine de idei, 
publicitatea în care apar fete 
îmbrăcate sumar şi bărbaţi 
cu torsul dezgolit ar putea 
dispărea definitiv în tim-
pul apropiat. Asta dacă un 
proiect de lege în acest sens, 
înaintat recent de deputatul 
PD Valentina Stratan, va fi 
votat în Parlament. În opinia 
democratei, se consideră 
deja tradiţional ca orice pro-
dus ori serviciu să fie pro-
movat cu ajutorul imaginilor 
sexy. 

Deputatul susţine că nu 
trebuie promovată reclama 
care reproduce prejudecăţi 
sau stereotipuri eronate 
despre femei şi bărbaţi sau 
care ilustrează o atitudine 
discriminatorie. Potrivit           
Valentinei Stratan, publici-
tatea sexistă, promovează 
discriminarea în bază de sex, 
iar acest fapt este inadmisi-
bil.

Lilia DUMINICA
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P e lîngă atribuţiile pe care trebuie să le 
respecte, activitatea unui         procu-

ror-şef presupune şi un  management eficient, 
o sarcină care trebuie respectată conştient, 
astfel încît, în calitate de lider, să dezvolte şi 
să susţină la locul de muncă un climat care 
promovează consolidarea motivării persona-
lului, să stabilească direcţia şi contextul ac-
tivităţilor ce vor fi desfăşurate de către alte 
persoane, precum şi să sporească producti-
vitatea muncii celor pe care îi au în subor-
donare.

Recent, Institutul Naţional al Justiţiei a 
organizat, în parteneriat cu Ambasada SUA 
în Republica Moldova şi Procuratura Gene-
rală, pentru procurorii cu funcţii de conduce-
re, seminarul cu genericul „Bazele liderismu-
lui managerial”, lucrările căruia s-au desfă-
şurat la Vadul lui Vodă, mun. Chişinău.  

Cursul de instruire este unul pilot pentru 
Republica Moldova, identic cu cel organizat 
de Departamentul de Justiţie pentru procu-
rori în Statele Unite ale Americii. Formatorii 
naţionali ai Institutului Naţional al Justiţiei 
Gheorghe Creţu, preşedintele Consiliului 
INJ, Anastasia Pascari, Directorul executiv 

al INJ, Iurie Garaba, preşedintele Consiliului 
Superior al Procurorilor, Eduard Bulat, şeful 
Secţiei combaterea traficului de fiinţe uma-
ne, Procuratura Generală, Valentina   Bra-
du, procurorul raionului Dubăsari, Mircea       
Roşioru, şeful Direcţiei juridice, Procuratu-
ra Generală, Viorel Morari, procuror, adjunct 
al Procurorului Anticorupţie,  Elena Neaga, 
procuror, adjunct al procurorului sect. Bu-
iucani,  Nicolae Geru, procurorul sectorului 
Centru, au beneficiat de acest curs, ca ulteri-
or, să împărtăşească cunoştinţele obţinute cu 
procurorii din ţara noastră.

Instruirea în acest domeniu integrează 
principii relevante de liderism, o abordare 
practică a problemelor reale cu care se con-
fruntă procurorii cu funcţii de conducere, în 
vederea stabilirii relaţiilor, înţelegerea prac-
ticilor de liderism şi management pentru 
realizarea eficienţei individuale şi organiza-
ţionale, precum şi clarificarea şi responsabi-
lităţile în exercitarea activităţii. 

 „Instruirea în domeniul liderismului ma-
nagerial nu oferă soluţii pentru fiecare pro-
blemă cu care ne confruntăm zi de zi, dar ofe-
ră cunoştinţe şi aptitudini necesare pentru a 

găsi răspunsurile la provocările de liderism. 
Promovarea iniţiativei şi a capacităţilor de a 
atrage după sine alte persoane pentru obţine-

rea unor rezultate dorite sînt acele calităţi ale 
procurorilor care şi le-ar dori orice condu-
cător”, a menţionat în cuvîntul de salut Iurie 

Garaba. „Acest curs oferă posibilitatea de a 
cunoaşte şi de a studia acele mecanisme care 
permit educarea unor astfel de conducători, 
inclusiv procurorii care conduc urmărirea 
penală”, a specificat preşedintele Consiliului 
Superior al Procurorilor. 

Recunoaşterea tipului de personalitate, 
comportament şi modurile de gestionare a 
conflictelor, în cadrul unui colectiv, comu-
nicarea mai eficientă, folosind o ascultare 
activă, congruenţă, şi apreciind percepţiile, 
perspectivele şi adaptarea unei poziţii, com-
pletarea unui plan individual de dezvoltare 
a abilităţilor de lider, oferirea unui feedback 
pentru procurori cu privire la cazurile şi per-
formanţele lor au constituit obiectivele aces-
tui curs de instruire. 

 „Necesităţile sînt aceleaşi pe care le au 
procurorii din SUA. Ne confruntăm cu mul-
te infracţiuni, avem întotdeauna prea puţine 
resurse pentru a face faţă şi foarte puţin timp 
pentru a întruni sarcinile ca să efectuăm 
lucrul cu bine. Ce putem face? Putem doar 
să utilizăm cît mai optim sursele pe care 
le avem la dispoziţie, fie că sînt financiare, 
materiale sau de altă natură. Sîntem practic 

cei care trebuie să gestionăm aceste resurse. 
Oamenii, subalternii, procurorii sînt sursa 
noastră principală, cei care se află în subor-

dinea dumneavoastră în fiecare zi”, a afirmat 
Robert Stroester, procuror adjunct al Distric-
tului de Vest al Statului Oklahoma, SUA. 

În cadrul cursului de instruire, partici-
panţii au avut posibilitatea de a-şi consolida 
cunoştinţele privind tehnicile de manage-
ment şi practicile selectate pentru aplicarea 
stilurilor de conducere, astfel încît să asigure 
un management eficient. 

Principiile şi abilităţile de comunicare, 
conceptul de liderism, rolul liderului în ac-
tivitatea de conducere, sarcinile liderismului 
managerial, au fost expuse în sesiunea intro-
ductivă a trainingului de către Eduard Bulat. 

„Avem anumite neajunsuri pe care trebuie să 
le perfecţionăm în timp, cerinţe şi standar-

de pe care trebuie să le respecte un procuror. 
Procurorul-şef trebuie să depună,  la maxim, 
eforturi pentru a avea o comunicare la toate 
nivelele, atît pe orizontală, cît şi pe vertica-
lă, pentru a stabili relaţiile, şi a-şi confirma 
autoritatea şi promova ideile”, a accentuat 
sursa citată.  

De asemenea, în cadrul întrunirii a fost 
analizat şi managementul schimbării ca parte 
integrantă a managementului organizaţional, 
subiect abordat de Valentina Bradu. Dimen-
siunile schimbării,  cultura organizaţională şi 
rezistenţa la schimbare, precum şi metodele 

de abordare a schimbării într-un colectiv au 
fost aduse la cunoştinţă participanţilor în ve-
derea identificării unui model de conducere 

eficient, înlăturarea 
problemelor majore 
care împiedică schim-
barea organizaţională. 

La rîndul lor, par-
ticipanţii nu au ezitat 
să-şi împărtăşească şi 
ei opiniile. 

„Important este 
ca noi să fim gata 
pentru schimbare, să 
contribuim. Fiecare 
este o individualita-
te, dar toţi trebuie să 
contribuie la realiza-
rea obiectivului co-
mun”, a afirmat Ion                     
Oboroceanu, procuro-
rul raionului Căuşeni.    

„Orice schimbare 
are nevoie de timp. Timpul care va demon-
stra cît a fost ea de oportună şi eficientă”,  a 
menţionat Eugen Jomir, procurorul raionu-
lui Rîşcani.  

Pe lîngă structurarea mediului de activi-
tate, înţelegerea necesităţilor oamenilor stă 
la baza funcţiei de manager a unui procuror. 
Motivarea angajaţilor de a-şi exercita cu sa-
tisfacţie şi responsabilitate atribuţiile la locul 
de muncă trebuie să fie o calitate pentru un 
lider, ceea ce oferă un sentiment de realiza-
re, recunoaştere pentru reușitele în profesie, 
care asigură dezvoltarea profesională. Des-
pre aceasta şi alte necesităţi de motivare şi 
comportament a vorbit, în cadrul trainingu-
lui, Mircea Roşioru. 

Metoda practică abordată de moderato-
rii trainingului a sporit eficacitatea însuşirii 
unor noi cunoştinţe în domeniu. Participanţii 
au avut ocazia de a se expune asupra pro-
blemelor cu care se confruntă în activitatea 
managerială, de a veni cu propuneri pentru 
rezolvarea acestora, şi a dificultăţilor pe care 
le întîmpină în procesul de perfecţionare a 
activităţii de lider. 

Ecaterina FISTICAN,
consultant în Secţia abilităţi 

non-juridice, relaţii cu publicul 
şi editări, INJ

Bazele liderismului şi managementului

Ministrul Afacerilor Interne, Alexei Roibu, a înmînat, re-
cent, cheile de la 15 automobile noi de model „Dacia Logan”, 
reprezentanţilor subdiviziunilor teritoriale ale instituţiei. Ac-
ţiunea a avut loc în cadrul unei ceremonii oficiale.

„În urmă cu un an, cînd mi-am început activitatea în func-
ţia de ministru, am sesizat că prioritar pentru instituţia pe care 
o conduc este reformarea întregului sistem. Aţi fost martori 
a mai multor ieşiri în public, unde s-a vorbit despre Reforma 
MAI”, a declarat ministrul. Potrivit lui, la prima vedere, s-ar 
părea că reforma reprezintă doar nişte proiecte de legi, care 
trebuie să fie aprobate de Guvern şi adoptate de Parlament. 

„În realitate însă, este efectuat un volum enorm de lucru, atît 
în plan de modificări în baza legislativă, în conceptul de ac-
tivitate a ministerului şi instituţiilor subordonate, cît şi la ca-
pitolul dotării serviciilor specializate ale MAI cu toate cele 
necesare, pentru o bună funcţionare şi prestare a serviciilor 
calitative populaţiei Republicii Moldova” a adăugat minis-
trul Roibu.

Potrivit lui Alexei Roibu, Ministerul de Interne nu în-
seamnă doar sediul central şi comisariatele din Capitală, dar 
şi ceilalţi angajaţi ai poliţiei din raioane, împreună cu secto-
riştii, care în cele mai dese cazuri se află în contact permanent 

cu cetăţenii. „Aceşti angajaţi, însă, au nevoie de mai multă 
asistenţă, în ceea ce priveşte dotările de serviciu”, a spus mi-
nistrul.

Ministrul de Interne şi-a exprimat speranţa şi încrederea 
că aceste autoturisme vor ajuta angajaţii din teritoriu să-şi 
facă meseria mai uşor, cu mai multă plăcere, pentru a soluţi-
ona mai rapid problemele şi nevoile cetăţenilor.

Cele 15 autovehicule sînt destinate angajaţilor Poliţiei 
Ordine Publică, din cadrul Comisariatelor raionale de poli-
ţie.

Direcţia informare şi relaţii cu publicul, MAI

Acțiune în scopul eficientizării activității angajaților subdiviziunilor de menținere a ordinii publice și de asigurare a drepturilor cetățenilor 
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform articolului 25 
din Codul familiei, împărţi-
rea proprietăţii în devălmăşie 
a soţilor poate fi făcută atît în 
timpul căsătoriei, cît şi după 
desfacerea ei, la cererea ori-
căruia dintre soţi.  Proprie-
tatea în devălmăşie poate fi 
împărţită în baza acordului 
dintre soţi.  În caz de neînţele-
gere, determinarea cotei-părţi 
a fiecărui soţ în proprietatea 
în devălmăşie, precum şi îm-
părţirea acesteia în natură, se 
face pe cale judecătorească.  
La împărţirea proprietăţii în 
devălmăşie, instanţa judecă-
torească, la cererea soţilor, 
stabileşte bunurile ce urmea-
ză să fie transmise fiecăruia 
dintre ei. Dacă unuia dintre 
soţi îi sînt transmise bunuri 
care depăşesc cota ce-i revi-
ne, celuilalt soţ i se poate sta-
bili o compensaţie bănească 

sau de altă natură.  Bunurile 
procurate pentru copiii mi-
nori (îmbrăcăminte, încăl-
ţăminte, rechizite şcolare, 
instrumente muzicale, jucării 
etc.) se transmit gratuit soţu-
lui împreună cu care locuiesc 
copiii.  Depunerile făcute de 
soţi pe numele copiilor lor 
minori sînt proprietate a copi-
ilor şi nu se iau în considerare 
la partaj.  Dacă bunurile co-
mune au fost împărţite în tim-
pul căsătoriei, acestea devin 
bunuri personale ale soţilor, 
iar bunurile care nu au fost 
împărţite, precum şi bunuri-
le dobîndite ulterior de către 
soţi, sînt proprietate în devăl-
măşie a acestora.  Pentru îm-
părţirea bunurilor-proprietate 
în devălmăşie a soţilor, a că-
ror căsătorie a fost desfăcută, 
se stabileşte un termen de 
prescripţie de 3 ani. 

Educaţie juridică

? Care este modalitatea prevăzută de lege pen-
tru cazul împărţirii bunurilor comune ale soţilor.  
Vreau să ştiu dacă e posibil de realizat acest lucru 
şi pînă la desfacerea căsătoriei precum şi după.  

Lidia Moscvina,
r-n Soroca 

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Ajan-V”, pentru data de 15 mai 2012, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 608) în calitate de pîrît în 
cauza civilă nr. 2E-385/12, intentată de SRL ,,UBFB Trade Gro-
up” privind încasarea datoriei.

Judecător Alexandru Gafton
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎM 
,,Immobiliare Corporation” SRL, cu sediul în mun. Chişinău, 
str. Paris nr. 38, pentru data de 18 mai 2012, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de SC ,,DVS Service” SRL privind înca-
sarea datoriei.

Judecător L. Pruteanu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cobîlean                  
Veaceslav, pentru data de 24 mai 2012, ora 11.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate de pîrît în ca-
uza civilă nr. 2-2526/2012, intentată de Cobîlean Elena privind 
încasarea pensiei pentru întrţinerea copilului minor.

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

Judecător Elena Cojocari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Nicatrio-Com”, pentru data de 4 iunie 2012, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 606) în calitate de pîrît în 
cauza civilă: SRL ,,Casa de Comerţ ,,Vita” către SRL ,,Nicatrio-
Com” privind încasarea sumei.

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

Judecător Ghenadie Plămădeală
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pogudin Pavel, pentru data de 4 mai 2012, ora 13.30, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Golovatîi Serghei privind încasarea datoriei.

Judecător E. Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ţaralunga Svetlana 
Mihail, cu domiciliul în mun. Chişinău, bdul Moscova nr. 26, 
apt. 17, pentru data de 10 mai 2012, ora 13.30, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la cererea CCL-114 împotriva cet. Ţaralunga Svetlana, interve-
nient accesoriu SA ,,Termocom” privind încasarea datoriei.

Judecător Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rasţvetaev Evgheni, pentru data de 21 mai 2012, ora 15.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Chişchileov Iurie privind încasarea 
datoriei.

Judecător V. Micu

Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Viţu Vasile, 

domiciliat: mun. Chişinău, str. Albişoara nr. 86/2, apt. 101, pen-
tru data de 3 mai 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (mun. 
Chişinău, str. Teilor nr. 4, sala 8) în calitate de intervenient în 
cauza civilă nr. 2a-6268/11, intentată de Cornei Ion către CA 
,,Artas”.

 Judecător Nelea Budăi
www

Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Barbaroş Marin, domiciliat: satul 
Hănăsănii Mari, Drochia, pentru data de 23 mai 2012, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4, sala 7) 
unde va avea loc examinarea în ordine de apel a cauzei civile la 
acţiunea lui Barbaroş Marin către BC ,,Mobiasbanca” SA.

 Judecător Marina Anton
www

Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Bejenari Claudia, pentru data de 30 
mai 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. 
Teilor nr. 4) în calitate de intimat în cauza civilă a cet. Bejenari 
Claudia către: Moiseenco Ala, Moiseenco Anghelina împotriva 
încheierii executorului judecătoresc Catana Tatiana.

 Judecător Anatolie Doga
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Nazarenco 
Natalia, pentru data de 31 mai 2012, ora 10.15, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4, sala 9) în calitate de 
apelant în cauza civilă pornită la cererea: Cecan Maria, Bragoi 
Natalia, Moroi Andrei către Nazarenco Natalia privind: instala-
rea în locuinţă, înlăturarea obstacolelor în folosirea apartamen-
tului, repararea prejudiciului moral.

 Judecător A. Gavriliţa
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Afanasiev Vadim, pentru data de 2 mai 2012, ora 12.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Afanasieva Ana privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ceaicovschi Mihail, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, Şos. Hînceşti nr. 34/1, apt. 29, pentru data de 3 mai 2012, 
ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Ceaicovschi 
Inna privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lutaniuc Serghei, domiciliat: mun. Chişinău, or. Codru, str. 
Cîmpului nr. 43, pentru data de 7 mai 2012, ora 14.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Neaga Olga privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător A. Catană 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SRL ,,Italian Food Impex” ÎM, pentru data de 11 mai 
2012, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
46) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SRL 
,,UBFB Trade Group” privind încasarea sumei.

Judecător V. Efros

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Condratiuc Valeri, a.n. 16.08.1956, domiciliat: mun. Chişinău, 
str. Gheorghe Asachi nr. 77, apt. 10, pentru data de 11 mai 2012, 
ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea CA ,,Euroasig Grup” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător Maria Avornic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Trusico Victor, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, 
str. Paşcani nr. 7, apt. 1, pentru data de 14 mai 2012, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Trusico Valentina 
privind partajarea averii comune.

Judecător Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului ,,Trans World Restaurants” SRL, cu ultimul sediu 
cunoscut: mun. Chişinău, str. Pan Halipa nr. 3, pentru data de 15 
mai 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 49) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SC 
,,Diatest Med” SRL privind încasarea sumei.

Judecător Nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SC ,,Setinvest Consulting” SRL, pentru data de 18 
mai 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 44) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
BC ,,Investprivatbank” SA privind încasarea datoriei.

Judecător D. Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,Covali Com” SRL, cu ultimul sediu cunoscut: 
mun. Chişinău, str. Bălănescu nr. 46, apt. 11, pentru data de 22 
mai 2012, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
,,Augur Perla” SA privind încasarea datoriei.

Judecător V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,Covali Com” SRL, cu ultimul sediu cunoscut: 
mun. Chişinău, str. Bălănescu nr. 46, apt. 11, pentru data de 23 
mai 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
,,Garanţie Management Prim” SRL privind încasarea sumei.

Judecător V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Nagacioi Alexei, pentru data de 1 iunie 2012, ora 10.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea ,,Donaris Group” SA către: 
,,Moldasig” SRL, Nagacioi Alexei privind încasarea sumei.

Judecător V. Efros
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Untila Ion Alexei, 
a.n. 10.10.1959, pentru data de 11 mai 2012, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 602) în calitate de pîrît în 
cauza civilă nr. 2-1771/2012, intentată de Untila Eugenia pri-
vind pierderea dreptului la spaţiul locativ. 

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

Judecător Ghenadie Pavliuc

Modul de înregistra-
re a gospodăriilor 

ţărăneşti este prevăzut în Re-
gulamentul privind ţinerea 
Registrului gospodăriilor ţă-
răneşti (de fermier), aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 
977 din 14.09.2001. Astfel, în 
baza normelor actului men-
ţionat, gospodăria ţărănească 
se înregistrează de către fon-
datorul ei la primăria unităţii 
administrativ-teritoriale de ni-
velul întîi în ale cărei hotare el 
deţine terenul. În cazul în care 
terenurile deţinute de fonda-
tor sînt amplasate în hotarele 
a două sau mai multe unităţi 
administrativ-teritoriale de ni-
velul întîi, cererea de înregis-
trare a gospodăriei ţărăneşti 
se prezintă primăriei alese de 
fondator.   

Pentru înregistrarea gos-
podăriei ţărăneşti fondatorul 
prezintă: 

a) declaraţia de constitui-
re; 

b) copiile de pe documen-
tele ce confirmă dreptul de 
proprietate privată al fondato-
rului şi al celorlalţi membri ai 
gospodăriei asupra terenurilor 
care vor fi folosite în comun 
de către membrii gospodăriei 
(actele administrative emise 
de autorităţile publice în mo-

Modul de înregistrare a gospodăriilor ţărăneşti
dul stabilit de legislaţie, con-
tractele de vînzare-cumpărare, 
schimb, donaţie, certificatele 
de moştenitor, hotărîrile in-
stanţei de judecată, titlurile 
de autentificare a drepturilor 
deţinătorului de teren şi alte 
documente privind apariţia 
sau transmiterea drepturilor 
asupra terenurilor, eliberate 
conform legislaţiei); 

c) copiile de pe contracte-
le de arendă a terenurilor, după 
caz, autentificate de secreta-
rul primăriei, dacă membrii 
gospodăriei au luat terenurile 
în arendă pentru a fi folosite 
în comun; 

d) bonul de achitare a plă-
ţii pentru înregistrarea gospo-
dăriei. 

Data prezentării docu-
mentelor de înregistrare a 
gospodăriei ţărăneşti se consi-
deră data primirii lor de către 
primărie. Primăria nu este în 
drept să refuze primirea do-
cumentelor necesare pentru 
înregistrarea gospodăriilor ţă-
răneşti, perfectate conform re-
gulilor în vigoare, sau să ceară 
prezentarea altor acte decît 
cele prevăzute de legislaţie. 
În decursul unei săptămîni, 
din ziua prezentării documen-
telor necesare, primăria veri-
fică corespunderea acestora 

cerinţelor legislaţiei, înregis-
trează gospodăria ţărănească, 
efectuînd înscrieri de rigoare 
în Registru şi eliberează cer-
tificatul de înregistrare sau, în 
acelaşi termen, se emite o dis-
poziţie a primarului privind 
refuzul de înregistrare. La 
data înregistrării, gospodăriei 
ţărăneşti i se atribuie numărul 
de înregistrare, care se indică 
în certificatul de înregistrare, 
în ştampilă şi care este numă-
rul ei de identificare. 

Gospodăria ţărănească se 
consideră înregistrată din ziua 
consemnării respective în Re-
gistru. Refuzul de înregistrare 
a gospodăriei ţărăneşti poate 
fi admis în cazurile în care 
nu sînt prezentate toate actele 
stabilite sau dacă conţinutul 
documentelor nu corespunde 
prevederilor Legii privind 
gospodăriile ţărăneşti (de fer-
mier). Dispoziţia motivată a 
primarului privind refuzul de 
a înregistra gospodăria ţără-
nească se remite fondatorului 
în formă scrisă, în termen de 
trei zile de la data emiterii dis-
poziţiei.  Refuzul de înregis-
trare a gospodăriei ţărăneşti 
nu poate servi drept obstacol 
pentru înaintarea repetată a 
documentelor de înregistrare, 
dacă au fost înlăturate toate 

motivele refuzului.  În caz de 
refuz al înregistrării gospodă-
riei ţărăneşti, plata de înregis-
trare nu se restituie.  Refuzul 
de înregistrare a gospodăriei 
ţărăneşti sau încălcarea ter-
menelor ei de înregistrate pot 
fi atacate pe cale administrati-
vă şi/sau judiciară. 

Certificatul de înregistra-
re se eliberează fondatorului 
(conducătorului) gospodăriei 
şi serveşte drept temei pentru 
deschiderea conturilor banca-
re, confecţionarea ştampilei 
gospodăriei şi întreprinderea 
altor acţiuni juridice în nu-
mele gospodăriei.  În caz de 
pierdere sau distrugere a cer-
tificatului de înregistrare, se 
eliberează duplicatul acestuia, 
contra plată.  Pentru elibera-
rea duplicatului certificatului 
de înregistrare se prezintă 
cererea privind eliberarea du-
plicatului, copia avizului pu-
blicat în mass-media privind 
declararea nulă a certificatu-
lui de înregistrare şi bonul de 
achitare a plăţii pentru elibe-
rarea duplicatului.  Duplicatul 
certificatului de înregistrare se 
eliberează fondatorului (con-
ducătorului) gospodăriei ţără-
neşti în termen de o săptămînă 
din ziua depunerii cererii pri-
vind eliberarea duplicatului. 
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Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Maşec Angela, cu 
domiciliul cunoscut: or. Cricova, str. Minerilor nr. 2, apt. 22, 
pentru data de 24 mai 2012, ora 14.15, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
cet. Poleşciuc Ana privind încasarea prejudiciului.

Judecător Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Maşec Angela, cu 
domiciliul cunoscut: or. Cricova, str. Minerilor nr. 2, apt. 22, 
pentru data de 24 mai 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
cet. Chetrean Aurica privind încasarea prejudiciului.

Judecător Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Sistem&Etalon”, pentru data de 11 iunie 2012, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea SRL ,,Cub” privind încasarea datoriei.

Judecător Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, anunţă că la data de 13 
iunie 2012, ora 9.30, (str. Kiev nr. 3, bir. 24), se va examina în 
ordinea procedurii speciale cererea cet. Corolenco Elena privind 
declararea lui Mariniuc Serghei Alexandru, născut pe 2 octom-
brie 1954, ca fiind persoană decedată

Judecător Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tatarenco Nicolae, pentru data de 18 iunie 2012, ora 13.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Seiciuc Larisa privind evacuarea.

Judecător V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Probrig”, pentru data de 24 septembrie 
2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SA ,,JLC” privind 
încasarea datoriei.

Judecător V. Ilaşco
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,Vizan-Vat” SRL, pentru data de 24 aprilie 2012, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea FIC ,,Si-
max” SRL privind încasarea datoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Cocieru Antonina, pentru data de 27 aprilie 2012, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea Comanac Nadejda pri-
vind rezoluţiunea contractului.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

reprezentantului SRL ,,Dalvi Co”, IDNO: 1004600066207, cu 
sediul: mun. Chişinău, str. Independenţei nr. 14/2, apt. 1, sau str. 
N. Bălcescu nr. 11, apt. 21, pentru data de 30 aprilie 2012, ora 
9.15, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SRL ,,Garma-
Grup” privind încasarea sumei.

Judecător Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ştogrin Volodimir, a.n. 07.10.1960, cu domiciliul: mun. Chişi-
nău, str. A. Puşkin nr. 34, apt. 6 şi Ucraina, or. Vahruşeve, regi-
unea Lugansc, pentru data de 2 mai 2012, ora 9.40, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Ştogrina Elena privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ciorici Igor, pentru data de 2 mai 2012, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 20) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la acţiunea: Ciorici Nistor, Ciorici Tatiana 
privind declararea dreptului pierdut la spaţiul locativ.

Judecător Maria Ghervas
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pascal Andrei Veaceslav, pentru data de 4 mai 2012, ora 12.40, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Pascal I. privind desfacerea 
căsătoriei şi încasarea pensiei alimentare.

Judecător Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Iralana Grup”, pentru data de 7 mai 2012, 
ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 
9) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SRL 
,,UBFB Trade Group” privind încasarea datoriei.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Fraţii VV”, pentru data de 8 mai 2012, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
acţiunea SRL ,,Cleber” privind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Burca Nicolae, pentru data de 14 mai 2012, ora 9.45, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la cererea cet. Burca Nina privind desface-
rea căsătoriei şi încasarea pensiei de întreţinere.

Judecător V. Stratan

Citaţii în judecată Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită, prezentarea reprezentantului SRL 
,,Selerum Prim”, pentru data de 27 aprilie 2012, ora 10.30, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,JLC” privind încasarea 
datoriei.

Judecător Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită, prezentarea cet. Lipnevici Igor, 
pentru data de 27 aprilie 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Lipnevici Ala privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Oxana Robu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită, prezentarea reprezentantului SRL 
,,Luxorex Grup”, cu sediul: mun. Chişinău, bdul Mircea cel Bă-
trîn nr. 13/2, of. 2, pentru data de 2 mai 2012, ora 15.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,UBFB Trade Group” 
privind încasarea datoriei.

Judecător Ion Bulhac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită, prezentarea cet. Fiodorovici          
Virgiliu, pentru data de 4 mai 2012, ora 11.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Fiodorovici Rodica privind des-
facerea căsătoriei. 

Judecător Ina Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită, prezentarea cet. Căpăţînă Andrei, 
cu domiciliul: mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu nr. 2, apt. 153, 
pentru data de 22 mai 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate de reclamat în cau-
za civilă la acţiunea lui Lupaşcu Constantin privind restituirea 
arvunei.

Judecător Igor Mînăscurtă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită, prezentarea reprezentantului SRL 
,,Noble Auto”, pentru data de 22 mai 2012, ora 12.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Trans Ager” privind înca-
sarea sumei. 

Judecător Ina Dutca
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Rogati Gheorghe, 
domiciliat în satul Step-Soci, Orhei, pentru data de 27 aprilie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Rogati 
Sofia privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea pensiei de între-
ţinere.

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

Judecător Veronica Cupcea
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Tonu Galina, cu 
ultimul domiciliu: satul Bardar, Ialoveni, pentru data de 20 apri-
lie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Ialoveni, str. Prieteniei 
nr. 4, bir. 19) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Lîsac 
Ivan privind încasarea datoriei.

Judecător G. Lungu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Cataraga Serghei, pentru 
data de 26 aprilie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Or-
hei, str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de reclamanta Cataraga Elena privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

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

Judecător V. Negruţa
www

 Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Morari Oleg, pentru data de 26 
aprilie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Donduşeni, str. 
31 August 1989, nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Cujba Tatiana privind stabilirea locului de trai al 
copilului.

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

Judecător Oxana Banari
www

Judecătoria Slobozia solicită prezentarea cet. Parpalac    Ni-
colae, domiciliat în satul Frunze, Slobozia, pentru data de 30 
aprilie 2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată în incinta: (Ştefan 
Vodă, str. 31 August 1989, nr. 5,,A”, bir. 4, et.2) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Parpalac Olga privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

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

Judecător D. Dubcoveţchi
www

Judecătoria Leova solicită prezentarea cet-lor: Munteanu Zi-
naida Ion, Munteanu Ion Vasile, Munteanu Vasile Vasile, pentru 
data de 3 mai 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Leova, str. 
Unirii nr. 32, bir. 12) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la cere-
rea: Serdiuc Petru, Serdiuc Feodora, Serdiuc     Ludmila, Serdiuc 
Tatiana şi Serdiuc Petru Petru privind recunoaşterea ordinului de 
repartiţie ca fiind nevalabil.

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

Judecător Ludmila Ursu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Furtună Nicolae, pentru data 
de 3 mai 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de re-
clamantul ÎM ,,SCL ORhei” privind încasarea datoriei.

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

Judecător V. Negruţa

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

RM, solicită prezentarea cet. Mihalachi Valentin Fiodor, a.n. 
14.09.1953, cu ultimul domiciliu: or. Orhei, str. V. Mahu nr. 87, 
apt. 2, pentru data de 4 mai 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea cet. Hangan Lidia Constantin privind retrage-
rea vizei de reşedinţă.

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

Judecător Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Prodan Andrei, 
cu ultimul domiciliu: or. Soroca, str. Păcii nr. 6, pentru data de 4 
mai 2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată (Soroca, str. Indepen-
denţei nr. 62, bir. 17) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea 
cet. Comerzan Svetlana privind restituirea împrumutului.

Judecător Gh. Liulca
www

Judecătoria Călăraşi solicită prezentarea cet. Dodon Victor, 
a.n. 28.01.1974, codul personal: 0960506864824, cu ultimul do-
miciliu cunoscut: satul Sadova, Călăraşi, pentru data de 10 mai 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Călăraşi, str. Alexandru 
cel Bun nr. 153, bir. 3) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de reclamantul Rija Octavian privind încasarea împrumutului.

Judecător Marcel Juganari
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Rebezniuc Veaceslav, cu ultimul domi-
ciliu în Orhei, str. B. Glavan nr. 11, apt. 96, pentru data de 11 
mai 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Rebezniuc 
Zinaida privind partajul averii.

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

Judecător S. Procopciuc
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Andronachi Oleg, 
domiciliat în satul Vîşcăuţi, Orhei, pentru data de 14 mai 2012, 
ora 11.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, 
et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Andronachi 
Domnica privind încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător Veronica Cupcea
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Fratea Tudor Ion, a.n. 11.05.1983, cu 
ultimul domiciliu: satul Peresecina, Orhei, str. C. Negruzzi nr. 
3,  pentru data de 28 mai 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea cet. Fratea Diana privind încasarea pensiei de 
întreţinere.

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

Judecător Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului CP ,,Credinţa”, cu ultimul sediu cunoscut: mun. 
Chişinău, str. Costiujeni nr. 8/3, pentru data de 18 mai 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea SRL ,,Zina Agro” 
privind încasarea sumei.

Judecător   Nadejda Mazur
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Godea Cornel, pentru data de 17 aprilie 2012, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în ca-
uza civilă intentată de CA ,,Artas” SRL privind încasarea sumei 
în ordine de regres.

Judecător   Veronica Negru
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Ivanov Mihail, cu ultimul 
domiciliu: satul Peresecina, Orhei, pentru data de 17 mai 2012, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de reclamanta Ivanov 
Veronica privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător   V. Negruţa
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Dim Complex” cet. Dimitrov Dumitru, cu ultimul sediu cu-
noscut în mun. Chişinău, bdul Moscova nr. 16, apt. 201, pentru 
data de 13 iunie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea cet. Vacarciuc Ion privind rezoluţiunea 
contractulu şi încasarea sumei.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Călăraşi solicită prezentarea cet. Ciorap Nico-
lae, cu ultimul domiciliu: satul Frumoasa, Călăraşi, pentru data 
de 8 mai 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Călăraşi, str. 
Alexandru cel Bun nr. 153, bir. 3) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de reclamantul Ciorap Tatiana privind încasarea 
datoriei.

Judecător   Marcel Juganari
www

Judecătoria Făleşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Samson Ivan Vasile, a.n. 1933, cu ulti-
mul domiciliu: or. Bălţi, str. M. Viteazul nr. 65, apt. 10 şi viza de 
reşedinţă în satul Răuţel, Făleşti, pentru data de 16 mai 2012, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 4, et. 
2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Oleinic Marina 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Lilia Trocin
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Traistari Alexandra Nichitin, Ghiorghiu Anna Ion, Gojinscaia 
Ana Ion, toți domiciliați în mun. Chișinău, str. Tisa nr. 3, pentru 
data de 27 aprilie 2012, ora 8.50, la şedinţa de judecată (str. Bul-
gară nr. 43, bir. 43) în calitate de pîrîți în cauza civilă la acțiunea 
reclamantului Caraman Mihail, privind constatarea faptului.

Judecător   A. Andronic
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Onorată şi distinsă doamnă 
Anastasia PASCARI!

Colectivul Institutului Naţional al Justiţiei are 
deosebita plăcere  de a vă adresa sincere felicitări cu 
prilejul zilei de naştere, care se înscrie firesc  şi ar-
monios în calendarul vieţii dumneavoastră.

Această zi are o semnificaţie aparte pentru dum-
neavoastră,  dar şi pentru acei care vă apreciază cali-
tăţile cumsecădeniei, înaltul nivel profesional, inte-
ligenţa, curajul şi devotamentul slujirii cu credinţă 
Zeiţei Themis. 

Acestea şi alte calităţi deosebite v-au asigurat,  în mod firesc şi pe bună dreptate, 
unul din locurile de frunte în  justiţia moldovenească − de la judecător în prima in-
stanţă, pînă la judecător la Curtea Supremă de Justiţie, iar în ultimul timp, în funcţia 
de director executiv  al Institutului Naţional al Justiţiei – o viaţă dăruită profesiei 
dragi în sălile de judecată, dar şi în aulele Institutului Naţional al Justiţiei.

Este un prilej potrivit pentru a face unele bilanţuri ale vieţii. 
Dumneavoastră aţi demonstrat, de-a lungul anilor, că sînteţi o personalita-

te de  referinţă, un bun îndrumător şi lider, demonstrînd aptitudini şi calităţi 
demne  de urmat,  dar şi feminitate, fineţe, realizîndu-vă şi ca un promotor  al 
devotamentului faţă de familie – ca soţie, mamă, bunică.

Tocmai de aceea, distinsă doamnă, apreciem la justa valoare,  dăruirea de 
sine şi responsabilitatea în tot ceea ce faceţi.

Vă dorim multă sănătate, fericire personală, prosperitate,  optimism şi urări 
de bine alături de cei dragi, vigoare tinerească, energie  creatoare întru realizarea 
întregului potenţial uman pe care îl aveţi.

Realizări din cele mai frumoase şi împlinirea tuturor speranţelor!
La mulţi ani!

Cu profund respect,
colectivul Institutului Naţional al Justiţiei

* * *
Parascovia TERZI, judecător, CA, Comrat

Mult stimată doamnă Parascovia Terzi, 
În această zi măreaţă pentru dumneavoastră, vă aducem alese cuvinte de 

admiraţie şi recunoştinţă, sincere felicitări, urări de bine şi sănătate.
Avansarea prin muncă, efort şi elan, pe treptele ierarhice juridice poartă am-

prentele unei ireproşabile personalităţi, care cu siguranţă, poate fi considerată 
un model de profesionalism, inteligenţă, verticalitate, probitate pentru noile ge-
neraţii de jurişti.

Cu prilejul acestei deosebite aniversări, vă dorim viaţă îndelungată, plină de 
realizări şi bucurii, cît mai multe clipe de înălţare şi satisfacţie sufletească. 

La mulţi ani!

Mihai Plămădeală, ex-membru al Curţii Supreme de Justiţie
Mult stimate domnule Mihai Plămădeală,
Cu deosebite sentimente, vă adresăm cele mai calde felicitări, cu prilejul 

frumoasei dumneavoastre aniversări.
Prin tenacitatea cu care munciţi, prin înţelepciunea pe care o vădiţi, prin 

responsabilitatea fără egal, de care daţi dovadă în tot ceea ce faceţi, aţi cîştigat 
incontestabil încrederea şi respectul tuturor.

Aţi ajuns aici, la această frumoasă sărbătoare a sufletului, cu un spirit al 
dreptăţii ireproşabil, hotărît şi devotat ideii de perfecţiune. 

Vă dorim să aveţi parte de multă sănătate, succese, realizări şi bucurii pe 
măsura aşteptărilor. 

La mulţi ani!  
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Alexandru Munteanu, doc-
tor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de drept, USM; Lilian Velişco, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea de drept, USM; Ion Căpăţi-
nă, lector universitar, Facultatea de drept, USM; Svetlana Uzun, judecător, 
Taraclia; Viorica Mihaila, judecător, Botanica; Daria Suşchevici, judecător, 
Centru; Oleg Sternioală, preşedintele Judecătoriei Buiucani; Constantin Cre-
ţu, judecător, Ialoveni; Dumitru Gherasim, preşedintele Judecătoriei Bălţi;        
Dumitru Mîrzenco, judecător, Străşeni; Gheorghe Muntean, judecător, J. E. 
Circumscripţie; Igor Mînăscurtă, judecător, Ciocana; Oleg Cojocari, judecă-
tor, Criuleni; Tudor Gologan, judecător, Ungheni. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să  vă adresăm sincere şi cal-
de urări de sănătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabi-
litatea 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 fericirea.

La mulţi ani!
membrii Consiliului de administraţie al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi Revista Naţională  de Drept

În afară de imensa încărcătură religioasă, Paş-
tele reprezintă trecerea de la iarnă la vară şi mai 
ales, a doua mare ocazie de excese culinare a anu-
lui, după Crăciun. Mielul la tavă sau la proțap, ouă-
le roşii, cozonacul, pasca şi vinul de astă-toamnă 

Să vopsim ecologic ouăle
Iată o idee practică referitoare la vop-

situl ouălor, folosind vopsele ecologice. 
Se pun ouăle la fiert, cu apă cît 
să treacă peste ele şi punem 
două linguri de oţet împreună 
cu ,,colorantul ecologic” de 
la care vrem să împrumutăm 
culoarea după cum urmează:

– ouă albastre - varza roşie sau mure;
– ouă portocalii - praf de paprika (boia de 

ardei);
– ouă verzi - spanac;
– ouă galbene - foi de ceapă, capete de mor-

cov sau curry;
– ouă maronii - bețigașe de scorţişoară.
După ce aţi obţinut efectul cromatic dorit, 

turnaţi apă rece peste ouă şi lăsaţile la răcit.

Sfaturi de urmat la 
cumpărăturile de Paşte

Oamenii sînt mai prudenţi cu cheltuie-
lile pentru masa de Paşte, iar cei mai mul-
ţi se orientează către alimente mai ieftine.  
Inspectorii sanitar-veterinari recomandă cum-

părătorilor să fie atenţi la ce pun în coş şi oferă 
cîteva sfaturi pentru a avea un Paşte fără pro-
bleme ce ţin de siguranţa alimentară. 

Primul sfat este să alegeţi produse tra-
diţionale numai din locuri autorizate. Dacă 
vreţi să cumpăraţi carne de miel, verificaţi 
la vînzător dacă acesta are un certificat de 
sănătate veterinară şi dacă pe carne există 
ştampila care atestă controlul animalului. 
Nu cumpăraţi carne sacrificată în gospodării. 
Aceasta este destinată doar consumului propriu. 
De asemenea, inspectorii sanitar-veterinari atrag 
atenţia să nu cumpăraţi carne dacă este expusă 
într-un loc cu temperaturi ridicate. 

Cînd luaţi ouă, verificaţi dacă au data pe 
ele. Şi la produsele din lapte trebuie să ţineţi 
cont de anumite lucruri. Trebuie să fie etiche-
tate şi să conţină informaţii despre identitatea 
producătorului şi data producerii. 

Cozonacii, produsele de panificaţie, legu-
mele de sezon trebuie cumpărate, de asemenea, 
din locuri amenajate şi autorizate. 

Nu în ultimul rînd, inspectorii sanitar-ve-
terinari vă sfătuiesc să evitaţi magazinele mici 
care au expuse, în acelaşi loc, atît mărfuri ali-
mentare, cît şi nealimentare.

sînt doar cîteva dintre obişnuitele 
bucate tradiţionale care se vor 
afla pe masă, acasă sau în locul în 
care sîntem invitaţi. 

Este important să sărbătorim 
aşa cum se cuvine şi să păstrăm 
tradiţiile cu care ne-am obişnuit 
de cînd eram la mama acasă, însă 
acest lucru nu înseamnă că nu tre-
buie să ţinem cont de consecinţele 
provocate de o alimentaţie în ex-
ces după o perioadă normală sau 
de austeritate, dacă am ţinut post. 
Şi pentru că majoritatea dintre 
noi a ţinut post, cel puţin în Săp-
tămîna Mare, este bine să înce-
pem festinul pascal într-o manieră 
echilibrată. 

Iată cîteva sfaturi simple pe 
care le putem urma fără a le con-
sidera restrictive, dar care ne pot 
ajuta să depaşim perioada Paşte-

fructe proaspete. Ciocolata sub formă de iepuraşi 
şi ouă reprezintă marea ispită a momentului. Se 
ştie că un ou de ciocolată îţi ,,donează” 520 de 
kcal şi 32 g de lipide care se adaugă direct stra-
tului adipos. Pentru a arde acest aport caloric, se 

poate alege una dintre următoarele variante: mers 
activ 6 km, 40 de minute de jogging, o oră de înot, 
o oră şi jumătate de aerobic sau o oră de fotbal. 
Aşa că trebuie să ne gîndim de două ori atunci 
cînd vrem să ne răsfăţăm cu ceva bun. 

5. După masa copioasă de Paşte, e bine să fa-
cem o plimbare prin parc, să evităm mijloacele de 
transport în comun, dacă am fost invitaţi undeva, 
sau chiar să ne oferim voluntar să spălăm vasele, 
dacă am avut musafiri. În orice caz, este foarte 
important să nu ne aşezăm în faţa televizorului 
sau să dormim. 

6. Avînd în vedere vremea caldă, chiar dacă 
zilele nu sînt însorite, ar trebui să profităm de 
această mini-vacanţă şi să petrecem cît mai mult 
timp în aer liber, să încercăm să ne relaxăm şi să 
adoptăm o atitudine pozitivă, alături de familie şi 
de prieteni. 

7. Băuturile şi fructele luate înainte de masă 
nu previn indigestia, ci o pot agrava. 

Să aveţi un Paşte fericit, activ şi sănătos!

lui fără a întîmpina probleme legate de digestie şi 
pentru a ne reîntoarce la serviciu plini de energie 
şi cu multă poftă de viaţă. 

1. Ouăle trebuie consumate în cantităţi limita-
te, nu mai mult de două pe zi, din cauza cantităţii 
mari de colesterol pe care o conţin. Este recoman-
dat să se consume alături de o salată verde şi de 
legume proaspete de sezon. 

2. Friptura de miel este, de asemenea, reco-
mandat să fie consumată cu o garnitură de legu-
me: broccoli, ciuperci, conopidă, fasole verde sau 
amestec mexican şi o salată de crudităţi şi mai pu-
ţin cu garnitură de cartofi, orez sau paste. 

3. Alimentele prăjite (de la carne şi pînă la le-
gume) trebuie evitate pe cît posibil, în special cele 
prăjite în ulei. Este de preferat să încercaţi să gătiţi 
carnea la cuptor sau pe grill. 

4. Alcoolul şi dulciurile trebuie consumate în 
cantităţi limitate, pentru că au un aport mare de 
calorii ,,goale” de nutrienţi. Nevoia de dulce, care 
apare după masă, poate fi estompată de o salată de 
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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.

Caleidoscop

Divert is
Aniversări Sfaturi pentru un Paşte 

fericit şi sănătos


