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Ministrul Justiției al 
României a efectuat 
o vizită de lucru la 
Chișinău

Prevederile legislaţiei prin care este 
stabilită limita de vîrstă pentru 
persoanele ce doresc să-şi continue 
studiile la doctorat, contestate la 
Curtea Constituțională

Avocatul parlamentar Anatolie 
Munteanu a participat la festivitatea 

,,Uşilor deschise”, ce a avut loc la 
Penitenciarul pentru minori din satul 
Goian

(Nicolae Iorga)

Prioritatea zero pentru 
România  este  susţi-

nerea Moldovei în drumul 
său  spre  integrare  europea-
nă. Declaraţia a fost făcută de 
premierul român Victor Pon-
ta, într-un interviu pentru un 
post de radio.

V.  Ponta  a  subliniat  că 
România  ar  trebui  să-şi  co-
ordoneze acţiunile cu Germa-
nia, pentru a avea un punct de 
vedere comun privind spriji-
nirea  coaliţiei  pro-europene 
de la Chişinău, dar şi pentru 
susţinerea la Summit-ul de la 
Vilnius a unui acord de aso-
ciere cu Moldova.

Premierul român a mai 
spus  că  în  acest  caz,  vocea 
Germaniei  în  Europa  este 
esenţială, iar interesele şi po-
litica Berlinului faţă de atra-
gerea Moldovei  în  Uniunea 
Europeană  este  identică  cu 
interesul României.

Amintim  că  prim-minis-
trul român Victor Ponta a 
efectuat în zilele de 10 şi 11 
iunie  o  vizită  în  Germania, 
unde s-a întîlnit cu cancela-
rul german Angela Merkel.

A șaptea și ultima run-
dă  de  negocieri  a 

Acordului  de  Liber  Schimb 
RM  -  UE  (Deep  and  Com-
prehensive Free Trade Area, 
DCFTA) a avut loc, recent, la 
Chișinău. Delegațiile au fost 
conduse  de  negociatorii-șefi 
ai acordului, viceministrul 
Economiei Octavian Calmâc 
și  reprezentantul  Departa-
mentului Comerţ al Comisiei 
Europene Luc Devigne.

Viceprim-ministrul, mi-
nistrul Economiei Valeriu La-
zăr și reprezentantul Departa-
mentului Comerţ al Comisiei 
Europene  Luc  Devigne  au 
avut o  întrevedere bilaterală 
în  cadrul  căreia  au  fost  dis-
cutate rezultatele negocierilor 
purtate.  O  deosebită  atenție 
a  fost  acordată  subiectului 
aplicării preferințelor comer-
ciale DCFTA în raioanele din 
stînga Nistrului.

După  definirea  finală  a 
textului acordului, vor urma 
un  șir  de  proceduri  proto-
colare  interne  ale  Uniunii 

,,Prioritatea zero 
pentru România 
este susţinerea 

Moldovei în drumul 
său spre integrarea 

în UE” 

V iceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe şi Inte-
grării Europene Natalia Gherman continuă să primeas-

că mesaje de felicitare cu ocazia învestirii în funcţie. 
Secretarul general al Consiliului Europei a ţinut să asigure 

Guvernul de la Chişinău de întreaga susţinere din partea Con-
siliului Europei pentru a continua agenda reformelor interne.

Totodată, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Turcia 
Ahmet Davutoğlu a apreciat, în mesajul său, gradul accelerat 
de dezvoltare,  în  special  în ultimii  cîţiva  ani,  a  relaţiilor de 
prietenie dintre Republica Moldova şi Turcia şi a garantat tot 
sprijinul  ,,în  deschiderea  unor  noi  pagini  în  dialogul  dintre 
cele două ţări”.

Şi omologul italian Emma Bonino a transmis sincere feli-
citări ministrului Natalia Gherman, mesaj în care a menţionat 

„voinţa  comună  de  a  consolida  relaţiile  bilaterale  excelente 
pe care le avem, fapt demonstrat şi de sprijinul tradiţional şi 
convins pe care Italia îl acordă alegerii europene a Republicii 
Moldova”.

La rîndul său, ministrul leton Edgars Rinkevics a apreci-
at înalt realizările Moldovei în parcursul său european şi şi-a 
exprimat încrederea că ţara noastră va menţine în continuare 
această cale, consolidîndu-şi democraţia, creşterea economică 
şi prosperitatea.

Învestirea  în  funcție  a  Nataliei  Gherman  a  fost  salutată 
și de vicepremierul, ministrul ceh de Externe Karel Schwar-
zenberg, ministrul de Externe ungar János Martonyi, ministrul 
de Externe al Statului Kuwait Sabah Khaled Al-Hamad şi mi-
nistrul de Externe al Republicii Libaneze Adnan Mansour.

Europene.  Guvernul  Repu-
blicii  Moldova  își  exprimă 
speranța că în anul curent va 
avea loc parafarea Acordului 
de Liber Schimb RM-UE, cu 
semnarea acestuia în 2014.

Pregătirile  Republicii 
Moldova  vizavi  de  negoci-
eri  au  început  în  2010  prin 
lansarea unei ample reforme 
menite  să  ajusteze  prevede-
rile  legislativ-normative  în 
13  domenii  ale  economiei 
autohtone  la  legislația  Uni-
unii  Europene:  infrastructu-
ra  calității,  măsuri  sanitare 
și  fitosanitare,  facilitarea 
comerțului  și  administrarea 
vamală,  proprietate  inte-
lectuală,  achiziții  publice  și 
concurență etc. 

Prima rundă de negocieri 
a acordului a avut loc pe 19-
23 martie 2012.

Conform  studiului  efec-
tuat  de  către  Uniunea  Eu-
ropeană,  Acordul  de  Liber 
Schimb  va  impulsiona  ex-
porturile  moldovenești  în 
țările  Uniunii  Europene  cu 

16%, iar PIB-ul țării va spori 
cu 5,6%. 

Precizăm  că Acordul  de 
Liber  Schimb  RM-UE  va 
asigura  integrarea  economi-
că  a  Republicii Moldova  în 
spaţiul  comunitar  și  presu-
pune liberalizarea graduală a 
comerţului  cu  bunuri  şi  ser-
vicii, libera circulaţie a forţei 
de muncă, reducerea taxelor 

vamale, barierelor tehnice şi 
netarifare, abolirea restricţii-
lor cantitative şi armonizarea 
legislaţiei  R.  Moldova  la 
acquis-ul UE.  Spre  deosebi-
re  de  regimul  comercial  ac-
tual RM-UE (ATP) care este 
un  regim  unilateral  acordat 
de UE pe un  termen  limitat, 
DCFTA va fi un acord multi-
lateral încheiat pe o perioadă 

nelimitată,  oferind  beneficii 
la export mai mari decît ATP 
şi o previzibilitate pe termen 
lung pentru afaceri  şi  inves-
tiţii.

Începe ziua cu DREPTUL!

Bunătăţii slabe îi trebuie, pentru a merge, sprijinul dreptăţii.
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La Chişinău a avut loc ultima rundă de 
negocieri a Acordului de Liber Schimb 

Republica Moldova - Uniunea Europeană

Stabilizarea situaţiei politice din Republica Moldova, 
salutată de şefii diplomaţiei din mai multe state
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F emeile însărcinate cu trei sau mai 
mulţi  copii  ar  putea  beneficia 

de un concediu prenatal mai mare cu o 
lună şi jumătate. Un grup 
de parlamentari ai Parti-
dului Liberal Democrat a 
înregistrat  un  proiect  de 
lege în acest sens. Lăuze-
le aşteaptă însă majorarea 
alocaţiilor.

,,Prematuritatea în-
seamnă  riscuri  majore. 
Femeile au nevoie să iasă 
în concediu de maternita-
te mai devreme decît pre-
vede  acum  legea,  astfel 
riscurile de a pierde sau 
de a avea o  sarcină grea 
vor fi mai mici”,  a men-
ţionat  deputatul  PLDM 
Petru Ştirbate.

Medicii  confirmă  că 
o  sarcină  cu  tripleţi  şi 
naşterea  acestora  comportă  riscuri ma-
jore. ,,La 35 de săptămîni femeia, deja, 
se  programează  pentru  operaţie  ceza-
riană. Naşterea  poate  avea  complicaţii, 

acestea  trebuie  preîntîmpinate”,  a  ex-
plicat şeful Secţiei Centrului Mamei şi 
Copilului, Iurie Carauş.

În acelaşi  timp,  lăuzele  spun că aş-
teaptă majorarea indemnizaţiilor.
,,O  indemnizaţie  de  300  de  lei  este 

foarte mică. Ar fi bine ca autorităţile să 

facă  unele  majorări.  Cred  că  o  mamă 
tînără  ar  avea  nevoie  şi  de  o  asistentă 
medicală, care să o ajute la îngrijirea co-

pilului”, a spus o mămică.
,,Ar  fi  foarte  bine  ca 

statul  să  se  gîndească  să 
mărească  indemnizaţiile”, 
a spus o altă femeie.
,,Numai un an şi jumăta-

te să primească 300 de lei 
pe  lună nu este de ajuns”,  
a subliniat o tînără mamă.

Potrivit autorilor pro-
iectului,  în  urma  modifi-
cării  Codului  muncii,  nu 
vor  fi  necesare  investiţii 
financiare  semnificati-
ve.  Dar  pentru  majorarea 
alocaţiilor,  bani  în  buget 
nu  sînt,  deocamdată,  mai 
spun aceştia.

În  nota  informativă  la 
proiectul  de  lege  se  mai 

precizează că, în 2010, două moldoven-
ce au născut trei sau mai mulţi copii, iar 
în 2011 au fost cinci cazuri de acest fel.

Moldovenii care dau în 
chirie un apartament vor 

trebui să plătească impozite

M oldovenii care dau în chirie un apartament vor trebui 
să plătească impozite. Aceştia sînt obligaţi să înche-

ie un contract de închiriere cu chiriaşul, iar lunar FISC-ul îi va 
taxa cu 5 la sută din suma stabilită în contract. Agenţii imobi-
liari critică decizia FISC-ului.

Legea privind plata impozitelor pentru chirie este în vigoa-
re din 2008, dar din acest an FISC-ul va duce o evidenţă mai 
strictă asupra numărului celor care dau în chirie apartamente.

Iulia Cernicova, inspector Fiscal Superior, FISC: ,,Abia în 
ultimii ani s-a acutizat situaţia, dorim să aducem la cunoștinţa 
contribuabililor ca să fie şi ei oneşti. Să nu fie luaţi prin sur-
prindere atunci cînd vor fi solicitaţi să vină la Inspectorat să 
plătească impozite sau să înregistreze contractul”.

Agenţii  imobiliari susţin că cei mai mulţi semnează con-
tracte cei plecaţi peste hotare. Dar consideră că cei de acasă nu 
se vor grăbi să declare veniturile din activitatea respectivă.

Nicolai Ostafeiciuc, director agenţie imobiliară: ,,Interesul 
FISC-ului este de a face buzunarul statului să fie cît mai mare. 
La noi, oamenii au impresia că plătind impozite nu îmbunătă-
ţesc starea statului, dar îmbunătăţesc starea celor, care primesc 
bani şi duc aceste fluxuri de bani”.

Părerile  celor  care  stau  în  chirie  sînt  împărţite. 
Pe de altă parte, avocaţii încurajează moldovenii să închieie 
un contract de  locaţiune,  şi  asta pentru că acesta protejează 
ambele părţi de eventuale conflicte.

Violeta Gaşiţoi, avocat: ,,Cînd este încheiat un contract de 
locaţiune  ambele  părţi  sînt  asigurate  pe  de  o  parte  şi  pe  de 
altă  parte. Este  bine  şi  pentru  cei  ce  iau  în  chirie,  deoarece 
dînşii vor fi asiguraţi că nu va veni mîine proprietarul şi nu va 
comunica că vrea să-i fie eliberat imobilul sau s-a mărit plata 
pentru chirie”.

În 2012, au fost încheiate 3000 de contracte de închiriere. 
Cei care nu-şi vor declara veniturile din chirii, riscă amenzi de 
5 la sută din suma chiriei.

N umărul femeilor care 
deţin funcţii de con-

ducere este mic, deoarece în 
Moldova nu există o strategie 
la nivel de stat ce ar exclude 
cazurile de discriminare de 
gen. O spune vicepreşedinte-
le Parlamentului Liliana Pa-
lihovici. Potrivit ei, 
unele idei propuse 
de femei nu sînt ac-
ceptate  de  bărbaţi. 
Experţii  internaţi-
onali  recomandă să 
fie  introdusă  o  ast-
fel  de  prevedere  în 
legislaţie.
,,Este  rezultatul 

unei lipse de stra-
tegii  la  nivel  de  stat  pentru 
a  exclude  tot  felul de  inega-
lităţi.  Atunci  cînd  52%  din 
populaţia ţării nu este corect 
reprezentată  în  Parlament 
aceasta  este  o  formă  de  dis-
criminare”,  a  menţionat  L. 
Palihovici.

Multe  ţări,  printre  care 
Armenia,  Kîrgîzstan  şi  Ko-
sovo,  au  stabilit  o  cotă  de 
prezenţă a femeilor pe listele 
electorale, în statutul partide-
lor sau în Parlament. În ţara 

noastră nu există, deocamda-
tă, o astfel de prevedere. 
,,Este  foarte  important  ca 

fiecare ţară să decidă în felul 
său  ce  cotă  de  reprezentare 
va stabili şi cum va fi organi-
zat procesul. Se poate întîm-
pla ca unele aspecte să se po-

trivească  pentru  un  stat,  iar 
altele dimpotrivă”, a declarat 
expertul  Centrului  Regional 
PNUD în Bratislava Vahagn 
Murdan.

Precizăm  că  dintre  cei 
101 deputaţi moldoveni doar 
19,8  la  sută  sînt  femei.  Po-
trivit unui raport realizat de 
PNUD în 20 de ţări din CSI 
şi  ţările din Balcani,  lider  la 
acest  capitol  este  Serbia  cu 
33,2 la sută, fiind urmată de 
Macedonia cu 32,5 la sută.

În perioada de vară, trenul Saratov-
Varna va trece prin Tiraspol
De curînd, staţia feroviară din Tiraspol este tranzitată de 

trenul  internaţional  de  pasageri  cu  ruta  Saratov-Varna,  care 
aparţine unei companii federale de pasageri din Rusia, potrivit 
surselor locale.

Garnitura  de tren  se deplasează conform unui grafic se-
zonier, din Federaţia Rusă spre Bulgaria şi înapoi, doar în pe-
rioada de vară.

Într-un comunicat al întreprinderii ce gestionează calea fe-
rată din regiunea transnistreană se precizează că trenul va trece 
prin Tiraspol în zilele de luni, la ora 9.14, şi se va întoarce în 
zilele de miercuri, la ora 20.34.

Itinerarul  trenului  Saratov-Varna  include  oraşele  Volgo-
grad, Dnepropetrovsk, Kirovograd,  Chişinău, Ungheni,  Iaşi, 
Bucureşti.

Inspectoratul Naţional de Patrulare va 
spori controalele 
Inspectoratul  Naţional  de  Patrulare  va  spori  controalele 

efectuate pe drumurile naţionale, în vederea sancţionării con-
ducătorilor auto care admit abateri de la legislaţie. Măsura va 
fi luată ca urmare a creşterii numărului de maşini puse în cir-
culaţie cu defecţiuni tehnice, dar şi a încălcărilor Regulamen-
tului circulaţiei rutiere.

Potrivit Inspectoratului Naţional de Patrulare, tot mai mul-
te automobile care nu corespund normelor tehnice, sînt puse în 
circulaţie  în mod neglijent. De asemenea, multe automobile 
sînt echipate cu dispozitive luminoase şi sonore speciale fără a 
avea autorizaţie. Instituţia atenţionează că vor fi luaţi în vizor, 
în primul rînd, şoferii care circulă cu automobile ce nu au fost 
supuse controlului tehnic de stat sau cele cu plăci de înmatri-
culare ce nu corespund standardului naţional.

Totodată,  inspectorii  Poliţiei Rutiere  vor  trage  atenţia  la 
automobilele a căror plăci de înmatriculare sînt acoperite cu 
sticlă organică sau cu alte materiale.

Inspectoratul de Patrulare mai anunţă că atît  întreprinde-
rile care produc plăci de înmatriculare false, cît şi persoanele 
care le utilizează, vor fi sancţionate. Informaţiile au fost făcute 
publice în cadrul unui comunicat emis de Inspectoratul Naţi-
onal de Patrulare. 

Atenţie! Lacurile din Capitală sînt 
poluate
Apa din  lacurile şi  rîurile din Chişinău, dar şi nisipul de 

pe plaje, sînt poluate. Anunţul a fost făcut în cadrul şedinţei 
Primăriei. Potrivit specialiştilor, în apa bazinelor acvatice  şi 
pe plaje au fost depistate ouă de helminţi, dar şi alte impurităţi, 
care reprezintă un pericol pentru sănătate.

În opinia experţilor, sursele de poluare sînt maidanezii, ex-
crementele de animale, deşeuri menajere, dar şi scurgerile de 
pe terenuri în urma ploilor abundente. În acest sens, autorită-
ţile recomandă locuitorilor Capitalei să evite zonele poluate. 
Cea mai deplorabilă situaţie este în zona lacului Vatra, spun 
autorităţile. În acestă zonă, plaja nu este îngrijită şi reprezintă 
un pericol real.

Potrivit autorităţilor, apa şi nisipul corespund calităţii doar 
în rîul Nistru, dar situaţia se poate schimba pe parcursul sezo-
nului estival. 

Persoanele care vor achita impozitul 
pe imobil sau cel funciar, pînă pe 30 
iunie, vor beneficia de reduceri
Persoanele care vor achita integral, pînă pe 30 iunie, impo-

zitul pe imobil sau cel funciar, pentru anul 2013, vor beneficia 
de o  reducere de 15  la  sută,  anunţă Serviciul Fiscal de Stat. 
Totodată, întrucît 29 şi 30 iunie sînt zile de odihnă, cei care 
doresc să prindă oferta vor trebui să-şi plătească taxele pînă 
pe 28 iunie.

Potrivit  reprezentanţilor  FISC-ului,  avizele  de  plată  vor 
ajunge la contribuabili pînă pe 15 iunie. Conform legislaţiei, 
fiecare deţinător de bunuri imobiliare trebuie să plătească im-
pozitul în două tranşe egale.

Astfel, prima plată fără scutire se face pînă la 15 august, iar 
partea a doua a impozitului se achită pînă la 15 octombrie.

Contribuabilii pot beneficia de reducere doar dacă nu au 
restanţe la impozite în anii precedenţi.

Peste 3000 de moldoveni şi-au stabilit 
domiciliul în străinătate, în 2012
Numărul cetăţenilor Republicii Moldova care au emigrat 

în 2012, pentru a se stabili cu domiciliul permanent în străi-
nătate, este de 3062 de persoane, dintre care 1360 au ales să 
locuiască în Ucraina.

Potrivit datelor furnizate de Biroul Naţional de Statistică 
din Moldova,  cele mai  active  legături  privind migraţia  s-au 
menţinut, în 2012, cu Ucraina, Rusia şi SUA, fiind urmate de 
Germania şi Israel.

Tot  în  2012,  s-au  repatriat  378  de  persoane, majoritatea 
dintre acestea s-au întors din Rusia.

Femeile însărcinate cu trei sau mai mulţi copii ar putea 
beneficia de concediu prenatal mai mare

Femeile din Moldova: 
Frumoase şi inteligente, dar 

respinse la conducere

R omânia ar putea simplifica pro-
cedura  de  transcriere  a  certifi-

catelor  de  naștere  pentru  cetățenii  din 
Republica Moldova care au redobîndit 
cetățenia română. Potrivit senatorului ro-
mân Viorel Badea, Camera Deputaților 
din Parlamentul statului vecin a adoptat 
un proiect de lege în acest sens. „Vă dau 
o veste bună. A  fost  adoptat    proiectul 
meu de lege referitor la transcrierea cer-
tificatelor de naștere”,  a  scris politicia-
nul pe o rețea de socializare.

Astfel, proiectul prevede că doritorii 
de a-și transcrie certificatele de naștere 
o vor putea face în mai multe orașe ale 
României, nu doar  la Primăria sectoru-
lui 1 din București.  

„De acum înainte, românii din Basa-
rabia care și-au redobîndit cetățenia ro-
mână  vor  putea  să  își 
transcrie  certificatele 
de  naștere  nu  numai 
în București, dar  și  în 
Iași,  Galați,  Cluj-Na-
poca  și  Timișoara.  Se 
vor evita, astfel, cozile 
interminabile, nervii, 
șpaga  și  termenele 
halucinante  de  pînă 
acum”, a mai scris se-
natorul român.

Precizăm  că  acum 
cetățenii  din   Republica Moldova  care 
au redobîndit cetățenia română pot să își 

transcrie  certificatul  de naștere doar  la 
Primăria  sectorului  1  din  Capitala  Ro-

mâniei sau la Secţia Consulară a Amba-
sadei României la Chişinău.

Moldovenii care au și cetățenie română și-ar putea transcrie 
mai ușor certificatele de naștere
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R ecent, o delegație în frun-
te  cu  ministrul  Justiției 

al României Robert Cazanciuc 
s-a  aflat  într-o  vizită  oficială    la 
Chișinău,  la  invitația  ministrului 
Justiției  al  Republicii  Moldova 
Oleg Efrim.  

  Programul  vizitei  a  cuprins  o 
întrevedere bilaterală a oficialului 
român cu Oleg Efrim, și cu procu-
rorul general Corneliu Gurin, pre-
cum și cu reprezentanții Consiliu-
lui Superior al Magistraturii.

Astfel, la întîlnirea cu O. Efrim, 
la  inițiativa  ministrului  român  al 
Justiției,    a  fost  luată  decizia  pri-
vind  crearea  unui  forum  comun 
pentru justiţie în cadrul căruia vor 
fi discutate bunele practici privind 
reforma din domeniu, urmînd ca în 
scurt timp să fie semnate și actele 
de rigoare. În cadrul acestui forum, 
reprezentanţii  celor  două  părţi  se 
vor întîlni de două ori pe an, o dată 
la nivel de şef de instituţii şi o dată 
la nivel de experţi, pentru a discu-
ta realizările din domeniul justiției. 
Potrivit lui Robert Cazanciuc, pri-
ma întrevedere ar putea avea loc la 
începutul anului viitor.

  ,,Dorim ca,  stînd  în  jurul unei 
mese rotunde, să stăm de fapt în ju-
rul unor idei, iar mai apoi conducă-
torii de instituţii să poată colabora 
în mod direct. Sper să facem acest 
instrument  cît  mai  eficient  şi  să-l 
punem în practică cît mai rapid”, a 
declarat Robert Cazanciuc, într-o 
conferinţă  de  presă,  organizată  cu 

Ministrul Justiției al României a efectuat o vizită 
de lucru la Chișinău

R ecent, Procuratura Generală, 
Consiliul  Superior  al  Pro-

curorilor  şi  reprezentanţii Asociaţiei 
Obşteşti ,,Centrul de Resurse  Juridi-
ce din Moldova” (CRJM), au semnat 
un acord de colaborare.

La  eveniment  au  fost  prezenţi 
procurorul  general  Corneliu  Gurin, 
preşedintele  Consiliului  Superior  al 
Procurorilor  Iurie  Garaba,  reprezen-
tanţi  ai  Procuraturii  Generale,  şi  di-
rectorul executiv al CRJM Vladislav 
Gribincea. 

Acordul  semnat  va  facilita  reali-
zarea obiectivelor proiectului „Con-
tribuţia CRJM la implementarea Stra-
tegiei de reformare a sectorului justiţiei: pilo-
nii I şi II”, implementat de Centrul de Resurse 
Juridice, cu sprijinul financiar al Ambasadei 
SUA în Republica Moldova. 

În acest fel, este susţinută implementarea 
domeniului specific de intervenţie (2.2.6) al 
Strategiei de reformare a sectorului justiţiei  
–  evaluarea  şi  determinarea  necesităţilor  de 
personal  ale  organelor  procuraturii,  optimi-

zarea  numărului  de 
procurori  şi  al  per-
sonalului auxiliar.

Activităţile  pre-
conizate,  conform 
înţelegerilor  conve-
nite, vor impulsiona 
realizarea obiecti-
vului  de  reformă  şi 
eforturile  în    dome-
niu.

În cadrul briefin-
gului de presă după 
semnarea acordului, 
membrii  părţilor  au 
răspuns  la  întrebări-

le adresate de reprezentanţii mass-media. 
Procurorul  general  Corneliu  Gurin  a 

menţionat că  scopul acţiunilor  rezidă  în  re-
formarea, optimizarea şi eficientizarea activi-

tăţii subdiviziunilor Procuraturii, asigurarea 
restabilirii încrederii publice în activitatea 
Procuraturii şi a procurorilor. 

La  rîndul  său,  directorul  executiv  al 
CRJM Vladislav Gribincea a remarcat faptul 
că activităţile preconizate urmează să expu-
nă o viziune externă asupra unor aspecte ale 
structurii organelor procuraturii şi activităţii 
angajaţilor, care va fi bazată pe cele mai bune 
experienţe internaţionale şi va fi completată 
cu recomandări necesare în domeniu. 

Reprezentanţii Procuraturii Generale  au 
adus  mulţumiri  CRJM  pentru  iniţiativă  şi 
Ambasadei SUA în Republica Moldova pen-
tru suportul acordat în implementarea obiec-
tivelor de reformă a justiţiei, în general şi de 
reformare a Procuraturii, în particular.

Serviciul de presă al Procuraturii 
Generale

Semnarea Acordului de colaborare între Procuratura Generală şi reprezentanţii 
Asociaţiei Obşteşti ,,Centrul de Resurse Juridice din Moldova”

prilejul vizitei sale în țara noastră.
 O. Efrim a calificat decizia de 

a  crea  acest  forum  drept  una  ex-
trem  de  importantă  pentru  conti-
nuarea cooperării între Ministerele 
Justiției din România și din Repu-
blica Moldova.  

 Ministrul R. Cazanciuc s-a 
referit  şi  la  intenţia  României  de 
a continua să sprijine reforma jus-
tiţiei în statul nostru, în special în 
procesul de integrare europeană.
,,România ştie că fără un sistem 

judiciar  performant  nu  poţi  să  fii 
partener egal cu celelalte state din 
Europa.  În  România  există  expe-
rienţe apreciate în toată Europa ca 
fiind  bune  practici,  precum  lupta 
împotriva  corupţiei,  lupta  împo-
triva crimei organizate. Aici putem 
avea  rezultate  împreună,  pentru  a 
le demonstra partenerilor europeni 
că în această parte a Europei se pot 
baza pe noi”, a mai menţionat Ro-
bert Cazanciuc.

  În  acest  sens,  O.  Efrim  și-a 
exprimat  gratitudinea  pentru  spri-
jinul de care se bucură Ministerul 
Justiției  din  Republica  Moldova 
din partea Guvernului României la 
implementarea Strategiei de refor-
mare a sectorului justiției. 
,,Avem o  relație  excelentă  între 

Ministerele Justiției de la Chișinău 
și București. Avem stabilit un cadru 
de cooperare, iar anual semnăm un 
plan de  acțiuni,  ce  le  realizăm pe 
parcurs.  Colaboratorii  instituțiilor 
pe  care  le  reprezentăm  discută  în 

timp real despre diferite probleme 
în  ceea  ce  ține  de  implementarea 
Strategiei  de  reformare  a  sectoru-
lui justiției, segmentul instituțiilor 
penitenciare,  probațiune”,  a  subli-
niat O. Efrim.

În altă ordine de idei, R. Cazan-
ciuc s-a referit și la 
cazurile de obținere, 
în  mod  fraudulos, 
a  cetățeniei  româ-
ne,  susținînd  că 
moldovenii care 
au  obținut  astfel 
cetățenia  română 
riscă  ca  aceasta 
să  le  fie  retrasă. 
Ministrul român 
a  precizat  că  în 
perioada  următoa-
re,  la  Chișinău  va 
veni  președintele 
A u t o r i t ă ț i i 
Naționale  pentru 
Cetățenie  de  la 
București  pentru  a 
pune în discuție un 
șir de neclarități la 

acest capitol.
,,Evident,  dacă 

sînt documente 
false  care  stau 
la baza emiterii 
unei decizii, ea 
poate  fi  anulată. 
Au fost mai multe 
cazuri în ultimul 
timp de anulare 
a procedurii din 
diverse motive. 
Însă,  chestiuni 
în mod concret 
vor fi discutate în 
cadrul unei vizite 
dedicate aces-
tei cromatici a 
cetățeniei și a do-
cumentelor care 
stau la baza aces-
tei  proceduri”,  a 
declarat Robert 
Cazanciuc.

De menționat e și faptul că, re-
cent, prin ordinul ANC din Româ-
nia, o moldoveancă a fost privată de 
cetățenia  română pentru obținerea 
acestui statut prin fraudă. 

În  cadrul  discuțiilor  purtate 
între  procurorul  general  al  Repu-
blicii Moldova  Corneliu  Gurin  și 

delegația  română  în  frunte  cu mi-
nistrul  român  al  Justiției,  la  care 
au  mai  participat  și  ambasadorul 
extraordinar  şi  plenipotenţiar  al 
României  la  Chişinău Marius  La-
zurca, reprezentanţi ai Ministerului 
Justiţiei din România şi Republica 
Moldova, preşedintele Consiliului 
Superior  al  Procurorilor  Iurie Ga-
raba şi alţi reprezentanţi ai Procura-
turii Generale din țara noastră, s-a 
remarcat  importanța  sprijinului  și 
experienței României  în promova-
rea şi continuitatea reformei justiţi-
ei în Republica Moldova, în scopul 
ralierii  sistemului  judiciar  al  ţării 
noastre  la  standardele  şi  bunele 
practici comunitare.

Corneliu Gurin a evidențiat, în 
mod special, practica României pe 
segmentul funcţionării structurilor 
specializate ale Procuraturii, care 
au  competenţe  în  domeniul  com-
baterii criminalităţii organizate şi a 
corupţiei,  precum  şi  perspectivele 
de implementare a acestor practici 
în activitatea Procuraturii Republi-
cii Moldova, potrivit Serviciului de 
presă al instituției vizate (Procura-

tura Generală a Republicii Moldo-
va).

De  asemenea,  participanţii  la 
întrevedere au trecut în revistă ex-
perienţele de colaborare anterioară, 
care  au  demonstrat  necesitatea  şi 
utilitatea  menţinerii  unui  dialog 
continuu  şi  avansat,  atît  în  dome-

niul  cooperării  internaţionale  în 
materie  penală,  cît  şi  pe  domenii 
de cooperare interinstituţională.

  În  cadrul  convobirii  au  fost 
discutate şi problemele cu care se 
confruntă  corpul  de  procurori  din 
Republica Moldova, aspectele de 
reformă  instituţională  şi  acţiunile 
orientate  spre  îmbunătăţirea  si-
tuaţiei  în  activitatea  organelor  de 
drept.

Ministrul  român  al  Justiţiei  a 
menţionat intenţia constituirii unor 
noi forme de cooperare între repre-
zentanţii  structurilor  de  drept  din 
ambele state şi a dat asigurări refe-
ritoare la susţinerea în continuare a 
practicilor de colaborare   interin-
stituţională,  care  s-au  dovedit  a  fi 
eficiente şi merită a fi intensificate.

Spre finalul întrevederii, procu-
rorul  general  Corneliu  Gurin le-a 
mulţumit    oaspeţilor pentru vizita 
efectuată,  remarcînd  importanţa 
acesteia  şi  perspectivele  de  coo-
perare pe care le deschide comu-
nicarea directă între reprezentanţii 
organelor de drept. 

De  menționat  este  că  R. Mol-

dova și partea română cooperează 
cu succes în domeniul justiției, iar 
această  vizită  oferă  oportunitatea 
de a consolida proiectele bilaterale 
fructoase  existente.  De  asemenea, 
oficialii au stabilit agenda de cola-
borare pentru perioada următoare.

Cor. DREPTUL
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A vocatul parlamentar 
Anatolie Munteanu 

contestă  la  Curtea  Constitu-
ţională  prevederile  legislaţi-
ei în vigoare,  prin care este 
stabilită  limita  de  vîrstă  de 
35  de  ani  pentru  persoanele 
ce doresc să-şi continue stu-
diile  la  doctorat,  învăţămînt 
de zi cu finanţare de la buget. 
Ombudsmanul  mai  solicită 
exercitarea  controlului  con-
stituţionalităţii normei legale 
privind  limita  de  vîrstă  de 
pînă la 45 de ani pentru per-
soanele care vor să acceadă la 
studiile de masterat la Acade-
mia de Administrare Publică 
de  pe  lîngă  preşedintele Re-
publicii Moldova.  

Condiţiile respective sînt 
stipulate în punctului 16 din 
Hotărîrea Guvernului nr. 173 
din  18.02.2008  pentru  apro-
barea Regulamentului privind 
organizarea  și  desfășurarea 
doctoratului  și  postdoctora-
tului şi în punctul 4 al Hotă-
rîrii  Guvernului  nr.  962  din 
05.08.2003  privind  asigura-
rea  funcționării  Academiei 
de  Administrare  Publică  de 
pe  lîngă  președintele  Repu-
blicii Moldova.

 În opinia avocatului par-
lamentar, normele vizate con-

travin  principiului  egalităţii 
tuturor cetăţenilor  în faţa  le-
gii și aduc atingere realizării 
dreptului  la  învăţătură,    asi-
gurat  atît  de Legea  supremă 
a  statului,  cît  şi  de  tratatele 

internaţionale  la  care  Repu-
blica Moldova este parte.

Potrivit  convingerii  om-
budsmanului, tratamentul 
diferențiat,    bazat  pe  crite-
riul  de  vîrstă  al  candidaților 
pentru admitere la doctorat 
şi  înscriere  la studii de mas-
terat la Academia de Admi-

nistrare  Publică    constituie 
discriminare și  le  îngrădește 
accesul  la  învățămîntul  su-
perior, venind în contradicție 
cu    prevederile  art.16  alin.
(2),  35 alin.(7) combinat cu 

art.54  din  Constituţie,  art.4 
lit.a)   din Convenţia privind 
lupta împotriva discriminării 
în  domeniul  învăţămîntului; 
art.2  alin.(2),  art.4  și  art.13 
alin.(2)  lit.c)  din  Pactul  cu 
privire la drepturile sociale, 
economice şi culturale; art.2 
al  Primului  protocol  adiţi-

onal  la  Convenţia    pentru 
apărarea  drepturilor  omului 
şi a libertăţilor fundamentale, 
coroborat cu art.14 din Con-
venţie.

Raportînd    dispozițiile 
contestate  la  art.16 
alin.(2)  Legea  su-
premă, la alte legi și 
acte  internaționale, 
Anatolie Munteanu 
consideră  că  re-
strîngerea de vîrstă   
pentru persoanele 
care vor să acceadă  
la studiile de docto-
rat  şi  la  studiile  de 
masterat la Acade-
mia de Administrare 
Publică de pe lîngă 
preşedintele  Re-
publicii Moldova, 
conform  comandei 
de stat,  constituie 
un  tratament juri-
dic discriminatoriu,  
care  nu-și  găsește 

nicio  justificare  obiectivă  și 
rezonabilă. Totodată, această 
restrîngere nu corelează nici 
cu prevederile art.54  alin.(2) 
din Legea supremă, deoarece 
nu corespunde criteriilor pre-
văzute de acest articol și con-
stituie o limitare nejustificată 
a unui drept fundamental.

Doctoratul  este  o  formă 
de studii postuniversitare, a 
cărei  finalitate  este  dezvol-
tarea  cunoaşterii  prin  cerce-
tare  ştiinţifică  şi  care  se  or-
ganizează în scopul pregătirii 
cadrelor  ştiinţifice  necesare 
pentru  asigurarea  progresu-
lui tehnico-ştiinţific şi social-
economic al ţării. Studiile de 
doctorat  se  organizează  cu 
forma de  învăţămînt  la  zi  şi 
cu  frecvenţă  redusă.  La  stu-
dii  de  doctorat  cu  frecvenţă 
redusă  pot  candida  numai 
persoanele care activează  în 
instituţii  de  învăţămînt  sau 
instituţii  din  sfera  ştiinţei  şi 
inovării. La  învăţămîntul de 
zi  cu  finanţare  de  la  buget, 
limita  de  vîrstă  a  candidaţi-
lor este de 35 de ani. La con-
cursul de admitere la doctorat 
participă  cetăţeni  ai  Repu-
blicii Moldova, deţinători ai 
diplomei de masterat sau de 
licenţă,  cu  media  generală 
nu mai mică de 8,0 şi nota la 
examenul de specialitate nu 
mai mică de 9.  Admiterea la 
doctorat  se  face  pe  bază  de 
concurs, în condiţii de trans-
parenţă.

Academia de Adminis-
trare  Publică  de  pe  lîngă 
președintele  Republicii 

Moldova  este  o  instituţie 
de  învăţămînt  superior  de 
stat,  care  îşi  desfăşoară  ac-
tivitatea în calitate de Cen-
tru naţional de promovare a 
politicii de stat în domeniul 
administraţiei  publice,  de 
instruire a personalului din 
serviciul public  şi de asigu-
rare ştiinţifică şi metodică a 
activităţii autorităţilor publi-
ce.  Procesul de instruire este 
organizat  prin  învăţămîn-
tul  cu  frecvenţă  la  zi  şi  cu 
frecvenţă redusă.  Guvernul 
stabileşte  anual  Planul  (co-
manda de stat) privind admi-
terea la studiile superioare 
de masterat a  funcţionarilor 
publici, a oficialilor aleşi  şi 
a altui personal din cadrul 
autorităţilor  administraţiei 
publice.  Admiterea la Aca-
demie  se  realizează  în bază 
de concurs, la care pot par-
ticipa personalul din autori-
tăţile  administraţiei  publice 
şi alte categorii de persoane 
interesate. Înmatricularea 
masteranzilor  se  efectuează 
prin ordinul rectorului, în 
baza deciziei comisiei de 
admitere, în conformitate cu 
rezultatele  obţinute  la  pro-
bele de concurs.

CpDOM

R ecent,    în  cadrul  unei  şedinţe  a Gu-
vernului  a  fost  acceptat  proiectul 

Hotărîrii de Guvern privind aprobarea modi-
ficărilor Codului contravenţional al Republi-
cii  Moldova  nr.218-XVI,  din  24  octombrie 
2008.

Potrivit modificărilor  propuse,  în  tot  cu-
prinsul textului  cuvintele ,,colaboratorul 
organelor  afacerilor  interne”  şi  ,,lucrătorul 
organului afacerilor interne” se substituie cu 

cuvintele  ,,angajatul  cu  statut  special  al Mi-
nisterului Afacerilor Interne” la formele gra-
maticale corespunzătoare.

  La  articolul  37  alineatul  (7)  şi  la  art.38 
alin.(6),  cuvintele  ,,efectivului  atestat  al  or-
ganelor  afacerilor  interne”  se  substituie  cu 
cuvintele ,,angajaţilor cu statut special ai Mi-
nisterului Afacerilor Interne”. 

De asemenea, în art.157 alin.(9) şi art.362 
alin.(1), cuvintele ,,organele de” se exclud.

 Cît priveşte articolul 400, în titlu, cuvin-
tele ,,organele afacerilor interne” se substituie 
cu cuvintele  ,,Ministerul Afacerilor  Interne”, 
iar la aliniatele (1)  şi (4), cuvintele ,,organele 

afacerilor  interne”  se  substituie  cu  cuvîntul 
,,poliţie”. 

Alineatul  (2)  al  aceluiaşi  articol  va  avea 
următorul cuprins: ,,(2) sînt în drept să exami-
neze cauze contravenţionale şi să aplice sanc-
ţiuni în limitele competenţei şeful de direcţie 
şi  adjuncţii  lui,  inspectorul-şef  de  poliţie  şi 
adjuncţii lui, şefii secţiilor de poliţie, şefii sec-
toarelor de poliţie, şefii posturilor de poliţie, 
ofiţerii  principali de  sector,  ofiţerii  superiori 

de sector, ofiţerii de sector, an-
gajaţii Inspectoratului Naţional 
de  Patrulare  şi  Inspectoratului 
Naţional  de  Investigaţii  din 
cadrul  Inspectoratului  General 
al  Poliţiei,  în  limitele  compe-
tenţei”. 

În art.426 alin.(4), cuvinte-
le ,,lucrătorii organelor de men-
ţinere a ordinii publice” se sub-
stituie  cu  cuvintele  ,,angajaţii 
subdiviziunilor specializate de 
menţinere a ordinii şi securită-
ţii publice din cadrul Inspecto-
ratului General al Poliţiei”.

Şi la art.431 alin.(41),  au fost propuse mo-
dificări. Astfel, cuvintele ,,organelor afacerilor 
interne” se substituie cu cuvîntul ,,poliţiei”.

În art.433 alin.(2) lit.a), cuvintele ,,Minis-
terul Afacerilor  Interne” se substituie cu cu-
vîntul ,,poliţie”, iar la litera b), cuvintele ,,Ser-
viciul de grăniceri” se substituie cu cuvintele 
,,Poliţia de Frontieră”.

La  articolul  437  alineatul  (2),  cuvintele 
,,organul de” se exclud,  iar  la art.439 alin.(1) 
şi  (3),  cuvîntul  ,,organului”  se  substituie  cu 
cuvîntul ,,subdiviziunii”.  

L.D.

Prevederile legislaţiei prin care este stabilită limita de vîrstă 
pentru persoanele ce doresc să-şi continue studiile la doctorat, 

contestate la Curtea Constituțională

Guvernul a aprobat modificările 
Codului contravenţional al 

Republicii Moldova nr.218-XVI, 
din 24 octombrie 2008   R epublica  Moldova  ocupă  locul  75 

din  162  în  clasamentul mondial  al 
păcii,  realizat  de  „Institutul  pentru  Econo-
mie  şi  Pace”. Astfel,  țara  noastră  a  coborît 
nouă poziții în comparație cu anul trecut.

Potrivit studiului, cel mai prost Republi-
ca Moldova stă la capitolul „instabilitate po-
litică” (cu 3,25 din 5 posibile). Cel mai bun 
scor, țara noastră îl are la capitolele importul 
și exportul de arme, atacuri teroriste, decese 
în urma conflictelor interne și externe, capa-
citatea militară și persoane deportate (pentru 
fiecare acumulînd cîte un punct).

Pe primul loc, ca și anul trecut, se situea-
ză Islanda. Aceasta este urmată de Danemar-
ca, Noua Zeelandă, Austria și Elveția.

Pe  ultimul  loc  se  află Afganistan,  fiind 
ușor întrecută de Somalia și Siria.

Statele Unite  se  află  pe  locul  100, Chi-
na pe locul 101, România pe 30, Ucraina pe 
111, iar Federația Rusă ocupă locul 155.

Indicele  Global  al  Păcii  (Global  Peace 

Index) se calculează în baza unui set de 23 
de    indicatori  printre  care:  accesul  liber  la 
armamentul  cu  efect  minor  de  distrugere, 
cheltuielile pentru industria militară, nivelul 
corupţiei, criminalităţii şi al respectării drep-
turilor omului. 

P lătim bani pentru pește congelat, dar 
primim  mai  multă  apă,  decît  pește. 

Potrivit Agenției  pentru  Protecția Consuma-
torilor, într-un kg de pește, 43% sînt apă.

Specialiștii  agenției  au  efectuat  un  con-
trol al peștelui congelat, care se vinde în mai 
multe  centre  comerciale  din  Chișinău.  În 
trei cazuri din 31, procentul de apă ajungea 
la  50%.  În  restul  cazurilor,  ,,producătorii 
mințeau  consumatorii,  scriind  pe  produs  că 
acesta conține 20% glazură (apă), însă de fac-
to,  acesta  conținea  32%. Astfel,  avem  circa 
5% de supraglazurare”, a declarat Alexandru 
Cuzimuc, directorul Agenției pentru Protecția 
Consumatorilor.

Controalele au început după ce mai mulți 
consumatori s-au plîns că, în urma deconge-
lării peștelui, rămîne prea multă apă.

În toate cazurile, pentru încălcările depis-
tate, producătorii și importatorii vor fi trași la 
răspundere, potrivit Codului contravențional 
și  sancționați pentru  înșelarea consumatori-
lor și nedeclararea produsului.

Spre regret, nu există o reglementare teh-
nică clară pentru produsul congelat, în care 
să  se  stipuleze  cîtă  glazură  poate  conține 
peștele. Astfel,  teoretic vorbind, producăto-
rul poate pune în pește și 70% apă, important 
e să indice acest lucru pe ambalaj.

Republica Moldova coboară nouă 
poziții în clasamentul mondial al păcii

Plătim mai mult pentru apă, decît pentru pește: 
Jumătate din peștele congelat conţine apă
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Ş i dacă a fost renovat de cu-
rînd, Penitenciarul pentru 

minori din satul Goian a organizat, 
recent, Ziua uşilor deschise. 

 La eveniment a participat 
şi  avocatul  parlamentar Ana-
tolie Munteanu, directorul 
Centrului  pentru  Drepturile 
Omului  din  Moldova  (Cp-
DOM), care  le-a urat minori-
lor deţinuţi să revină în scurt 
timp acasă,  iar şederea în pe-
nitenciar să le fie utilă şi bene-
fică pentru a porni pe o nouă 
cale în viaţă.

 A. Munteanu le-a adus 
adolescenţilor în dar un lot de 
carte şi mingi de fotbal, volei 
şi  baschet,  inventarul  sportiv 
–  pentru  ca  să  fie  sănătoşi  şi 
puternici, iar literatura – pen-
tru  a  se  instrui  şi  a  cunoaşte  
drepturile pe care le au, potri-
vit CpDOM.

 În cadrul vizitei, directo-
rul CpDOM a văzut mai multe 
încăperi  ale  instituţiei,  document-
îndu-se în ceea ce priveşte condiţii-
le în care sînt deţinuţi minorii.  

 ,,Pentru prima dată în sistemul 
penitenciar  din  Moldova  au  fost 
create  condiţii  optime pentru  ado-
lescenţi care să nu le amintească de 

faptul că îşi ispăşesc pedeapsa”, a 
afirmat Anatolie Munteanu  la înt-
îlnirea cu directorul interimar al 
Departamentului Instituţiilor Peni-

tenciare Ana Dabija, la care a fost 
prezentă,  şi  şeful  Penitenciarului 
din  Goian Liuba Jeghnea, precum 
şi  alţi  angajaţi  ai  instituţiei  în  ca-
uză.

Avocatul parlamentar a remar-
cat schimbările evidente care s-au 

produs la scurt timp (de pe 7 mai) 
în  comportamentul  celor  20  de 
minori  transferaţi  de  la  Penitenci-
arul Lipcani. Anatolie Munteanu 

a  apreciat  realizările  obţinute  în 
acest sens de angajaţii DIP şi a de-
clarat că va desemna premii şi di-
plome ale ombudsmanului în semn 
de apreciere a meritelor efectivului 
implicat în implementarea proiec-
tului – Penitenciarul din Goian.

Totodată, directorul CpDOM a 
îndemnat  anagajaţii DIP  să  perse-
vereze în continuare pentru a sus-
ţine adolescenţii nu doar în cadrul 

penitenciarului,  dar  şi 
cînd  aceştia  vor  ieşi  la 
libertate,  prin acţiuni de 
probaţiune.  În  context, 
ombudsmanul a tras aten-
ţia asupra datelor actuale 
privind rata cazurilor de 
recidivă  printre  minori 
– de 52  la sută, care con-
stituie un motiv real de 
îngrijorare.  

 De asemenea, punînd 
accentul în primul rînd 
pe diversitate în educaţia 
copilului, A. Munteanu a 
venit cu iniţiativa de a or-
ganiza  în  toamna  anului 
curent,  un  şir  de  acţiuni 
comune  cu  DIP,  şi  anu-
me o spartachiadă pentru  
minorii din penitenciarul 
vizat, cu atît mai mult, 

cu cît aceştia sînt deja implicaţi în 
mai multe activităţi educative.  

 Fiind vorba de o festivitate, nu 
s-a  voit  ca  aceasta  să  treacă  fără 
ca minorii  deţinuţi  să  prezinte  un 
concert. Astfel, evoluările copiilor, 
cu  recitaluri  de  cîntece  şi  poezii, 

constituie  dovada  că  ei  au  un  po-
tenţial care trebuie valorificat, sînt 
talentaţi şi merită să li se ofere şan-
sa unui viitor luminos, a declarat 
Anatolie Munteanu.

  Amintim  că  inaugurarea  Pe-
nitenciarului  pentru  deţinerea  mi-
norilor  din  satul  Goian,  comuna 
Ciorescu, a avut loc pe 7 mai 2013, 
urmare  a  realizării,  din  vara  anu-
lui 2011, a unui proiect comun al 
Ministerului  Justiţiei,  Departa-
mentului  Instituţiilor  Penitenciare 
(DIP),  cu  susţinerea  echipei Misi-
unii Norvegiene de Experţi pentru 
Promovarea  Supremaţiei  Legii  în 
Moldova (NORLAM),

 Conceptul  proiectului prevede 
schimbarea  totală  a  modelului  de 
detenție  a  minorilor  aflați  în  con-
flict cu legea, din unul bazat pe prin-
cipiul  punității  și  al  resocializării 
pasive, într-un sistem de reeducare 
prin metode pro-active, bazate pe 
principiul participării,  intervenției 
și  dezvoltării  abilităților  de  viață. 
Proiectul  prevede  transferarea 
treptată  în  Penitenciarul  din  sa-
tul  Goian a celor 76 de minori care 
sînt  deţinuţi  în  Penitenciarul  din 
Lipcani.

Cor. DREPTUL 

Î n  ultimul  timp,  numărul  cazurilor  de 
înec a crescut considerabil.   Astfel,  în 

situaţia în care sezonul estival a început deja, 
iar  cetăţenii  frecventează  bazinele  acvatice,  
informarea lor cu referire la prevenirea înecu-
rilor, cu atît mai mult devine necesară.   

În acest sens, Serviciul Protecţie Civilă şi 
Situaţii Excepţionale  (SPCSE)  al Ministeru-
lui Afacerilor Interne desfăşoară Campania de 
prevenire a cazurilor de înec, în cadrul căreia, 
reprezentanţii SPCSE merg cu atenţionări pe 
plaje  şi  la  bazinele  acvatice,  pentru  a  docu-
menta oamenii privind  regulile de securitate 
în  timpul  scăldatului  şi  de  protecţie  în  peri-

oada caniculară, potrivit Direcţiei  Informare 
şi Relaţii cu Publicul a MAI. Atenţie sporită 
este acordată părinţilor cu copii, care sînt in-
formaţi despre modalităţile de reducere a ca-
zurilor de înec în rîndul minorilor.

Aşadar, Serviciul Protecţie Civilă şi Situ-
aţii Excepţionale  al Ministerului   Afacerilor 
Interne atenţionează tuturor cetăţenilor să fie 
prudenţi  în  timpul  scăldatului  şi  să  respecte 
următoarele recomandări:
- Să se scălde numai în locuri special ame-

najate, deoarece într-un bazin necontrolat pot 
nimeri  în  gropi  adînci,  albia  poate  fi  nămo-

loasă, cu plante, pietre, iar în rîu poți nimeri 
în curenţi  rapizi de apă, cu vîrtejuri –  situa-
ţii ce pot provoca  traume, accidente şi chiar 
moartea;
- Să urmărească atent   comportarea copii-

lor în apă, să nu uite că ei trebuie să se scalde 
numai sub supravegherea părinţilor sau a al-
tor persoane mature;
- Dacă nu pot  înota  sau  înoată  rău,  să nu 

se scalde singuri şi să nu intre în apă mai sus 
de brîu;
- Să nu se scalde în stare de ebrietate;
-  Înotînd,  să nu  treacă după pistele de  in-

terzicere, să nu se apropie de mijloacele plu-
titoare, să nu se urce pe 
geamanduri şi alte mij-
loace de protecţie;
-  Să  nu  plonjeze  de 

pe debarcadere, poduri 
şi  alte  construcţii,  să 
nu practice jocuri cu 
elemente de plonjare, 
să  nu  lanseze  semnale 
false de alarmă;
-  Să  nu  utilizeze 

saltelele cu aer pentru 
scăldat  sau  anvelope 
din cauciuc, scînduri;
- Să nu se scalde sea-

ra tîrziu şi noaptea.
    În cazul în care 

auziţi strigăte de ajutor, apelaţi urgent Servi-
ciul 901. Campania de prevenire a cazurilor 
de înec se va desfăşura pe întreaga perioadă a 
sezonului estival.

Precizăm că,  de la începutul sezonului es-
tival 2013, în bazinele acvatice din ţară, şi-au 
pierdut viaţa nouă persoane, avînd vîrste de 3, 
14, 25, 26, 29, 47, 55 şi 63 de ani. Victimele 
apelor şi-au pierdut viaţa mergînd la scăldat, 
la pescuit şi la plimbare cu barca din cauciuc. 
Din cele nouă cazuri înregistrate, doi sînt mi-
nori, de 3 şi 14 ani.

 L.D.

Avocatul parlamentar Anatolie Munteanu a participat la 
festivitatea „Uşilor deschise”, ce a avut loc la Penitenciarul 

pentru minori din satul Goian

MAI desfăşoară o campanie de 
prevenire a cazurilor de înec

R ecent, în oraşul Haga (Regatul Ţări-
lor de Jos), la sediul Eurojust au avut 

loc negocierile dintre Republica Moldova şi 
agenţia Uniunii Europene nominalizată pri-
vind încheierea acordului de cooperare. 

 La întrunire, din partea Republicii Mol-
dova au participat delegaţii ale Ministerului 

Justiţiei,    Procuraturii Generale, Ministeru-
lui Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
şi Centrului Naţional pentru Protecţia Date-
lor cu Caracter Personal.

 Potrivit unui comunicat al Serviciului de 
presă al Procuraturii Generale, ţara noastră a 
fost invitată de Eurojust să negocieze Acor-
dul bilateral de cooperare. Şi asta pentru că 
este  cunoscut  interesul  statelor  UE  în  coo-
perarea  cu  organele  de  drept  din Moldova 
prin transmiterea şi solicitarea de informaţii 
și  probe  privind  investigarea  infracţiunilor 
grave de crimă organizată şi transfrontalieră 
în UE şi capacitatea statului de a asigura un 
nivel adecvat de protecţie a datelor cu carac-

ter personal.
Negocierea şi semnarea Acordului de co-

operare cu Eurojust constituie una din priori-
tăţile incluse în Planul de Acţiuni Republica 
Moldova – Uniunea Europeană în domeniul 
liberalizării regimului de vize.

Precizăm  că  Eurojust  este  o  agenţie  a 

Uniunii Europene, cu sediul  la Haga,   care 
are drept scop coordonarea investigaţiilor şi 
urmăririlor  penale  între  autorităţile  compe-
tente  din  statele membre  ale Uniunii Euro-
pene şi  îmbunătăţeşte cooperarea dintre au-
torităţile competente din statele membre, în 
special prin facilitarea, executarea asistenţei 
judiciare  internaţionale,  precum  şi  punerea 
în  aplicare  a  cererilor  de  extrădare.  Euro-
just a mai semnat Acorduri de cooperare cu 
Croația,  Elveţia,  Islanda,  Macedonia,  Nor-
vegia,  SUA,  și  a  stabilit  puncte  de  contact 
în  24  de  state  terţe,  inclusiv  în  Republica 
Moldova.

L.D.

Semnarea Acordului de cooperare între Republica 
Moldova şi Eurojust – încă un pas spre liberalizarea 

regimului de vize
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

? Vreau să ştiu dacă persoanele juridice  poar-
tă răspundere contravenţională şi în ce cazuri. 

Victor Arapu,
 r-n Orhei

Răspunderea  contravenţi-
onală  a  persoanelor  juridice 
este  prevăzută  în  art.17  din 
Codul contravenţional. 

Potrivit acestuia, este pa-
sibilă  de  răspundere  contra-
venţională  persoana  juridică, 
cu  excepţia  autorităţilor  pu-
blice  şi  instituţiilor  publice, 
în  cazurile  prevăzute  de Co-
dul  contravenţional,  pentru 
contravenţiile săvîrşite în nu-
mele  său  ori  în  interesul  său 
de  către  organele  sale  ori  de 
reprezentanţii  acestora,  dacă 
aceasta corespunde uneia din-
tre următoarele condiţii:

a)  este  vinovată  de  neîn-
deplinirea sau de îndeplinirea 
necorespunzătoare  a  dispo-
ziţiilor  legii  ce  stabilesc  în-
datoriri  sau  interdicţii  pentru 
desfăşurarea  unei  anumite 
activităţi;

b) este vinovată de desfă-
şurarea  unei  activităţi  ce  nu 
corespunde actelor sale con-
stitutive ori scopurilor decla-
rate;

c) fapta care a cauzat sau 
a  creat  pericolul  cauzării  de 
daune  în  proporţii  conside-
rabile unei alte persoane, 
societăţii  ori  statului  a  fost 
săvîrşită  în  interesul  aces-
tei  persoane,  a  fost  admisă, 
sancţionată,  aprobată,  utili-
zată de organul său împuter-
nicit ori de persoana cu func-
ţie de  răspundere.   Persoana 
juridică răspunde contraven-
ţional în cazul în care norma 
materială din partea specială 
a  cărţii  întîi  a  Codului  con-
travenţional  prevede  expres 
sancţionarea  ei.    Dacă  în 
partea  specială a cărţii    întîi 
este  prevăzută  răspunderea 
contravenţională a persoanei 
juridice, întreprinderea indi-
viduală  răspunde  ca  persoa-
nă juridică. 

Acelaşi  articol  mai  pre-
vede  că  răspunderea  contra-
venţională  a  persoanei  juri-
dice nu exclude răspunderea 
persoanei  fizice  pentru  con-
travenţia săvîrşită.   

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(iunie 2013,  nr. 22(473)

&

C apitolul VIII din Co-
dul  finciar  conţine 

norme  referitoare  la  terenu-
rile destinate ocrotirii naturii, 
ocrotirii  sănătăţii,  activităţii 
recreative, terenurile de va-
loare istorico-culturală, tere-
nurile  zonelor  suburbane  şi 
ale zonelor verzi. 

Potrivit acestuia, din te-
renurile destinate ocrotirii 
naturii  fac  parte  terenurile 
rezervaţiilor,  parcurilor  na-
ţionale,  parcurilor  dendrolo-
gice şi zoologice, grădinilor 

botanice,  braniştilor,  monu-
mentelor naturii, terenurile 
zonelor de protecţie şi zone-
lor sanitare.  

Din categoria terenurilor 
rezervaţiilor  fac  parte  tere-
nurile  în  al  căror  perimetru 
se  află  obiecte  naturale,  ce 
reprezintă  valoare  ştiinţifică 
şi  culturală  (landşafturile  ti-
pice şi unicale, comunităţi de 
organisme vegetale şi anima-
le, formaţiuni geologice, spe-
cii  de  plante,  animale  rare). 
Ele  sînt  repartizate  pentru 
păstrarea  în  stare naturală  a 
complexelor naturale tipice 
sau unicale pentru zona de 
landşaft cu  tot ansamblul ei 
de componente, pentru studi-
erea proceselor şi fenomene-
lor în mersul  lor firesc în ve-
derea elaborării bazelor ştiin-
ţifice ale ocrotirii naturii. 

Din categoria terenurilor 
parcurilor naţionale fac parte 
terenurile care au o deosebi-
tă valoare ecologică, istorică 
şi  estetică  în  virtutea  îmbi-

nării  reuşite  a  landşafturilor 
naturale şi culturale. 

Din  categoria  terenuri-
lor  parcurilor  dendrologice 
şi  zoologice,  ale  grădinilor 
botanice fac parte terenurile 
repartizate pentru studierea, 
păstrarea  şi  îmbogăţirea  în 
condiţii  artificiale  a  resur-
selor florei şi  faunei, pentru 
folosirea lor eficientă în plan 
ştiinţific, cultural,  economic 
şi păstrarea genofondului.   

Din  categoria  terenuri-
lor  de  branişte  fac  parte  te-

renurile  destinate  păstrării, 
restabilirii  şi  reproducerii 
resurselor  naturale  şi  men-
ţinerii  echilibrului  ecologic 
general,  obiectele  complexe 
biologice,  paleontologice, 
hidrologice  şi  geologice  de 
landşaft.  

Din  categoria  terenuri-
lor monumentelor naturii 
fac  parte  terenurile  care  au 
obiecte naturale unicale sau 
tipice,  cu  valoare  ştiinţifică, 
cultural-instructivă  şi  de  re-
confortare,  dar  care  nu  sînt 
recunoscute drept monumen-
te de istorie şi cultură.   

Terenurile destinate 
ocrotirii naturii sînt prin 
exclusivitate proprietate a 
statului.  Pe terenurile des-
tinate ocrotirii naturii este 
interzisă  activitatea  ce  vine 
în  contradicţie  cu destinaţia 
lor specială. Ele sînt retrase 
din  folosinţă,  dacă  această 
destinaţie nu corespunde  re-
gimului de protecţie, stabilit 
pentru aceste terenuri.   Mo-

dul şi condiţiile  folosirii  te-
renurilor destinate  ocrotirii 
naturii  se  stabilesc  de  legis-
laţia privind ocrotirea naturii 
şi mediului înconjurător.

Din categoria terenurilor 
destinate  ocrotirii  sănătăţii 
fac  parte  terenurile  pe  care 
există  obiecte  de  tratament 
natural  (izvoare  de  ape  mi-
nerale, nămoluri curative) şi 
condiţii  climaterice  deose-
bit    de  favorabile  profilaxi-
ei  şi  tratamentului.   Aceste 
terenuri se atribuie în   folo-

sinţă  staţiunilor balneare, 
instituţiilor  terapeutice 
şi urmează a fi protejate 
în mod deosebit.  În sco-
pul  protecţiei  obiectelor 
de tratament natural, la 
toate  staţiunile  balneare 
se  creează  zone  de  pro-
tecţie sanitară.  În  limite-
le lor se interzice darea 
terenurilor în posesiune, 
folosinţă,  inclusiv  în 
arendă,  întreprinderilor, 
instituţiilor şi organizaţi-
ilor a căror activitate este 
incompatibilă  cu  protec-
ţia  obiectelor  naturale 
curative  şi  cu  menţine-
rea  condiţiilor  favorabi-

le  pentru odihna populaţiei. 
Întreprinderile, instituţiile şi 
organizaţiile în  jurul cărora 
se stabilesc zone cu con-
diţii  deosebite  de  folosinţă 
a  terenurilor sînt datoare 
să marcheze graniţele lor cu 
semne  informative  speciale.  
Modul şi condiţiile folosirii 
terenurilor destinate ocroti-
rii  sănătăţii  sînt  stabilite  de  
Codul finciar şi de o legisla-
ţie specială.

Terenuri destinate activi-
tăţii recreative sînt terenurile 
prevăzute  şi  folosite  pentu 
odihnă şi turism. Din această 
categorie fac parte terenurile 
pe care se află case de odihnă, 
pensionate, sanatorii, cam-
pinguri, baze turistice, tabere 
turistice şi tabere de fortifica-
re  a  sănătăţii,  staţii  turistice, 
parcuri  şi  tabere  pentru  co-
pii, poteci didactico-turistice, 
trasee marcate. Pe asemenea 
terenuri este  interzisă activi-
tatea ce  împiedică folosirea 
lor  conform  destinaţiei  spe-

ciale.    Modul  de  folosire  a 
acestor terenuri este stabilit 
de  autorităţile  administraţiei 
publice locale şi de organele 
de ocrotire a naturii. 

Din  categoria  terenurilor 
de  valoare  istorico-culturală 
fac parte rezervaţiile istorico-
culturale, parcurile memoria-
le, mormintele, monumentele 
arheologice şi arhitecturale şi 
complexele arhitecturale de 
landşaft.    Pe  aceste  terenuri 
este  limitată  orice  activitate 
care  contravine  destinaţiei 
lor speciale.

Terenurile din extravilan 
destinate amplasamentelor, 
legate de amenajarea şi func-
ţionarea normală a gospodări-
ei orăşeneşti, precum  şi cele 
ocupate  de  păduri,  grădini 
publice şi de alte spaţii verzi, 
care  au  funcţii  de  protecţie, 
sanitaro-igienice,  de  forti-
ficare a sănătăţii  şi care sînt 
locuri de odihnă a populaţiei, 
se includ de către autorităţile 
administraţiei  publice  locale 
în zona suburbană şi în zona 
verde. 

Terenurile zonelor subur-
bane şi zonelor verzi se folo-
sesc  conform  proiectelor  de 
organizare a acestor zone. Ele 
sînt protejate de  stat.  Aici 
sînt  interzise  construcţiile  şi 
amenajările incompatibile cu 
destinaţiile  acestor  terenuri.  
La includerea terenurilor în 
zona  suburbană  şi  în  zona 
verde se păstrează drepturile 
deţinătorilor de terenuri.

Zonele  de  protecţie  şi 
zonele sanitare se stabilesc 
în  jurul  rezervaţiilor,  zone-
lor  de  construcţie  a  locali-
tăţilor,  terenurilor  destinate 
fortificării  sănătăţii,  rîurilor, 
pîraielor  şi  lacurilor,  con-
strucţiilor hidrotehnice şi de 
acumulare a apei, resurse-
lor de aprovizionare cu apă 
potabilă  şi  cu  apă  tehnică, 
apeductelor  magistrale  şi 
inter-raionale.  Suprafeţele, 
condiţiile  şi modul  de  folo-
sire a terenurilor din zonele 
de protecţie  şi  cele  sanitare 
se  stabilesc  de  legislaţie.  
Zonele  de  protecţie  şi  cele 
sanitare  se  indică  în  natură 
prin semne informative.

Terenurile destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătăţii, 
activităţii recreative, terenurile de valoare istorico-

culturală, terenurile zonelor suburbane şi ale zonelor verzi 

C rearea locurilor noi 
de  muncă,  lupta 

împotriva  corupției  și  inte-
grarea  în Uniunea 
Europeană.  Aces-
tea sînt principale-
le trei obiective ale 
Guvernului pentru 
următoarele o sută 
de zile de activi-
tate, prezentate de 
premierul  Iurie 
Leancă.

„Primul pilon 
este crearea lo-
curilor  de  muncă.  Ne  vom 
concentra pe dezvoltarea 
agriculturii,  fapt  ce  va  asi-
gura crearea a circa 5 mii de 

locuri de muncă  în sectorul 
rural.  Pentru  a  ne  atinge 
acest obiectiv ne vom axa pe 

un mediu de afaceri mai fa-
vorabil,  benefic pentru  atra-
gerea investițiilor. Al doilea 
pilon este lupta împotriva 

corupției.  Oamenii  trebuie 
să  se  simtă  că  sînt protejați 
de stat și că li se face drepta-

te. Vom avansa pe 
mai multe direcții. 
Vom continua cu 
reforma  poliției. 
În acest sector 
există  2300  de 
posturi vacan-
te. Vom începe 
prin  angajarea 
noilor colabo-
ratori din rîndul 
absolvenților,  in-

clusiv al  femeilor”, a decla-
rat Iurie Leancă.

Premierul  a  anunțat  că, 
în următoarele o sută de zile, 

Guvernul  își  propune  să  re-
abiliteze 100-130 de km de 
drumuri, proiecte în cadrul 
cărora deja sînt angajate un 
număr  de  500  de  persoane. 
Totodată,  prioritară  este  și 
construcţia  gazoductului 
Iaşi-Ungheni,  pentru  diver-
sificarea  resurselor  energe-
tice.

Premierul  a  precizat  că 
agenda europeană, la fel, ră-
mîne printre priorități. 
„Sperăm să finalizăm pro-

cesul  de  negocieri  privind 
Acordul de Liber Schimb şi 
să ne pregătim de parafarea 
documentului”,  a  mai  spus 
Iurie Leancă.

Prioritățile Guvernului pentru următoarele 100 de zile
Citaţii în judecată

Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC 
al RM,  solicită  prezentarea  cet. Gîrlea Radomir,  domiciliat: 
str. Gheorghe Asachi, nr. 21, mun. Chişinău, pentru data de 17 
septembrie 2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Teilor, 
nr. 4, et. 2, sala 8, mun. Chişinău) în calitate de intimat în ca-
uza civilă la acţiunea ,,Euroasig Grup” SA privind încasarea 
sumei.

Judecător                      N. Traciuc
www

Judecătoria  Centru  mun.  Chişinău  solicită  prezentarea 
cet-lor: Barbulat Zinovia Serghei, a.n. 01.07.1961 şi Barbulat 
Artur Sergiu, a.n. 06.09.1983, pentru data de 26  iulie 2013, 
ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară, nr. 43, bir. 47), 
unde va avea loc examinarea  cauzei civile la acţiunea cet-lor: 
Osmoleţ Vadim, Filina Svetlana, Diomina Elena, Laturinschii 
Vladimir  privind declararea  ilegalităţii  refuzului Consiliului 
municipal Chişinău.

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

Judecător   I. Busuioc
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Judecătoria  Botanica  mun.  Chişinău  solicită  prezentarea 

cet.  Constantinova Olga,  pentru  data  de  5  septembrie  2013, 
ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 
12)  în  calitate  de  pîrît,  unde  va  avea  loc  examinarea  cauzei 
civile la acţiunea lui Constantinov Evghenii privind stabilirea 
domiciliului copiilor minori.

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

Judecător Viorica Mihaila  
www

Judecătoria  Ciocana  mun.  Chişinău,  în  conformitate  cu 
art.108  CPC  al  RM,  solicită  prezentarea  cet.  Cvasiuc  Lilia 
Luca (a.n. 1969), pentru data de 1 iulie 2013, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu, nr. 24/1, bir. 318) în ca-
litate de pîrît  în cauza civilă  la cererea lui Pintveris Evgheni 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător     Ala Malîi    
www

Judecătoria  Ciocana  mun.  Chişinău,  în  conformitate  cu 
art.108  CPC  al  RM,  solicită  prezentarea  cet.  Ceban  Sergiu, 
pentru data de 4 iulie 2013, ora 12.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu, nr. 24/1, bir. 302) în calitate de pîrît în ca-
uza civilă la acţiunea cet. Ceban Eleonora privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător     Alexandru Spoială
www

Judecătoria  Ciocana  mun.  Chişinău,  în  conformitate  cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mâinea Egor, pen-
tru data de 8 iulie 2013, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu, nr. 24/1, bir. 318) în calitate de pîrît la cererea 
de chemare în judecată depusă de BC ,,EuroCreditBank” SA 
privind încasarea sumei.

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

Judecător    Ala Malîi
www

Judecătoria  Ciocana  mun.  Chişinău,  în  conformitate  cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Benedictus”,  (IDNO – 1009600029678),  pentru  data  de  23 
iulie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadovea-
nu, nr. 24/1, bir. 308) în calitate de pîrît în cauza civilă la cere-
rea SA ,,JLC” privind încasarea sumei.

Judecător    S. Daguţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Malai Vitalie, domiciliat: satul Brăvi-
ceni, Orhei,  pentru data de 18 iunie 2013, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu, nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate 
de pîrît/intervenient în cauza civilă intentată de Loghinova Iri-
na Alexandr privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător   Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Morari Vladislav, domiciliat: or. Or-
hei, str. I. Iachir, nr. 13, apt. 60, pentru data de 28 iunie 2013, 
ora 8.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu, nr. 135, 
et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită   prezentarea cet. Tabara  Irina Victor, domiciliată: or. 
Orhei,  str.  Eliberării,  nr.  51,  apt.  8,  pentru  data  de  28  iunie 
2013, ora 8.40, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu, nr. 
135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Orhei  solicită  prezentarea cet. Serbinov Ale-
xandru şi Batrîncea Ecaterina, cu ultimul domiciliu: satul Sus-
leni, Orhei, pentru data de 26 iunie 2013, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu, nr. 135, et.2) la acţiunea îna-
intată de SA ,,Basarabia”, către ÎI ,,Visarion Serbinov” privind 
încasarea datoriei. 

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

Judecător   Veronica Cupcea
www

Judecătoria Orhei  solicită  prezentarea cet. Straşnei Ange-
la, domiciliată: or. Orhei, str. S. Lazo, nr. 4,,A”, apt. 29, pentru 
data de 27 iunie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. V. Mahu, nr. 135, et.2) în calitate de pîrît la acţiunea înain-
tată de SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei. 

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

Judecător   Veronica Cupcea

Judecătoria  Centru  mun.  Chişinău  solicită  prezentarea 
cet-lor: Begde Yusuf, Dohocher Veaceslav, pentru data de 3 
octombrie 2013, ora 10.40, la şedinţa de judecată (mun. Chi-
şinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73,  bir. 204) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Kurukay Huseyin privind anularea 
procurii.

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

Judecător    S. Namaşco
www   

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  în  conformitate  cu 
art.108  CPC  al  RM,  solicită  prezentarea  cet.  Radeţchi  Ion, 
pentru data de 26 iunie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 618) în calitate de pîrît la cererea 
reclamantei Dobroviceanu Svetlana privind declararea nulită-
ţii contractului.

Judecător    S. Lazari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău,  în  conformitate  cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Idealcons”, IDNO – 1006600046601, cu sediul: mun. Chişi-
nău, str. Calea Ieşilor, nr.12, pentru data de 18 iulie 2013, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 605) 
în  calitate  de  pîrît  în  cauza  civila  intentată  la  acţiunea SRL 
,,Casa de Comerţ Vita” privind încasarea datoriei.

Judecător    Natalia Simciuc   
www

Judecătoria  Rîşcani  mun.  Chişinău,  în  conformitate  cu 
art.108  CPC  al  RM,  solicită  prezentarea  cet.  Moldoveanu 
Nelii, domiciliată  în mun.   Chişinău, str. T. Panfile, nr. 5/1, 
pentru data de 1 iulie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judeca-
tă  (mun. Chişinău,  bdul  Ştefan  cel Mare,  nr.  73,  et.  2,  bir. 
213,  în  incinta  Judecătoriei  Comerciale  de  Circumscripţie) 
în calitate de pîrît (dosarul nr. 2-16719/2013), unde va avea 
loc examinarea cererii depusă de Balea Vitalie, domiciliat în 
mun. Chişinău  privind obligarea pîrîtei de a vinde terenul cu 
suprafaţa de 53 ha., situat în extravilanul localităţii Ordăşei, 
r-n Teleneşti, cu nr. cadastrale 8941210, 8941207, iar în caz 
contrar, a încasa dublu arvuna, adică suma de 200 000 lei.

Prezenţa cu buletinele de identitate şi referinţă  este obli-
gatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa 
părţii absente.

Judecător    Ion Stepanov
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Grigoriev Igor, mun. Chişinău, pentru data de 2 iulie 2013, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel 
Mare, nr. 73,  bir. 221, et. 2) în calitate de pîrît la cererea cet. 
Zama Valentina, mun. Chişinău privind încasarea datoriei.

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

Judecător    Aurica Us
www

Judecătoria  Rîşcani  mun.  Chişinău  solicită  prezentarea  
cet-lor: Dobrovolschi Vladislav, a.n. 27.04.1969 şi Stefanov-
schi Lidia, a.n. 19.02.1936, pentru data de 10 iulie 2013, ora 
8.40, la şedinţa de judecată (str. Kiev, nr. 3, bir. 4) în calitate 
de  pîrîți  în  cauza  civilă  la  acţiunea  ÎCS  ,,Express  Leasing” 
SRL privind executarea dreptului de ipotecă.

Judecător     S. Papuha
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Iulic Andrei Boris, mun. Bălţi, str. Locomotivelor, nr. 3, 
bloc  ,,A”,  apt.  42,  pentru  data  de  20  iunie  2013,  ora  8.55, 
la şedinţa de  judecată  (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 8), unde 
va avea  loc examinarea cauzei civile:  Iulic  Irina către  Iulic 
Andrei privind încasarea pensiei pentru întreţinerea copiilor 
minori.

 Judecător     Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria  Botanica  mun.  Chişinău  solicită  prezentarea 
cet. Mititelu Nicolae,  domiciliat: mun. Chişinău,  str. Leului, 
nr. 7,,A”, pentru data de 24 iunie 2013, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă 
de Lungu Diana privind încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător    S. Teleucă
www

Judecătoria  Botanica  mun.  Chişinău  solicită  prezentarea 
cet. Bordeianu Igor, pentru data de 4 iulie 2013, ora 8.45,  la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 12) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
cet. Bordeianu Maia privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila

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

solicită    prezentarea  cet. Croitor Vladimir Mihai,  cu ultimul 
domiciliu: or. Orhei,  str. Alecu Russo, nr. 12, pentru data de 
28 iunie 2013, ora 16.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu, nr. 135, et.2, bir. 5)  în calitate de pîrît  în cauza civilă 
intentată de Sattarova Natalia privind încasarea pensiei de în-
treţinere.

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

Judecător   Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Rezina, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Barbăscumpă Luca, pentru data de 28 
iunie 2013, ora 10.30,  la şedinţa de judecată (or. Rezina, str. 
Voluntarilor, nr. 3, sala de şedinţe nr. 5) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Barbăscumpă Angela privind desfa-
cerea căsătoriei.

Judecător     Vasile Macrinici  
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Suşcov Alexandru Victor, cu ultimul 
domiciliu: or. Orhei,  str. Unirii, nr. 134,  apt. 40, pentru data 
de 2 iulie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu, nr. 135)  în calitate de pîrît  la  cererea depusă de SRL 
,,Orhei-Gaz” privind neexecutarea obligaţiilor.

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

Judecător   Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Nastas Serghei în calitate de pîrît şi 
a  reprezentantului  ÎI  ,,Nastas”  în  calitate  de  intervenient  ac-
cesoriu, pentru data de 3  iulie 2013, ora 12.00,  la şedinţa de 
judecată  (Orhei,  str. V. Mahu, nr. 135),  la  cererea depusă de 
Banca Comercială  ,,EuroCreditBank” SA privind  executarea 
dreptului de ipotecă.

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

Judecător   Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Nisporeni,  în conformitate cu art.108 CPC al 
RM,  solicită  prezentarea cet. Nederiţă Ana, a.n. 1978, domi-
ciliată:  satul Şişcani, Nisporeni, pentru data de 8  iulie 2013, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă, nr. 
5,  bir.  20)  în  calitate  de  pîrît  în  cauza  înaintată  de Nederiţă 
Serghei privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător    Rodica Costru
www

Judecătoria Bălţi, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Rogac Dmitri Fiodor, pentru data de 
8  iulie 2013, ora 14.00,  la  şedinţa de  judecată  (or. Bălţi,  str. 
Hotinului, nr. 43, bir. 17) în calitate de pîrît, unde va avea loc 
examinarea cauzei  civile  la  cererea depusă de  ÎCS  ,,Express 
Leasing”  SRL  către  Rogac  Galina  şi  Rogac  Dmitri  privind 
exercitarea dreptului de ipotecă.

Persoanele care dețin informaţii privitor la locul aflării lui 
Rogac Dmitri Fiodor, rugăm să se prezinte în instanţa de jude-
cată la ora şi data indicată.

Judecător    Ana Cucerescu 
www

Curtea  de  Apel  Cahul,  în  conformitate  cu  art.108  şi 
art.103CPC al RM,  solicită  prezentarea  cet. Bloşenco Petru, 
născut la 22.03.1972, cu ultimul domiciliu cunoscut: or. Cahul, 
str. M. Şolohov, nr. 83, pentru data de 11 iulie 2013, ora 11.30, 
la şedinţa de judecată (or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, nr. 30) în 
calitate de intimat-pîrît, unde va avea loc examinarea  în ordine 
de apel a pricinii civile la cererea cet. Bloşenco Natalia privind 
determinarea  locului  de  trai  al  copilului minor  şi  permiterea 
ieşirii minorului din  ţară  fără declaraţia autentificată notarial 
al tatălui.

Intimatului i se propune să prezinte referinţa şi probele de 
care dispune referitor la pricină. În caz de neprezentare a unor 
astfel de probe şi de neprezentare a intimatului în instanţă, pri-
cina va fi examinată în lipsa părţii absente.

Preşedintele                       Ghenadie Eni
Curţii de Apel Cahul 

www
Judecătoria  Ciocana  mun.  Chişinău,  în  conformitate  cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Papuc Valentina 
Petru, pentru data de 25 iunie 2013, ora 14.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în calitate de pîrît 
la cererea de chemare în judecată depusă de CCL - 187 privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător      Ala Malîi
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Crăciun Ivan, domiciliat: mun. Chişinău, str. Armenească, nr. 
33, apt. 8, pentru data de 15 octombrie 2013, ora 16.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 42) în calitate de pîrît, 
unde va avea loc examinarea  cererii de chemare în judecată 
înaintată de SC ,,Grocor-Auto” SRL privind încasarea împru-
mutului.

Judecător         Alexandru Gafton  
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re: Dorina Croitor,  judecător, Călăraşi; Lilia 
Ţurcan,  preşedintele  Judecătoriei Donduşeni; 
Tamara Chişcă-Doneva,  judecător,  CSJ;        
Vitalie Stratan,  judecător,  Botanica; Ghena-
die Lîsîi, judecător, CA Chişinău; Ion Dănăilă, 
judecător, CA Cahul.  
 Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 

noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile, întru bunăstarea societăţii noastre.

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

La Mulţi Ani! 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul  
şi Revista Naţională de Drept

C ercetătorii  au  înţe-
les  de  ani  buni  că 

dreptacii – ce reprezintă 90% 
din  populaţie,  beneficiază 
de  un  creier  în  care  emisfe-
ra    stîngă este cea 
dominantă,  iar  în 
cazul  stîngacilor 
situaţia este invers. 
Această  diviziune 
a muncii nu este, 
însă,  chiar  atît 
de  simplă.  Pen-
tru  95%  dintre 
dreptaci,  emisfera 
stîngă  gestionează 
aproape în exclu-
sivitate limbajul 
iar  cea  dreaptă 
emoţiile  şi  proce-
sarea  imaginilor, 
pe cînd în cazul 
stîngacilor,  doar 
20% au parte de o 
diviziune a muncii 
atît de strictă.

Acum,  cercetătorii  au 
descoperit  o  nouă  metodă 
prin  care  pot  identifica  emi-
sfera  cerebrală  dominantă  – 
cu ajutorul telefonului mobil.

Într-un  studiu  nou,  efec-

tuat de cercetătorii de la Hen-
ry Ford Hospital din Detroit, 
oamenii  de  ştiinţă  au  des-
coperit  că  majoritatea  per-
soanelor care  ţin  telefoanele 

mobile  la  urechea  stîngă  au 
emisfera  dreaptă  dominantă, 
iar cei ce ţin telefonul mobil 
la urechea dreaptă au emisfe-
ra stîngă dominantă.

Michael  Seidman,  coor-
donatorul acestui studiu, afir-

mă că această descoperire are 
mai multe implicaţii.

Pe  lîngă  faptul  că  ea  ne 
poate ajuta să înţelegem mai 
bine ,,centrul limbajului” din 

creier,  cercetă-
torul  afirmă  că 

„prin stabilirea 
unei  corelaţii 
între dominanţa 
cerebrală şi par-
tea pe care este 
folosit telefonul 
mobil am putea 
concepe un test 
mai  puţin  inva-
ziv şi mai puţin 
costisitor pentru 
a stabili pe care 
parte a creie-
rului  se  găseşte 
centrul limba-
jului  şi  al  vor-
birii”.  În  acest 
moment, pentru 

acest lucru se foloseşte testul 
Wada, ce presupune injecta-
rea unui anestezic în artera 
carotidă  pentru  a  „adormi” 
o parte din creier, permiţînd 
astfel  cartografierea  activită-
ţii cerebrale.

Mai mult, aceste rezultate 
sugerează că folosirea telefo-
nului mobil nu are legătură cu 
tumorile care apar în creier, 
cap sau gît, deoarece 80% din-
tre persoanele studiate ţineau 
telefonul  pe  partea  dreaptă, 
însă  cancerul  nu  apare  mai 
des pe această parte.

Studiul  a  fost  efectuat 
pe  5000 de  persoane,  dintre 
care 90% erau dreptace, 9% 
stîngace  şi  1%  ambidextre. 
Aproximativ  70%  dintre 
dreptaci  ţineau  telefonul  pe 
partea  dreaptă,  25%  pe  par-
tea  stîngă  şi  7%  pe  ambele 
urechi.  În  cazul  stîngacilor, 
72% îl ţineau pe stînga, 23% 
pe  dreapta  şi  5%  nu  aveau 
vreo preferinţă.

Cercetătorii  intenţionea-
ză să studieze datele medica-
le referitoare la tumorile cere-
brale, pentru a investiga posi-
bilele legături între acestea şi 
folosirea  telefonului  mobil. 
Pînă  la  clarificarea  acestei 
posibile  legături,  Seidman 
sugerează  ca  oamenii  să  fo-
losează modul hands-free pe 
cît posibil.

Pregătirea pielii pentru soare
Pentru a beneficia de cel mai bun bronz, este necesar 

să vă pregătiţi pielea pentru bronzat înainte să vă expuneţi 
la  acţiunea  periculoaselor  raze UV.  În  acest  scop,  puteţi 
realiza numeroase  tratamente acasă,  folosind  ingrediente 
naturale,  sau  la  un  centru  de  înfrumuseţare,  cu  ajutorul 
produselor profesionale, acestea avînd o acţiune mult mai 
rapidă.

Pentru a obţine un bronz uniform, este foarte important 
să vă curăţaţi tenul de impurităţi şi de celulele moarte. Pu-
teţi realiza acest lucru cu ajutorul unui scrub făcut acasă.

Aveţi nevoie de următoarele ingrediente:
- o linguriţă de miere de albine;
- o linguriţă de ulei de migdale;
- o linguriţă de cafea măcinată.
Amestecaţi  ingredientele  pînă obţineţi  un  compus uni-

form. Masaţi uşor tenul cu acest amestec, insistînd pe zonele 
grase. Spălaţi apoi faţa cu apă călduţă. Realizaţi acest scrub 
săptămînal, masînd pielea cu delicateţe, fără a o agresa.

 
Un actor american a cîntat la chitară, în 

timp ce era operat pe creier
A cîntat în timp ce medicii îi efectuau o operaţie pe cre-

ier. Este vorba despre un actor american care a  fost  trezit 
în timpul intervenţiei chirurgicale, iar medicii i-au cerut să 
cînte la chitară şi să ţină în mînă un pahar cu apă. 

Bărbatul suferă de boala Parkinson şi i-au fost implan-
taţi electrozi care să normalizeze activitatea cerebrală. El a 
fost rugat să facă aceste lucruri în timpul operaţiei, deoarece 
riscurile  de  a  atinge  alţi  nervi  erau  foarte mari. Astfel  de 

proceduri sînt efectuate deseori, însă aceasta a fost transmi-
să live şi pe reţelele de socializare.

A cumpărat o casă cu 10 000 de dolari, 
dar a descoperit o avere în ea

Un american care a cumpărat o casă părăsită în Elbow 
Lake, Minnesota, a avut o surpriză de proporţie atunci cînd 
s-a  apucat  de  renovat.  Bărbatul  a  descoprit  o  colecţie  de 
benzi desenate extrem de rare.

A cumpărat casa cu 10 100 de dolari, dar benzile desco-
perite valoarează de peste 10 ori mai mult. Revista de benzi 
desenate  descoperită  în  pereţii  casei  era  ,,Action Comics” 
nr. 1, care conţine prima apariţie a lui Superman, din anul 
1938.

Bărbatul a scos revista la licitaţie. Cea mai mare ofertă 
pe care a primit-o pînă acum este de 107 000 dolari. Mai 
sînt  însă 20 de zile  înainte de expirarea  termenului  limită. 
Alte copii ale revistei s-au vîndut cu pînă la 2 milioane de 
dolari, dar aceasta este într-o stare proastă.

Ce trebuie să faci pentru a avea pielea 
mai tînără

De-a  lungul  timpului,  oamenii  au  încercat tot  felul de 
metode pentru a preveni îmbătrînirea, de la creme şi loţiuni 
pînă  la  diferite  activităţi. Un  nou  studiu  arată  că  secretul 
ce  ne  permite  să  avem  o  piele  mai  tînără  este  unul  sim-
plu:  folosirea  unei  creme de protecţie  solară  în fiecare  zi. 
,,Acesta  este  unul  din  sfaturile  de  frumuseţe pe  care  toată 
lumea  îl  dă,  însă  acum  avem  pentru  prima  dată  dovezile 
ştiinţifice care atestă că este adevărat”, explică Adele Green, 

cercetător  la Queensland  Institute  of Medical Research  şi 
totodată, unul dintre autorii acestui studiu.

Specialiştii australieni au demonstrat că folosirea regu-
lată a cremei de protecţie solară previne efectele de îmbă-
trînire ale radiaţiei ultraviolete. Studiul efectuat pe 900 de 
tineri şi adulţi de vîrstă mijlocie a arătat că persoanele care 
au folosit aproape zilnic crema de protecţie solară nu pre-
zentau niciun semn detectabil al îmbătrînirii după 4 ani şi 
jumătate.

Studiul publicat în ,,Annals of Internal Medicine” oferă 
dovezi  ştiinţifice  în  favoarea unei  acţiuni  recomandate de 
numeroşi experţi. Rezultatele cercetării arată, de asemenea,  
că folosirea unei creme de protecţie solară ar putea fi o al-
ternativă mai ieftină la cremele şi loţiunile anti-îmbătrînire 
pe care se cheltuiesc anual miliarde de dolari.

Anestezia generală sporeşte riscul 
demenţei

Anestezia generală sporeşte riscul demenţei, mai ales în 
cazul persoanelor  în  etate. Un  studiu  făcut de cercetătorii 
francezi de la Universitatea Bordeaux arată că boala survine 
la aproximativ 2-3 ani după o astfel de procedură.

Cercetarea a fost făcută pe aproape 10 mii de voluntari, 
cu vîrsta medie de 75 de ani, monitorizaţi  timp de 10 ani. 
Potrivit rezultatelor lucrării, în cazul subiecţilor care supor-
taseră o anestezie generală, probabilitatea apariţiei simpto-
melor demenţei era cu 35 la sută mai mare decît la ceilalţi 
subiecţi.

Analizele anterioare au demonstrat  că,  imediat după o 
operaţie majoră, în cazul vîrstnicilor, intervine declinul min-
tal.

P e lîngă toate experimentele realizate, recent, oamenii 
de  știință  au  descoperit  un  lucru  foarte  curios:  ca-

feaua, băutura pe care o consumăm practic  în fiecare zi  în 
cantități  diferite,  are  proprietatea  de  a  îngrășa  organismul. 
Există o  substanță care duce  la  îngrășare – acidul cloroge-
nic.

Experții  au  ajuns  la  concluzia  că  acidul  clorogenic, 

o  substanță  pe  care  cafeaua  o  conține  din  plin,  duce  la 
îngrășarea organismului.

Aceasta  li  se  întîmplă  în mod  special  oamenilor  care 
beau  peste  5  cafele  în  fiecare  zi.  Cafeaua  este  benefică 
dacă este consumată în cantități limitate, cel mult 3 cești 
pe zi. Ea previne bolile cardiovasculare și diabetul. Scade 
pînă  la  60%  riscul  de  demență  sau  boala  Parkinson.  În 

cazul în care se depășește limita consumului de cafea, s-a 
demonstrat că organismul are  tendința de a se  îngrășa și 
de a dezvolta rezistență la insulină, favorizînd diabetul.

Chiar dacă experimentul realizat pe șoareci demonstrea-
ză  că  organismul  are  tendința  de  a  se  îngrășa,  cercetătorii 
afirmă că nu există o siguranță absolută.

Descoperirea pe care au făcut-o oamenii de ştiință: Cafeaua îngraşă
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Divert is
 

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.

Aniversări Urechea la care ţii telefonul mobil dezvăluie 
un lucru fascinant despre creierul tău


