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Copiii luptă „în culori” 
împotriva exploatării 
minorilor prin muncă

Societatea civilă – 
promotorul 
democraţiei 
în Moldova

Moldova – 
restanţieră la 
capitolul justiţie 
internaţională

Ambiţiile europene ale Moldovei pot fi realizate 
doar în condiţii de stabilitate politică. O declaraţie în 
acest sens a făcut, în cadrul unei întrevederi cu preşe-
dintele interimar Marian Lupu, preşedintele Lituaniei, 
Dalia Grybauskaite, care s-a aflat la Chişinău într-o vi-
zită oficială.

Potrivit Serviciului de presă al şefului statului, ea a 
subliniat că Uniunea Europeană este pregătită să dis-
cute liberalizarea regimului de vize, Acordul de liber 
schimb, însă doar în situaţia în care Moldova va înde-
plini condiţiile şi temele pentru acasă.

Dalia Grybauskaite a reiterat că Lituania sprijină 
aspiraţiile europene ale Moldovei, căci experţii litua-
nieni sînt prezenţi deja în Moldova şi acordă ajutor în 
implementarea reformelor în domeniul judiciar, vamal, 
fitosanitar, sectorul agricol.

Marian Lupu şi-a exprimat convingerea că pe durata 
deţinerii de către Lituania a preşedinţiei OSCE, se va 
reuşi rezolvarea mai multor probleme, inclusiv reluarea 
negocierilor oficiale în formatul 5+2.

Consolidarea relaţiilor bilaterale dintre Moldova şi 
Lituania şi valorificarea potenţialului economic moldo-
lituanian a devenit subiect de discuţie la întrevederea 
preşedintelui Lituaniei cu prim-ministrul Vladimir Filat. 
Premierul a spus că ,,Republica Moldova este implicată 
într-un amplu proces de reforme profunde. Nu este un 
proces uşor, dar necesar”.

,,Experienţa Lituaniei este relevantă pentru Moldo-
va şi mizăm pe suportul dvs. în procesul de reformare a 
ţării noastre”, a precizat Filat.

Dalia Grybauskaite a spus că Lituania a trecut prin 
procese similare în calea spre UE şi este dispusă să-şi 
împărtăşească experienţa.

Consiliul municipal Chi-
şinău a fost legal constituit, 
din a doua încercare, în urma 
desfăşurării alegerilor locale 
generale. Asta după ce, la 15 
iulie curent, prima încercare a 

eşuat din cauza neparticipării 
la şedinţă a aleşilor locali din 
partea PL, PLDM şi PD. 

La şedinţă au fost prezenţi 
50 din cei 51 de consilieri, fi-
ind absent Valentin Guznac, 

Varşovia insistă ca regimul liberalizat de vize să fie oferit 
ţărilor din Parteneriatul Estic, atunci cînd acestea vor im-
plementa cerințele Uniunii Europene, fără ,,termeni lungi”. 
Această poziţie a fost enunțată de ministrul Afacerilor Ex-
terne al Poloniei, Radoslaw Sikorski, la o conferinţă privind 
viitorul summit al Parteneriatului Estic, care va avea loc în 
septembrie la Varşovia.

,,Summit-ul trebuie să se expună asupra faptului că re-
gimul liberalizat de vize este realizabil pentru toți partenerii 
care îndeplinesc criteriile Uniunii Europene. Nu este nevoie 
de ,,termeni lungi” (pentru a oferi regimul fără vize) în cazul 

ales pe lista Partidului Demo-
crat. 

Preşedintele Comisiei 
Electorale Centrale,  Iurie 
Ciocan, a înmînat noilor 
consilieri legitimaţiile. De 

asemenea, a fost învestit în 
funcţie, în mod festiv, prima-
rul general al municipiului 
Chişinău, Dorin Chirtoacă. 

Dorin Chirtoacă a declarat 
cu acest prilej, că ,,urmează 

să muncim în următorii patru 
ani pentru a reuşi să realizăm 
ceea ce ne-am propus pentru 
Chişinău. Este o administra-
ţie stabilă pentru următorii 
patru ani şi totul este în pute-

rile noastre pentru a mişca lu-
crurile înainte”, a menţionat 
primarul. 

În timpul şedinţei, a fost 
anunţată constituirea frac-
ţiunii PCRM în Consiliul 

în care ţara a implementat criteriile mai devreme de termen”, 
a spus el.

În acest sens, Sikorski a declarat că Planul de Acțiuni 
pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană 
propus Republicii Moldova și Ucrainei ar trebui să devină un 
model pentru liberalizarea regimului de vize cu toate celelal-
te ţări, membre ale Parteneriatului Estic - Georgia, Armenia, 
Azerbaidjan.

Totodată, ministrul polonez de Externe a dat asigurări că 
UE va începe negocierile privind Acordul de Asociere cu Re-
publica Moldova şi Georgia, înainte de sfîrşitul acestui an.

,,Ambiţiile europene ale 
Moldovei pot fi realizate 

doar în condiţii de stabilitate 
politică”

municipal, reprezentată de 
preşedintele acesteia, Boris 
Golovin, şi celei a PLDM, 
în frunte cu Ghenadie             
Dumanschi. În acelaşi timp, 
consilierii liberali au solici-

tat o pauză de 10 
zile pentru con-
stituirea fracţiu-
nii şi alegerea li-
derului acesteia. 

De asemenea, 
a fost anunţată 
incompatibilita-
tea mandatelor a 
6 consilieri, care 
sînt obligaţi să 
renunţe, în decurs 
de 30 de zile, fie 
la funcţia deţi-
nută în prezent, 
fie la calitatea de 
consilier. Aceş-
tia sînt primarul 
Capitalei, Dorin 
Chirtoacă, vice-
pretorul Mihai 
Furtună, pretorul 
de Rîşcani Mihai 
Cîrlig, şefa de 
direcţie Veronica 
Herţa şi deputaţii 
Igor Dodon şi   Zi-
naida Greceanîi. 

C o n s i l i u l 
municipal Chişi-

nău este constituit din 51 de 
membri. PCRM deţine majo-
ritatea, adică 26 de mandate, 
PL are 17 mandate, PLDM 
- şapte, iar PD - un singur 
mandat de consilier.
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Consiliul municipal 
Chişinău a fost legal constituit

Polonia insistă asupra acordării regimului 
liberalizat de vize Republicii Moldova 
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Sindicatele din Moldova creează Centrul 
Internaţional al Dialogului Social 
Sindicatele din Moldova îşi anunţă intenţia de a crea Centrul 

Internaţional al Dialogului Social, care să servească drept plat-
formă pentru examinarea, analiza şi promovarea ideilor privind 
îmbunătăţirea conlucrării între sindicate, patronat şi organele 
puterii. Despre aceasta a menţionat preşedintele Confederaţiei 
Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza, în cadrul 
unei întrevederi cu reprezentanţi ai Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii.

„Dezvoltarea dialogului social este foarte importantă nu nu-
mai pentru sindicate, dar şi pentru societate în ansamblu. În pre-
zent există îndoieli privind eficienţa negocierilor, care se susţin 
în format tripartit. Noi sperăm că organizarea Centrului Interna-
ţional al Dialogului Social va permite ameliorarea substanţială a 
situaţiei”, a menţionat preşedintele CNSM.

Iniţiativa este parte a modernizării în complex a mişcării 
sindicale în Moldova. La Institutul Muncii, care este un cen-
tru de pregătire a cadrelor sindicale, se desfăşoară lucrări pentru 
amenajarea unei săli care va fi parte a Centrului Internaţional al 
Dialogului Social.

Primarul vrea camere video în spitale 
şi instituţiile de învăţămînt 
Primarul general al Capitalei, Dorin Chirtoacă, a solicitat 

sporirea măsurilor de securitate în instituţiile municipale medi-
cale şi de învăţămînt. 

Edilul s-a pronunţat pentru instalarea camerelor de suprave-
ghere video pe teritoriul acestor instituţii, dar şi pe arterele de 
circulaţie ale oraşului.

Solicitarea primarului general are legătură cu cazul din 11 
iulie curent, cînd pe teritoriul Maternităţii nr. 2 a fost violată o 
femeie gravidă. 

Potrivit poliţiei municipale, responsabilitatea de asigurare a 
securităţii pe teritoriul instituţiilor revine administraţiei.

257 257 – fierbinte pentru corupţia 
de la admitere
La 18 iulie, cînd în R. Moldova a început admiterea absol-

venţilor la universităţi, Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei (CCCEC) a anunţat despre funcţionarea 
liniei fierbinţi  - 257 257, la care pot fi comunicate toate cazurile 
de corupere. Acestea pot fi remise şi pe adresa electronică secre-
tariat@cccec.md.

 CCCEC îi cheamă pe toţi cei care vor reclama nereguli la 
admitere să coopereze cu ofiţerii anticorupţie în vederea probării 
faptelor denunţate. Acest lucru poate fi posibil în urma depunerii 
unei cereri în scris.

Informații utile pentru moldovenii
plecați peste hotare
În perioada estivală, crește considerabil numărul cetățenilor 

moldoveni care se deplasează în străinătate. În cazul în care 
cetățenii moldoveni au avut sau au probleme la frontierele sta-
telor străine Ministerul Afacerilor Externe este deschis pentru 
ajutor, anunță Serviciul de presă al instituției.

MAEIE informează că toţi cei care călătoresc peste hotare 
şi întîmpină dificultăţi la traversarea frontierelor altor state, pot 
raporta cazurile respective la: 

 - Centrul de apel al MAEIE
tel: din Moldova - 080 090 990 (apel gratuit), din străinătate 

-     +373 22 690 900;
- Direcţia vize, paşapoarte şi relaţii cu publicul a MAEIE
tel: 201046; 201052.
MAEIE declară că va mobiliza la maxim capacităţile de re-

cepţionare şi examinare a sesizărilor privind dificultăţile întîm-
pinate. 

Apa din lacurile din Chişinău este 
curată, dar scăldatul nu este recomandat
Lacurile din Chişinău corespund standardelor sanitare. As-

tea sînt rezultatele ultimelor analize a apei din lacuri. Cu toate 
acestea, specialiştii nu recomandă scăldatul în bazinele acvatice 
din Capitală.

Calitatea apei din rîul Nistru este mult mai proastă. Săptămî-
na trecută aici a fost depistat vibrionul de holeră. Specialiştii nu 
recomandă scăldatul nici în rîul Nistru, nici în lacurile din Capi-
tală, deşi în acestea nu a fost depistat nimic. Directorul Centrului 
municipal de Sănătate Publică susţine, că în aceste bazine apa 
nu este curăţată şi din această cauză în orice moment pot apărea 
bacterii periculoase.

La şedinţa operativă a Primăriei a fost abordată şi problema 
privind salariul salvatorilor.

Dorin Chirtoacă a menţionat că salariul mic nu trebuie să 
influenţeze asupra calităţii muncii, deoarece este vorba de viaţa 
oamenilor. În acelaşi timp, el consideră, că salariul salvatorilor 
trebuie majorat, mai ales în perioada de vară.

O lună fără apă caldă la robinet
Apa caldă a fost sistată în tot oraşul Chişinău. Decizia de sis-

tare a fost luată în legătură cu efectuarea lucrărilor de profilaxie 
la toate punctele termice şi magistrale. 

Astfel, locuitorii Capitalei nu vor avea apă caldă timp de o 
lună de zile. 

Totodată, ,,Termocom” atenţionează gestionarii subsolurilor 
să verifice starea reţelelor termice. Din motive că sînt posibile 
defecţiuni ale ţevilor, cu expansiunea la suprafaţă a apei calde, 
locuitorii Capitalei sînt atenţionaţi să evite şi să nu permită copi-
ilor să se apropie de subsoluri şi de locurile periculoase.

Curtea Constituţională se va expune pe marginea sesizării 
alianţei de guvernare referitoare la alegerea şefului statului, 
în luna septembrie. Preşedintele Curţii, Dumitru Pulbere, a 
declarat că judecătorii trebuie să pregătească minuţios şedin-
ţa în care va fi examinat acest subiect. Data şedinţei va fi 
stabilită mai tîrziu.

La 5 aprilie curent, Alianța pentru Integrare Europeană a 
depus o sesizare la Curtea Constituțională privind mecanis-
mul de alegere a șefului statului. Asta după ce, președintele 
interimar Marian Lupu a declarat că, deși a fost creat un grup 
de experți pentru a identifica soluții în acest sens, alianța nu a 
găsit o formulă viabilă. 

Ulterior, Curtea Constituțională a făcut o interpela-
re la Comisia de la Veneția privind modalitatea de ale-
gere a președintelui Republicii Moldova. Astfel, Comi-
sia de la Veneția a considerat că este de competența Curții 
Constituționale să facă interpretarea finală a Constituției, 
însă, cea mai bună soluție ar fi modificarea Constituției R. 
Moldova. 

Curtea Constituțională se va 
expune la toamnă în privinţa 

alegerii președintelui
Comisia Europeană a adoptat Programul anual de activităţi 

2011 pentru Republica Moldova, în valoare de 78,6 milioane 
de euro. Fondurile sînt pentru dezvoltarea ţării în sectorul ener-
giei şi justiţiei.

Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Europene, în 
domeniul energiei, programul va promova cercetarea potenţi-
alului de energie regenerabilă şi va susţine campanii de sensi-
bilizare a opiniei publice privind eficienţa energetică şi energia 
regenerabilă.

În sectorul justiţiei, pachetul de asistenţă va contribui la 
îmbunătăţirea eficienţei sistemului de justiţie, de exemplu prin 
furnizarea de consultanţă şi asistenţă pentru instituirea unei au-
torităţi de coordonare a sectorului judiciar.

„Această decizie confirmă angajamentul nostru total de a 
continua sprijinirea eforturilor Republicii Moldova în obţi-
nerea rezultatelor concrete în procesul de implementare a re-
formelor, ajutînd ţara să se apropie de Uniunea Europeană”, a 
declarat Comisarul European pentru Extindere şi Politica Eu-
ropeană de Vecinătate, Štefan Füle.

Programul anual de activităţi 2011 pentru Republica Mol-
dova a fost aprobat de către Comisia Europeană pe 13 iulie.

UE alocă Moldovei 78 mln 
euro pentru reforma justiţiei 

şi dezvoltarea energetică 

Parlamentul a aprobat în 
şedinţă plenară Proiectul de 
hotărîre privind Strategia Se-
curităţii Naţionale a R. Mol-
dova. 

Proiectul de hotărîre a fost 
prezentat de viceministrul 

Afacerilor Externe şi Integră-
rii Europene, Andrei Popov, 
care a menţionat că interesele 
naţionale vitale ale Moldovei 
rezidă în asigurarea indepen-
denţei, suveranităţii şi inte-
grităţii teritoriale, a ordinii 
constituţionale, promovarea 

Parlamentul a aprobat Strategia Securităţii Naţionale 
a Republicii Moldova

valorilor democratice şi a sta-
tului de drept, respectarea şi 
protejarea drepturilor funda-
mentale ale omului, asigura-
rea păcii, bunăstării populaţi-
ei şi prosperităţii statului.

El a menţionat că în rezul-

tatul unei analize a situaţiei 
din ţară au fost identificate o 
serie de ameninţări la adresa 
securităţii naţionale, cum ar 
fi sărăcia, subdezvoltarea eco-
nomică şi dependenţa energe-
tică, conflictul transnistrean, 
apariţia unor tensiuni sau con-

flicte de ordin militar, factorul 
criminogen şi corupţia, pro-
blema demografică şi sănă-
tatea populaţiei, calamităţile 
naturale, poluarea mediului, 
insecuritatea informaţională, 
instabilitatea sistemului finan-

ciar-bancar.
, ,S t ra te -

gia va servi 
drept bază 
pentru elabo-
rarea Strate-
giei Militare 
Naţionale şi a 
altor strategii 
de ramură în 
domeniul se-
curităţii naţi-
onale. Aceste 
acte norma-
tive funda-
mentale sînt 
esenţiale în 
procesul de 
r e f o r m a r e 
a întregului 
sector de se-

curitate”, a spus Popov, pre-
cizînd că Consiliul Suprem 
de Securitate va monitoriza 
implementarea strategiei şi 
va prezenta, anual, Parlamen-
tului un raport în acest sens.

Deputatul neafiliat          
Mihai Godea însă a criticat 

dur această strategie, preci-
zînd că în ea nu se regăsesc 
termenii de implementare 
a acţiunilor prevăzute şi că 
aceasta nu răspunde necesită-
ţilor de asigurare a securităţii 
statului.

,,Una din ameninţările la 
adresa securităţii naţionale 
reprezintă corupţia şi siste-
mul birocratic. În această 
strategie însă nu am găsit nici 
o modalitate de luptă cu co-
rupţia la nivel înalt”, a spus 
Godea, lăsînd la latitudinea 
deputaţilor decizia de a adop-
ta sau nu această strategie.

Deputatul liberal Vlad 
Lupan a menţionat că nu poa-
te fi vorba de europenizarea 
R. Moldova atît timp cît sis-
temul de securitate va rămîne 
nereformat.

,,Nu vom putea avansa 
dacă nu vom elimina prac-
tica protecţiei în structuri-
le de stat. De asemenea, R. 
Moldova nu va avansa spre 
Europa dacă ne vom ascun-
de de adevăr, de exemplu 
de cel din 7 aprilie”, a spus 
Lupan, îndemnînd deputaţii 
să voteze strategia, deoarece 
aceasta reprezintă primul pas 
în asigurarea securităţii R. 
Moldova.

Pînă la finele acestui an, în 
Republica Moldova urmează a 
fi creat un Centru naţional de 
investigare a crimelor ciberne-
tice - organ autonom, finanţat 
de la bugetul de stat. De la în-
ceputul acestui an au fost por-
nite 23 de cauze penale privind 
infracţiunile cibernetice, cu 
45% mai mult faţă de perioada 
analogică a anului trecut. 

Iniţiativa creării centrului 
aparţine Procuraturii Genera-
le, care, în prezent coordonea-
ză, conduce şi exercită urmă-
rirea penală, dar şi reprezintă 
învinuirea în instanţa de jude-
cată pe cauzele privind infrac-
ţiunile informatice şi cele din 
domeniul telecomunicaţiilor.

Printre obiectivele de bază 

Moldova va avea un Centru naţional de 
investigare a crimelor cibernetice

ale planului, care are o perioa-
dă de implementare de 2 ani, 
se evidenţiază crearea Centru-
lui interdepartamental privind 
prevenirea şi combaterea cri-
minalităţii cibernetice, care 
vine să ajusteze legislaţia naţi-
onală la prevederile Convenţi-
ei Consiliului Europei privind 
„Criminalitatea informati-
că”, adoptată la 23 noiembrie 
2001, la Budapesta (semnată 
de Republica Moldova la 12 
decembrie 2001 şi ratifica-
tă prin Legea nr. 6-XVI  din  
02.02.2009).

Obiectivul general al pro-
iectului este de a crea, în pa-
ralel, condiţii de bază pentru 
judecători, procurori, ofiţerii 
de urmărire penală antrenaţi 

în investigarea acestor cate-
gorii de infracţiuni, desfăşu-
rarea expertizelor criminalis-
tice specializate conform ce-
lor mai bune practici din do-
meniu, securizarea sistemului 
informaţional al ţării în scopul 
prevenirii atacurilor asupra 
sistemului, preîntîmpinarea 
deteriorării şi utilizării neau-
torizate a informaţiei,  precum 
şi aderarea la reţeaua interna-
ţională de colaborare şi aju-
tor reciproc în domeniul cri-
melor informaţionale pentru 
crearea punctului de contact. 
În prezent, însă, nici o insti-
tuţie participantă la proiect 
nu dispune de mijloace finan-
ciare şi posibilităţi tehnice în 
vederea iniţierii acestuia.

Comisia securitate naţio-
nală, apărare şi ordine publică 
a Parlamentului a examinat 
recent proiectul conceptului 
Centrului naţional de inves-
tigare a crimelor cibernetice, 
prezentat de Procuratura Ge-
nerală, care a confirmat nece-
sitatea existenţei unei astfel de 
structuri şi a solicitat sprijinul 
Guvernului în formarea aces-
tuia.

Prin urmare, în timpul cel 
mai apropiat, Procuratura Ge-
nerală în comun cu Executi-
vul, urmează să elaboreze pro-
iectele de acte normative şi să 
le promoveze prin înaintarea 
spre adoptare în Parlament, 
informează Serviciul de presă 
al Procuraturii Generale.



omunitatea internaţională a 
marcat, la 17 iulie, Ziua In-
ternaţională a Justiţiei. Deşi 
Republica Moldova a ade-

rat la Curtea Penală Internaţională 
(CPI) anul trecut, urmează ca sta-
tul nostru să finalizeze procesul de 
ratificare a tuturor actelor statutare 
ale acestei instituţii.

Curtea Penală Interna-
ţională este, spre deosebi-
re de alte tribunale, cum 
ar fi Curtea Europeană 
pentru Drepturile Omului, 
o instanţă internaţională 
permanentă şi universală, 
care judecă persoana şi 
nu statul pentru acţiunile 
săvîrşite. Pînă în prezent, 
116 state ale lumii au de-
venit membre ale CPI. 

Experţii în drept subli-
niază că justiţia reprezintă 
un proces care necesită 
eforturi permanente pentru armoni-
zarea normelor naţionale în concor-
danţă cu standardele din domeniul 
justiţiei internaţionale. Chiar dacă a 
ratificat Statutul de la Roma – Re-
publica Moldova a eşuat lamenta-
bil la capitolul ratificării  altor do-
cumente internaţionale care vin să 
completeze Statutul de la Roma. 
Aceasta este concluzia reprezen-
tanţilor Coaliţiei Naţionale pentru 
Curtea Penală Internaţională.

Printre documentele pe care 

C
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Evenimentul a debutat cu 
prezentarea ediţiei a şasea a 
Buletinului ,,The Equal Ri-
ghts Review” (ERR 6) şi a 
întrunit circa 30 de partici-
panţi, printre care jurişti, avo-
caţi, studenţi ai facultăţilor 
de drept şi jurnalism, precum 
şi reprezentanţi ai ONG-uri-
lor din domeniul drepturilor 
omului. Experţii au pus în 
discuţie aspecte care se referă 
la maltratarea persoanelor cu 
dizabilităţi în Moldova, dar şi 
faptul că acest domeniu este 
unul lipsit de o atenţie adec-
vată, atît din partea statului, 
cît şi din partea societăţii ci-
vile. În final, cei care suferă 
sînt oamenii, oameni care au 
drepturi egale cu toţi ceilalţi. 

Libby Clarke, juristă la 
,,The Equal Rights Trust”, a 
ţinut să menţioneze gama lar-
gă a comportamentelor care 
se înscriu la categoria de rele 
tratamente discriminatorii în 
bază de dizabilitate. Aces-
tea sînt efectuate asupra unei 
persoane cu dizabilitate, ating 

Maltratarea persoanelor cu dizabilităţi – realitatea dură a Moldovei
O revizuire a rapoartelor internaţionale 

privind drepturile omului arată că maltrata-
rea persoanelor cu dizabilităţi este un fenomen 
global şi, în timp ce anumite cazuri pot fi soluţi-
onate prin intermediul dreptului penal şi civil, 
există cazuri care vizează violarea drepturilor 
omului şi discriminarea, iar acestea necesită o 
abordare mult mai amplă şi sistemică. 

Fenomenul maltratării nu este unul stră-
in nici pentru Republica Moldova. Mai mult, 
acesta reprezintă o realitate dură pentru ţara 
noastră, iar autorităţile nu întreprind practic 
nici un fel de măsuri pentru a-l combate şi nici 
pentru a investiga astfel de cazuri. Concluziile 
au fost făcute în cadrul Lecţiei publice „Rele 
tratamente discriminatorii în bază de dizabili-
tate în Moldova”.

pragul de „tortură şi tratament 
inuman şi degradant” şi pot 
fi descrise cu exactitate ca fi-
ind discriminatorii în bază de 
dizabilitate a victimei (dacă 
persoana nu ar fi avut o diza-
bilitate, acest comportament 
fie nu ar fi avut loc, fie nu ar 
fi avut un impact negativ atît 
de grav).

De asemenea, fenomenul 
include atît cazurile comise 
de către reprezentanţii sta-
tului, cît şi pe cele comise 
de către persoane private. În 
acest sens, Comitetul pentru 
Prevenirea Torturii al Con-
siliului Europei accentuează 
faptul că, statul poartă res-
ponsabilitate inclusiv pentru 
acţiunile de maltratare comi-
se de către persoane priva-
te, în cazul în care statul nu 
întreprinde măsuri adecvate 
de investigare, sancţionare şi 
prevenire. 

Experţii susţin că cel mai 
des, cazurile de rele tratamen-
te sînt înregistrate în locurile 
de detenţie (secţii de poliţie 

şi închisori), instituţiile me-
dicale şi psihiatrice, centrele 
de îngrijire, şcoli, în cadrul 
comunităţii şi în familie. 

Potrivit juristei de la 
,,The Equal Rights Trust”, 
comportamentele care pot 
fi calificate drept rele trata-
mente discriminatorii în bază 
de dizabilitate în mare parte 
se referă la aplicarea torturii 
în cadrul unităţilor de deten-

ţie şi instituţiilor medicale, 
utilizarea disproporţionată a 
forţei fizice, violenţa sexua-
lă, violenţa domestică, crime 
de ură în bază de dizabilitate, 
pedepse corporale, experi-
mente medicale şi neglijenţa 
medicală în cadrul locurilor 
de detenţie, tratament me-
dical şi psihiatric inadecvat, 
tratament forţat, sterilizare 

şi avort forţat, detenţie în re-
gim solitar, condiţii proaste 
şi lipsa acomodărilor speci-
ale în locurile de detenţie, 
tratament medical şi psihia-
tric inadecvat în locurile de 
detenţie, precum şi sărăcia 
extremă a persoanelor cu 
dizabilităţi. 

Amploarea fenomenului 
a determinat elaborarea mai 
multor acte internaţionale 

care reglementează dome-
niul dat şi interzic discrimi-
narea, aplicarea torturii şi 
relelor tratamente în bază de 
dizabilitate. Printre acestea 
se numără: Pactul Internaţio-
nal privind Drepturile Civile 
şi Politice, Pactul Internaţi-
onal privind Drepturile Eco-
nomice, Sociale şi Cultura-
le, Convenţia ONU privind 

Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi, Convenţia Euro-
peană a Drepturilor Omului 
şi Convenţia ONU împotriva 
Torturii. 

Conform acestor tratate, 
la care Moldova este parte, 
dizabilitatea reprezintă un 
criteriu protejat şi, în acest 
sens, statul nostru are obliga-
ţia de a preveni şi de a sanc-
ţiona maltratarea persoane-

lor cu dizabilităţi. De ase-
menea, statul are obligaţia 
de a monitoriza situaţia în 
domeniul dat şi de a infor-
ma populaţia cu privire la 
acest fenomen şi măsurile 
de protecţie. 

Potrivit directorului exe-
cutiv IDOM, Vanu Jereghi, 
tratamentul forţat, bătăile 
permanente, încătuşarea, 
violenţa sexuală, avortul 
forţat, precum şi „deten-
ţia” forţată a persoanelor cu 
dizabilităţi sînt doar unele 
încălcări grave constata-
te de către Institutul pen-
tru Drepturile Omului din 
Moldova ca rezultat al mo-
nitorizării celor trei spitale 
psihiatrice şi a celor şase 
internate psihoneurologice 
din ţară. La acestea se mai 
adaugă şi ergoterapia, care 
nu reprezintă nimic altceva 
decît munca forţată a per-

soanelor cu dizabilităţi, fapt 
care poate fi calificat chiar ca 
o formă de sclavie.

O problemă foarte gravă 
la acest capitol o reprezin-
tă şi tratamentul medical şi 
psihiatric inadecvat, precum 
şi neglijenţa medicală în ca-
drul locurilor de detenţie şi 
a instituţiilor medicale spe-
cializate din Republica Mol-

dova. În context, menţionăm 
că Asociaţia ,,Promo-LEX” 
reprezintă un caz care se re-
feră la decesul unei persoane 
bolnave de schizofrenie în 
unul din cele şase internate 
psihoneurologice. Avocatul 
intenţionează să argumenteze 
responsabilitatea instituţiilor 
de stat pentru integritatea fi-
zică şi psihică a persoanelor 
cu maladie mentală aflate în 
custodia lor. Cert rămîne fap-
tul că pacienţii internaţi în in-
stituţiile psihoneurologice se 
află sub controlul medicilor şi 
din cauza maladiilor mentale 
rămîn dependenţi de calita-
tea îngrijirii medicale pe care 
o primesc. În acest context, 
vulnerabilitatea pacienţilor 
trebuie să fie un criteriu de 
apreciere a asistenţei medica-
le oferite.

Menţionăm că evenimen-
tul a fost organizat de către 
Asociaţia ,,Promo-LEX” şi 
,,The Equal Rights Trust” 
(ERT), în cadrul proiectului 
„Consolidarea protecţiei ju-
ridice şi sporirea nivelului de 
conştientizare cu privire la 
aplicarea relelor tratamente 
pe motiv de discriminare în 
Moldova, inclusiv în regiu-
nea Transnistreană”. Proiec-
tul este finanţat de Uniunea 
Europeană prin Instrumentul 
European pentru Democraţie 
şi Drepturile Omului (IED-
DO) şi cofinanţat de PNUD 
Moldova în cadrul „Proiec-
tului Comun al Agenţiilor 
ONU din Republica Moldo-
va pentru Promovarea şi Pro-
tecţia Drepturilor Omului”.

Lilia DUMINICA

Moldova – restanţieră la capitolul justiţie internaţională
Moldova nu le-a ratificat se numără 
şi Acordul cu privire la Privilegii şi 
Imunităţi al Curţii Penale Internaţi-
onale (APIC). 

„Acest acord este unul extrem 
de important pentru actul justiţiei, 
iar fără el, Curtea nu-şi poate înde-
plini pe deplin obligaţiile de iden-

tificare, urmărire şi condamnare a 
actelor de genocid, crime împotriva 
umanităţii şi cele de război”, a ex-
plicat  secretarul Coaliţiei 
Naţionale pentru CPI, Gheorghe      
Zugravu.

Anul acesta, Curtea Penală In-
ternaţională trece, pentru prima 
dată, printr-un proces definitoriu 
pentru existenţa sa. Este vorba des-
pre alegerea noilor magistraţi. O 
treime din cei 18 membri ai Curţii 
vor fi realeşi în urma unui proces 

de desemnare a noilor judecători, în 
care sînt implicate statele semnata-
re ale Statutului. Moldova, ca stat 
parte al Curţii Penale Internaţiona-
le, are obligaţia pozitivă de a parti-
cipa activ şi plenar la acest proces, 
pentru a garanta că la finele aces-
tuia vor fi aleşi judecători oneşti, 

i n d e p e n d e n ţ i 
şi imparţiali în 
ceea ce priveşte 
actul de justiţie 
internaţională.  

„Republica 
Moldova trebu-
ie să întreprindă 
paşi mai activi 
în cadrul acestui 
proces, pentru 
a servi ca mo-
del de stat care 
aspiră spre o 
lume sigură şi 

paşnică pentru toţi locuitorii săi, 
unde dreptul la viaţă constituie va-
loarea supremă, şi unde orice crimă 
împotriva umanităţii, de război sau 
genocid este pedepsită corespunză-
tor” a ţinut să sublinieze Gheorghe 
Zugravu.

Menţionăm că, Curtea Penală 
Internaţională este un tribunal in-
dependent, care investighează ca-
zuri de genocid, crime de război 
şi crime împotriva umanităţii, cu 
tragerea la răspundere a persoane-

lor care au comis aceste infracţiuni. 
Baza legală a Curţii Penale Inter-
naţionale este Statutul de la Roma 
– un acord internaţional, adoptat şi 
deschis pentru semnare şi aderare 
din 17 iulie 1998, la Roma.

Curtea Penală Internaţională îşi 
are sediul la Haga, Olanda. Are în 
componenţa sa 14 judecători, un 
preşedinte, un vicepreşedinte, un 
prim-vicepreşedinte şi un procuror.

Jurisdicţia Curţii se extinde 
numai asupra statelor ce au deve-
nit ţări-membre ale Curţii Penale 
Internaţionale, dar în anumite ca-
zuri şi asupra altor ţări, conform 
deciziei Consiliului de Securitate al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. Pînă 
în prezent nu a fost judecată nici o 
persoană, însă la moment, pe rol se 
află 6 dosare, iar prima sentinţă ur-
mează a fi pronunţată la 26 august 
2011.

Republica Moldova a semnat 
Statutul de la Roma la 8 septem-
brie 2000, dar l-a ratificat abia în 
septembrie 2010, an în care a şi 
devenit membru al CPI. S-a întîm-
plat la un deceniu de la data semnă-
rii. Ţara noastră poate demonstra, 
acum întregii lumi, că are intenţii 
serioase la capitolul securitate in-
ternaţională. În acelaşi timp, noul 
statut asigură o susţinere internaţi-
onală Moldovei. 

Lilia DUMINICA

Republica Moldova 
este parte a 

,,Open Government 
Partnership” 

 Republica Moldova a fost ac-
ceptată în coaliția țărilor care au 
format inițiativa ,,Open Govern-
ment Partnership” (,,Parteneriatul 
Guvernelor Deschise”). Promova-
tă de lideri politici și de opinie și 
reprezentanți ai sectorului privat, 
inițiativa a fost lansată pe 12 iulie în 
SUA. Din partea Republicii Moldo-
va la eveniment a participat directo-
rul executiv al Centrului de Guver-
nare Electronică, Stela Mocan.

,,Parteneriatul Guvernelor 
Deschise” este un mijloc prin care 
executivele trebuie să se transfor-
me în instituții inovatoare și acce-
sibile, să consolideze transparența, 
responsabilitatea și deschiderea 
ca răspuns prompt la preocupările 
cetățenilor.

Printre obiectivele noii 
inițiative se numără: creşterea 
receptivității sectorului public,  
combaterea corupţiei, promovarea 
eficienţei economice, valorificarea 
noilor tehnologii și îmbunătăţirea 
furnizării serviciilor.

Republica Moldova este a 16-a 
țară din lume care a oferit acces la 
datele guvernamentale cu caracter 
public (Date Deschise) și prima țară 
care a lansat Baza de date a cheltu-
ielilor publice în cadrul inițiativei 
BOOST a Băncii Mondiale. 
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În cadrul şedinţei forumului, 
discuţiile s-au axat pe rolul socie-
tăţii civile în procesul de integrare 
europeană, durabilitatea serviciilor 
sociale prestate de ONG-uri, con-
solidarea imaginii organizaţiilor 
non-guvernamentale, promovarea 
reţelelor de ONG-uri şi dezvoltarea 
parteneriatelor publice-private. 

Forumul a întrunit circa 120 de 
lideri de ONG-uri, reprezentanţi ai 
instituţiilor publice, donatori şi ex-
perţi internaţionali şi a constituit, 
potrivit organizatorilor, o oportuni-
tate pentru sectorul neguvernamen-
tal din Moldova de a contribui la 
luarea unor decizii publice impor-
tante. 

Secretarul general al Consiliului 
ONG-urilor, Antoniţa Fonari, a ţinut 
să menţioneze că Consiliul Naţional 
reprezintă o reţea a organizaţiilor 
societăţii civile care promovează 
echilibrul social şi buna guvernare, 
iar pe parcursul celor doi ani de ac-
tivitate a încercat să lucreze în baza 
obiectivelor stipulate în Rezoluţia 
adoptată la Forumul din 2008. 

Potrivit sursei citate, printre rea-
lizările consiliului se numără şi ela-

Societatea civilă – promotorul democraţiei în Moldova
Consiliul Naţional al ONG-urilor din Republica Moldo-

va a prezentat recent un raport al activităţii sale pe ultimii 
doi ani. Realizările consiliului au fost expuse în cadrul celei 
de-a şasea ediţii a Forumului ONG-urilor din Moldova. La 
eveniment au participat şi preşedintele interimar al statu-
lui, Marian Lupu, precum şi prim-ministrul Vlad Filat.

borarea Planului de acţiuni privind 
implementarea Strategiei Dezvoltă-
rii Societăţii Civile şi implicarea în 
acest proces a ONG-urilor din nor-
dul, sudul şi centrul ţării. 

Pe parcursul celor 2 ani de activi-
tate, consiliul a emis un şir de decla-
raţii şi apeluri cu privire la subiecte 
de interes public – condamnarea 
violenţei, prevenirea şi combaterea 
discriminării, eficientizarea colabo-
rării între Parlament şi societatea 
civilă, sporirea transparenţei actului 
decizional ş.a. 

În februarie 2011, Consiliul Na-
ţional al ONG-urilor a semnat un 
Acord de colaborare cu Primăria 
municipiului Chişinău. O altă re-
alizare este elaborarea Codului de 
etică al ONG-urilor, la care au cola-
borat Centrul Contact şi Centrul de 
Resurse pentru Drepturile Omului 
(CReDO).

 Directorul CReDO, Sergiu   
Ostaf, s-a referit la unele proiecte 
de legi care nu au reuşit să fie su-
ficient propulsate în această peri-
oadă. Printre acestea a specificat 
şi proiectul care prevede ca pînă 
la 2% din impozitul pe venitul per-

soanelor să fie transferat în folosul 
organizaţiilor necomerciale de uti-
litate publică. ,,De acum încolo va 
exista o abordare foarte asertivă din 
partea societăţii civile”, a punctat 
Sergiu Ostaf. 

Preşedintele interimar al Re-
publicii Moldova, Marian Lupu, a 

ţinut să aprecieze rolul şi locul sec-
torului asociativ în ţara noastră şi a 
specificat că dezvoltarea şi consoli-
darea acestuia este o direcţie foarte 
importantă pentru consolidarea unei 
societăţi democratice. Marian Lupu 
a evidenţiat importanţa neimplicării 
organizaţiilor neguvernamentale în 
activităţi cu tentă politică. 

Şeful statului a menţionat nece-

sitatea susţinerii activităţii sectoru-
lui asociativ nu doar din granturi de 
peste hotare, ci şi prin identificarea 
de resurse în interiorul ţării, inclusiv 
prin operarea de modificări legisla-
tive.  

În luarea sa de cuvînt,                   
prim-ministrul Vlad Filat a menţi-

onat că, colaborarea cu ONG-urile 
este extrem de importantă pentru 
Guvern. „Vreau să vă mulţumesc 
pentru numărul mare de proiecte în 
care sînteţi implicaţi şi în mod speci-
al pentru cele care ajută Guvernul în 
activitatea sa. De asemenea, sîntem 
recunoscători pentru propunerile fă-
cute în vederea modificării cadrului 
legislativ, or expertiza şi experienţa 

Activitatea de prevenire şi contracarare a cazuri-
lor de corupţie este realizată de organele Procuratu-
rii în comun cu subdiviziunile CCCEC şi ale MAI,  
cu conducerea şi controlul exercitat de procurori.

În prima jumătate a anului, Procuratura a iniţiat 
şi realizat o serie de măsuri de investigare şi identi-
ficare în anumite sectoare a disfuncţiilor ce consti-
tuie factori de risc faţă de corupţie, fiind realizate 74 
de controale. 

Ca rezultat, procurorii au reacţionat prin înainta-
rea a 31 de sesizări şi a unui recurs împotriva actului 
ilegal, iniţierea a 2 proceduri contravenţionale şi în-
ceperea urmăririi penale în 8 cauze.

Urmărirea penală 
Pe parcursul a 6 luni ale lui 2011, Procuratura 

şi organele de urmărire penală ale CCCEC şi MAI 
au pornit:

174 de cauze penale privind infracţiuni de co-
rupţie (203 în I semestru al lui 2010):

89 - corupere pasivă; - 
18 - corupere activă; - 
63 - trafic de influenţă; - 
4 - luare de mită; - 

107 (99 în 2010) cauze privind comiterea infrac-
ţiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu; 

114 (91 în 2010) cauze privind comiterea infrac-
ţiunii de exces de putere sau depăşirea atribuţiilor 
de serviciu. 

Din numărul total al cauzelor penale, aflate în 
gestiunea Procuraturii şi organelor de urmărire pe-
nală ale CCCEC şi MAI, pe parcursul I-ului semes-
tru al anului curent au fost deferite justiţiei:

25 de cauze în privinţa a 31 de persoane (27 de - 
cauze / 29 de persoane în 2010) privind comiterea 
infracţiunii de corupere pasivă;

7 cauze în privinţa a 7 persoane (5 cauze / 5 - 
persoane în 2010) - corupere activă;

52 de cauze în privinţa a 55 de persoane (37 - 
de cauze / 46 de persoane în 2010) - trafic de influ-
enţă;

31 de cauze în privinţa a 32 de persoane (31 de - 
cauze / 35 de persoane în 2010) - abuz de putere sau 
abuz de serviciu;

20 de cauze în privinţa a 24 de persoane (35 - 
de cauze / 41 de persoane în 2010) - exces de putere 
sau depăşirea atribuţiilor de serviciu.

Din numărul total al celor 135 de cauze penale 
privind infracţiunile de corupţie şi cele conexe ac-
telor de corupţie, Procuratura a exercitat urmărirea 
penală în 50 de cauze (sau 37%) şi, respectiv, a con-
dus urmărirea penală în 75 de cauze (sau 55,6%) 
investigate de CCCEC şi 10 cauze (sau 7,4%) in-
vestigate de MAI.

Reprezentarea acuzării de stat
În I-ul semestru al anului 2011, instanţele de ju-

decată au finisat examinarea judiciară a 60 de cauze 
penale privind infracţiuni de corupţie în privinţa a 
64 de persoane şi 23 de cauze penale în privinţa a 
27 de persoane vinovate de săvîrşirea infracţiunilor 
conexe celor de corupţie.

Printre cauzele penale privind infracţiunile de 
corupţie predomină cele ce ţin de traficul de influ-
enţă (45 de cauze sau 75%) şi coruperea pasivă (8 
cauze sau 13,3%).

Analizînd statutul persoanelor recunoscute vino-
vate de comiterea infracţiunilor de corupţie, se con-
stată că întîietatea o deţin colaboratorii de poliţie, în 
privinţa acestora fiind pronunţate 8 sentinţe: 

2 sentinţe au fost pronunţate în privinţa cola-- 
boratorilor Serviciului Vamal; 

1 sentinţă de condamnare a fost adoptată în - 
privinţa unui avocat; 

49 de sentinţe în privinţa persoanelor din alte - 
categorii.

Printre cauzele penale privind infracţiunile co-
nexe celor de corupţie predomină:

abuzul de putere sau abuzul de serviciu (8 ca-- 
uze sau 34,8%); 

excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de - 
serviciu (6 cauze sau 26%); 

delapidarea averii străine (8 cauze sau - 
34,8%). 

Potrivit subiectului infracţiunilor conexe celor 
de corupţie, în anul curent au fost pronunţate sen-
tinţe în privinţa a:

2 colaboratori de poliţie; - 
14 oficiali publici; - 
1 primar;- 
1contabil; - 
1avocat; - 
1 medic; - 
7 persoane din alte categorii.- 

Analiza aplicării pedepselor penale pe cauzele pri-
vind corupţia şi infracţiunile conexe denotă că cea mai 
mare pondere o reprezintă pedepsele în formă de:

amendă - în privinţa a 38 de persoane; - 
pedeapsa închisorii cu aplicarea art.90 Cod pe-- 

nal  (suspendarea condiţionată a executării pedep-
sei) - în privinţa a 13 persoane; 

amenda şi închisoarea cu aplicarea art.90 Cod - 
penal - în privinţa a 11 persoane; 

pedeapsa închisorii cu executarea reală a pe-- 
depsei - în privinţa a 2 persoane. 

Pedeapsa complementară – privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anu-
mită activitate a fost aplicată în privinţa a 19 per-
soane.

Statistica anticorupţie
În primele 6 luni ale anului curent, 

Procuratura Generală a participat activ 
la realizarea Planului naţional de pre-
venire şi combatere a traficului de fiin-
ţe umane pentru anii 2010-2011.

Eforturile întreprinse de Republi-
ca Moldova în domeniul prevenirii şi 
combaterii traficului de persoane este 
apreciat şi de alte state. Recent, în ra-
portul Departamentului de Stat al SUA, 
care a fost întocmit inclusiv şi în baza 
interviurilor cu reprezentanţii ONG-
urilor şi organizaţiilor internaţionale, 
Republica Moldova a fost transferată 
de la categoria a 2-a de monitorizare 
la categoria a 2-a de evaluare, ceea ce 
semnifică o îmbunătăţire a stării de 
fapt în domeniu.

Evaluînd activitatea de urmărire 
penală a cazurilor de trafic de persoane 
s-a constatat, că în 6 luni ale lui 2011 
au fost înregistrate în total pe ţară  - 
204 infracţiuni ce se referă la categoria 
respectivă, dintre care: 

58 de cazuri de trafic de fiinţe - 
umane (91de cazuri în perioada analo-
gică a anului precedent); 

12 cazuri de trafic de copii (5 - 
cazuri în perioada analogică a anului 
precedent); 

7 cazuri de scoatere ilegală a - 
copiilor din ţară (6 cazuri în perioada 
analogică a anului precedent); 

63 de cazuri de proxenetism (77 - 
de cazuri în perioada analogică a anu-
lui precedent); 

64 de cazuri de organizare a mi-- 
graţiunii ilegale (67de cazuri în peri-
oada analogică a  anului precedent).

În perioada vizată, procurorii au 
trimis în judecată cu rechizitoriu pen-
tru examinare în fond 85 de cauze pe-
nale ce ţin de:

traficul de fiinţe umane - 18; - 
traficul de copii - 6; - 
proxenetism - 33; - 
organizarea migraţiei ilegale - - 

25; 

dvs. sînt foarte necesare”, a sublini-
at Vlad Filat.

Premierul a mai menţionat că 
relaţia dintre Executiv şi ONG-uri 
este în ascensiune, și există poten-
ţial pentru ca aceasta să fie extinsă. 
„În cadrul majorităţii vizitelor pe 
care le am peste hotare, le vorbesc 
partenerilor noştri despre modul 
activ în care ONG-urile sprijină şi 
completează activitatea Guvernului, 
dar şi despre dinamismul cu care se 
dezvoltă instituţiile societăţii civile 
în ţara noastră”, a punctat şeful Ca-
binetului de miniştri.

Preşedintele în exerciţiu al 
Consiliului ONG-urilor, Daniela        
Terzi-Barbăroşie, a menţionat că re-
prezentanţii ONG-urilor vor elabo-
ra o rezoluţie, care le va sta la baza 
activităţii în următorii doi ani. „Este 
vorba despre subiecte de interes ma-
jor al sectorului asociativ. Consiliul 
Naţional al ONG-urilor va trebui, 
bazîndu-se pe această rezoluţie, să 
încerce să le promoveze pe agenda 
publică”, a subliniat Daniela Terzi-
Barbăroşie. 

Menţionăm că Forumul ONG-
urilor a fost lansat în 1997 şi se des-
făşoară o dată la doi ani. Consiliul 
Naţional al ONG-urilor din Repu-
blica Moldova are 11 membri şi a 
fost constituit la Forumul ONG-uri-
lor din 15-16 decembrie 2008. 

Lilia DUMINICA

scoaterea ilegală a copiilor din - 
ţară - 3.  

Instanţele de judecată au pronunţat 
84 de sentinţe în privinţa a 101 persoa-
ne care au fost învinuite în comiterea 
infracţiunilor din categoria celor de tra-
fic de persoane dintre care:

6 se referă nemijlocit la infracţiu-- 
nea – trafic de fiinţe umane;

2 cazuri – trafic de copii; - 
6 sentinţe se referă la infracţiunea - 

– scoatere ilegală a copiilor din ţară;
34 de sentinţe la infracţiunea – - 

proxenetism; 
36 de sentinţe se referă la infrac-- 

ţiunea – organizare a migraţiei ilegale. 
Cele mai multe cazuri de trafic de 

persoane sînt depistate în municipiul 
Chişinău. 

O tendinţă nouă constatată de pro-
curori este creşterea numărului de ca-
zuri înregistrate de trafic de fiinţe uma-
ne în scop de exploatare prin muncă în 
construcţii, agricultură, lucru casnic. 
Astfel, din cele 50 de cazuri de trafic de 
fiinţe umane şi trafic de copii înregis-
trate în primele 5 luni ale anului 2011, 
în 13 cazuri traficul s-a manifestat sub 
formă de exploatare prin muncă, ceea 
ce constituie circa 25% din numărul to-
tal de cazuri de trafic înregistrate.

Activînd în conformitate cu obiec-
tivele stabilite de combaterea cazurilor 
de implicare a persoanelor juridice în 
comiterea infracţiunilor de trafic de per-
soane (în special organizarea migraţiei 
ilegale), organele de drept au început 
urmărirea penală în 11 cazuri în privin-
ţa unor astfel de subiecţi ai infracţiunii. 

Tot în decursul primului semestru 
au fost trimise în judecată 7 cauze pena-
le în privinţa persoanelor juridice, fiind 
pronunţate 5 sentinţe de condamnare, 
inclusiv în 3 cazuri persoanele juridice 
au fost lichidate. 

Serviciul de presă 
al Procuraturii Generale

Procurorii au evaluat activitatea 
de combatere a traficului de persoane
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Evenimentul a fost des-
făşurat cu sprijinul organi-
zaţiei non-guvernamentale 
,,Ave Copiii” şi face parte din 
Agenda de vară pentru com-
baterea formelor grave ale 
muncii copilului, lansată de 
Federaţia Naţională a Patro-
natului din Agricultură şi In-
dustria Alimentară (FNPAIA) 
din Moldova, la 1 iunie, la 
Edineţ, cu ocazia Zilei Inter-
naţionale a Copilului.

FNPAIA este implica-
tă, al cincilea an consecutiv, 

Copiii luptă „în culori” împotriva exploatării minorilor prin muncă
Copiii reacţionează „în culori” la fenome-

nul exploatării minorilor prin muncă. O do-
vadă în acest sens sînt cele 65 de desene reuni-
te într-o expoziţie desfăşurată la o tabără de 
vară din Vadul lui Vodă, în cadrul săptămînii 
desenelor dedicate luptei împotriva muncii 
copilului.

în susţinerea unor tabere de 
vară, unde copiii din familii 
vulnerabile şi copiii refugi-
aţi participă la concursuri de 
desen consacrate combaterii 
muncilor grele şi periculoase 
şi sînt ghidaţi de adulţi în ex-
cursii şi sesiuni de cunoaştere 
a plaiului natal.

„Federaţia Naţională a 
Patronatului din Agricultură 
şi Industria Alimentară este 
implicată, deja de mai mul-
ţi ani, într-o iniţiativă de in-
formare şi conştientizare a 

patronilor agricoli şi a 
societăţii despre efectele 
negative asupra copii-
lor ale muncilor grele şi 
periculoase”, a declarat 
preşedintele FNPAIA, 
Alexandru Slusari. 

,,Pentru noi este im-
portant ca toţi copiii să 
se dezvolte acum, cînd 
sînt minori, iar aseme-
nea activităţi artistice 
sau de timp liber pe care 
le sprijinim îi vor ajuta 
să ajungă la maturitate 
instruiţi şi sănătoşi”, a 
precizat Slusari.

Partenerul FNPAIA 
este Asociaţia Obştească pen-
tru Abilitarea Copilului şi Fa-
miliei ,,Ave Copiii”. 

„Taberele pe care le orga-
nizăm tradiţional, în partene-

riat cu Federaţia Patronatului 
din Agricultură, au reunit co-
pii refugiaţi, copii din mediul 
rural, copii din familii vulne-
rabile – anume copiii care sînt 

expuşi riscului de a fi exploa-
taţi prin muncă, oferindu-le 
oportunitatea de a se odihni 
şi de a fi implicaţi în activităţi 
educaţionale şi recreative”, 

a menţionat Natalia Poştaru, 
coordonator de proiect în ca-
drul organizaţiei non-guver-
namentale ,,Ave Copiii”.

Desenele create de copii şi 
prezentate în expoziţia de la 
Vadul lui Vodă vor fi folosite 
ulterior în materialele vizuale 
ale organizaţiilor partenere 
ale acţiunii.

Menţionăm că Federa-
ţia Naţională a Patronatului 
din Agricultură şi Industria 
Alimentară a lansat, în 2005, 
proiectul „Combaterea muncii 
copiilor în sectorul agricol al 
Moldovei”, realizat cu spriji-
nul Biroului Organizaţiei In-
ternaţionale a Muncii pentru 
Activităţi cu Organizaţiile Pa-
tronale şi implementat cu sus-
ţinerea Guvernului Norvegiei.

Lilia DUMINICA

Acordul Central European de Comerţ 
Liber (CEFTA) reprezintă documentul care 
conectează Republica Moldova la regiunea 
Balcanilor de Vest, deocamdată singura cu 
perspective clare de aderare la Uniunea Euro-
peană. Or, UE a fost de la început unul dintre 
susţinătorii CEFTA, care a devenit „anticame-
ra” participării la piaţa comună europeană, în 
timp ce prevederile documentului propriu-zis 

au fost compatibile cu prevederile Acordurilor 
de Asociere şi, implicit, cu Tratatul Uniunii 
Europene, constată expertul asociat al IDIS 
„Viitorul”, Eduard Ţugui, în cea de-a 32-a 
ediţie a Buletinului de Politică Externă. Acest 
număr poartă genericul de „Regionalizare şi 
eurointegrare în cadrul Acordului central eu-
ropean de comerţ liber”.

Pînă acum, aderarea la CEFTA nu a însem-
nat pentru Republica Moldova nici măcar un 
procent din comerţul său exterior. Acest scor 
modest se datorează în mare parte lipsei unei 
infrastructuri de transport moderne, care să o 
conecteze fizic la regiunea balcanică, dar şi a 
existenţei pieţelor estice, cu o infrastructură 
dacă nu modernă, atunci cel puţin funcţională, 
explică politologul Eduard Ţugui.

Deoarece CEFTA este cea mai importantă 
„înţelegere balcanică” sub egida Uniunii Eu-

ropene la care Republica Moldova este parte, 
comerţul regional trebuie să constituie o pri-
oritate, susţine Eduard Ţugui. Printre oportu-
nităţile oferite de acest parteneriat, se înscriu 
cooperarea cu partenerii CEFTA în cadrul pro-
gramelor transfrontaliere ale UE şi conectarea 
la reţelele de transport transeuropene. State-
le din regiune sînt, ca şi Republica Moldova, 
parte a Comunităţii Energetice Europene şi 

interconectarea infrastructurilor energe-
tice ar aduce un domeniu important în 
integrarea regională, adaugă expertul.

Totodată, Republica Moldova poate 
face referinţă la CEFTA în cadrul viitoa-
relor negocieri cu Uniunea Europeană 
pe marginea Acordului de Liber Schimb 
Aprofundat şi Comprehensiv, negocieri 
pentru care Comisia Europeană a pri-
mit mandatul la 20 iunie 2011. Eduard      
Ţugui: „Este mult mai simplu să nego-
ciezi cu Comisia Europeană fiind într-o 
zonă de liber schimb cu Croaţia, decît 
într-un parteneriat cu Belarusul”.

În cazul eşuării proiectului vecină-
tăţii europene, CEFTA poate constitui 

pentru Republica Moldova varianta de rezer-
vă a aderării la Uniunea Europeană, este de 
părere Eduard Ţugui.

Republica Moldova a aderat la CEFTA 
la 19 decembrie 2006. La acest moment, din 
CEFTA fac parte: Albania, Bosnia şi Herţe-
govina, Macedonia, Moldova, Muntenegru, 
Kosovo, Croaţia şi Serbia. Statele semnatare 
au convenit crearea unei zone de comerţ li-
ber pînă la 31 decembrie 2010, prin anularea 
tuturor taxelor vamale la import şi export, a 
restricţiilor cantitative şi altor taxe cu efect 
echivalent în comerţul cu produse industria-
le şi majoritatea produselor agricole. Acordul 
conţine prevederi extinse privind comerţul cu 
servicii, achiziţiile publice, investiţiile şi ad-
ministrarea vamală, precum şi instituirea unui 
mecanism propriu de soluţionare a litigiilor 
comerciale.

Zolotcov: Normativele în construcţiile 
moldoveneşti nu sînt aliniate standardelor europene
Normativele în construcţii nu sînt aliniate standardelor europene, iar pentru elaborarea lor 

nu dispunem de surse financiare şi de specialişti, de aceea şi investitorii străini au rezerve faţă 
de Republica Moldova, a declarat Anatolie Zolotcov, viceministru al Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiei, la întîlnirea cu un potenţial grup de investitori cehi.

Investitorii cehi au precizat că sînt interesaţi să muncească în Republica Moldova şi să 
investească după ce vor studia priorităţile de plasare a capitalului. Aceştia şi-au prezentat ex-
perienţa în construcţia pieţelor agroalimentare, a halelor de producere a cărnii şi a staţiilor de 
epurare a apei.

La moment, Ministerul Dezvoltării Regionale implementează 21 de proiecte, iar pentru alte 
35 ministerul solicită sprijinul investitorilor străini. Proiectele sînt axate pe construcţia apeduc-
telor, drumurilor, staţiilor de epurare şi depozitarea deşeurilor. 

CEFTA poate reprezenta pentru Republica 
Moldova un argument în plus la negocierea 

Acordului de Liber Schimb cu UE

Japonia va acorda R. Moldova 5 mln dolari 
pentru un spital din Chişinău 

Japonia va acorda R. Moldova un grant de circa 5 mln dolari SUA, pentru ca la Institutul 
Oncologic din Capitală să fie instalat un sistem modern de generare a energiei electrice cu aju-
torul luminii solare. 

Un acord în acest sens a fost semnat la Chişinău de către Andrei Usatîi, ministru al Sănătăţii 
şi Junichi Yamado, director general al Agenţiei Japoneze pentru Cooperare Internaţională, De-
partamentul Europa şi Orientul Mijlociu. 

Andrei Usatîi a precizat după semnare că grantul va fi utilizat pentru un proiect de generare 
a energiei electrice prin intermediul panourilor solare. Acest proiect urmează a fi realizat în 
următorii trei ani la Institutul Oncologic din Chişinău. 

Potrivit lui Usatîi, proiectul va permite o economie anuală de 22 mln lei. 
Ministrul a mai specificat că un proiect de generare a energiei electrice prin intermediul 

panourilor solare a mai fost realizat în 1999 la Centrul Mamei şi Copilului. În următorii şapte 
ani, cu energie electrică de la baterii solare urmează a fi asigurate toate spitalele din republică, 
a estimat Usatîi.

Principala marfă contrafăcută în ţara noas-
tră şi livrată pe piaţa UE sînt ţigările şi băutu-
rile alcoolice, arată raportul anual al Comisiei 
privind asigurarea de către autorităţile vamale 
din UE a respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală.

Republica Moldova a ajuns pe locul pa-
tru în topul ţărilor de unde provin produsele 
contrafăcute, din UE. Potrivit raportului, în 
2010, autorităţile vamale din UE au confiscat 
la frontierele externe peste 103 milioane de 
produse contrafăcute. Numărul coletelor opri-
te în vamă aproape că s-a dublat, crescînd de 
la 43 500, în 2009, la aproape 80 000, în 2010, 
estimate la peste un miliard de euro.

Astfel, ţara noastră deţine o cotă de 2,1% 
din totalul produselor oprite în vamă, cu o va-
loare de circa 20 de milioane de euro. Moldova 
figurează ca al treilea furnizor de băuturi alco-
olice contrafăcute pe piaţa UE, după China şi 

Rusia, şi deţine locul doi la numărul de cazuri 
de ţigarete contrafăcute reţinute de vameşii UE. 
China rămîne în continuare principala sursă de 
produse contrafăcute, cu 85% din total. Alte 
ţări, precum Turcia, Thailanda, Hong Kong 
sau India, figurează printre principalii produ-
cători de produse alimentare, băuturi nealcoo-
lice, carduri de memorie şi medicamente.

Principalele categorii de articole oprite de 
vameşii UE sînt ţigaretele (34%), produsele 
de uz casnic (14,5%), consumabile de birou 
(9%), alte produse din tutun (8%), etichete şi 
logouri (8%), îmbrăcăminte (7%) şi jucării 
(7%).

Algirdas Šemeta, Comisar UE pentru im-
pozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, 
a declarat că vor fi intensificate eforturile de-
puse la nivelul UE și colaborarea cu partenerii 
internaţionali, pentru a asigura un nivel ma-
xim de protecţie pentru consumatorii din UE.

Republica Moldova a ajuns pe locul 4 în topul 
furnizorilor de produse contrafăcute pe piaţa UE

Cu bicicleta printre drepturi
În august 1895, o ciclistă pe numele Ann Strong a creat vîlvă în societatea americană 

cînd a comparat valoarea unei biciclete cu cea a unui soţ: „O roată e o companie la fel de 
bună ca şi cea a unui soţ. Aş fi bucuroasă să vorbesc cu un obiect neînsufleţit şi mai degra-
bă aş vorbi cu unul care nu poate, decît cu unul care pur şi simplu nu o face”.

Ulterior, presa constata că bicicleta a oferit femeilor mai multă libertate şi indepen-
denţă decît orice discuţii şi dezbateri privind „drepturile femeilor”. De-a lungul secolelor, 
femeile au trebuit să se lupte cu mai multe prejudecăţi decît bărbaţii. Cu siguranţă, din 
majoritatea luptelor ele au ieşit cîştigătoare. Dreptul la vot, dreptul de a purta pantaloni, 
apoi fuste mai scurte, dreptul de a munci şi de a avea control asupra propriei sănătăţi şi 
vieţi – toate au fost obţinute prin curaj şi perseverenţă. Femeile au reuşit să convingă 
bărbaţii că pot să meargă la volanul maşinii, să zboare în cosmos, să gestioneze afaceri de 
miliarde, să conducă ţări. Cu toate acestea, chiar şi azi, constatăm discriminarea femeilor 
în (orice) societate, militînd în continuare pentru drepturile femeilor. 

Dar poate că problema nu e în bărbaţi, ci în noi? Dacă femeile au curajul să „vîndă” 
bărbaţilor mere, biciclete, bilete în cosmos, cum reuşesc să-şi vîndă sieşi doar dorinţe, 
aşteptări, vise iluzorii? Poate ar fi mai bine să ştergem semnul „=” între noi şi bărbaţi, să-l 
schimbăm cu „+” şi să începem să cerem lucruri pe care le dorim cu adevărat?!
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La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Educaţie juridică

Rudele apropiate mi-au donat un bun, de care 
încă nu dispun. Acum rudele înaintează în jude-
cată cerere pentru a solicita desfacerea actului de 
donaţie, unul din motive fiind netransmiterea bu-
nului.  Vreau să ştiu dacă rudele pot obţine cîştig 
de cauză. 

Victor Druță,
r-n Soroca 

Din cele expuse în scri-
soare rezultă că rudele care 
au înaintat cererea ar putea 
obţine cîştig de cauză  în 
baza art. 828 alin. (1) din 

Codul civil potrivit căruia, 
contractul de donaţie se con-
sideră încheiat în momentul 
transmiterii bunului.

?
Vrem să ştim dacă există răspundere penală 

pentru distrugerea monumentelor de cultură şi 
care este pedeapsa. 

Un grup de studenţi,
mun. Chişinău

 

    Articolul 221 din Codul 
penal prevede că distrugerea 
sau deteriorarea intenţiona-
tă a monumentelor de istorie 
şi cultură sau a obiectelor 
naturii, luate sub ocroti-
rea statului, se pedepseşte 
cu amendă în mărime de la 
500 la 3000 unităţi conven-

ţionale sau cu muncă nere-
munerată în folosul comu-
nităţii de la 180 la 240 de 
ore, iar persoana juridică 
se pedepseşte cu amendă în 
mărime de la 3000 la 5000 
unităţi convenţionale cu pri-
varea de dreptul de a exerci-
ta o anumită activitate.

Regulamentul privind 
modul de indicare a preţu-
rilor produselor oferite con-
sumatorilor spre comerciali-
zare, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 966 din 18 
octombrie 2010,  stabileş-
te modalitatea de indicare a 
preţului de vînzare şi a pre-
ţului pe unitatea de măsură 
(unitar) la produsele expuse 
în suprafeţele de vînzare şi 
oferite de vînzători consuma-
torilor, în scopul informării 
complete, corecte şi precise 
a acestora şi pentru a le per-
mite compararea cu uşurinţă 
a preţurilor. 

Regulamentul prevede că 
indicarea preţului unitar este 
obligatorie pentru produsele 
alimentare preambalate, cu 
referinţă la care reglemen-
tările specifice impun indi-
carea cantităţii nominale sau 
comercializarea în cantităţi 
prescrise.  Lista produselor 
nealimentare care necesită, 
în mod obligatoriu, indicarea 
preţului unitar este specifi-
cată în anexa nr. 1 la  regu-
lament.  Lista produselor şi 
cazurilor care se exceptează 

de la indicarea preţului uni-
tar este specificată în anexa 
nr. 2 la regulament. 

Conform prevederilor re-
gulamentului, orice produs 
pus în vînzare necesită, în 
mod obligatoriu, indicarea 
preţului. Preţul de vînzare  şi 
preţul unitar se indică într-o 
formă clară, vizibilă şi uşor 
de identificat, cu aceleaşi di-
mensiuni ale cifrelor. Preţul 
de vînzare şi preţul unitar se 
exprimă în valută naţională. 
Responsabilitatea pentru in-
dicarea preţului de vînzare şi 
a preţului unitar revine vînză-
torului. Indicarea preţurilor se 
face astfel încît consumatorul 
aflat în suprafaţa de vînzare 
să le poată vedea în locurile 
de prezentare fără a întreba 
vînzătorul.  Preţurile se indică 
pe produse sau pe indicatoa-
re de preţuri amplasate lîngă 
acestea în imediata apropiere, 
ori pot fi cuprinse într-o listă 
sau într-un catalog, împreu-

Modul  de indicare a preţurilor produselor oferite 
consumatorilor spre comercializare

nă cu preţurile altor produse, 
plasate în locuri uşor vizibile 
pentru consumatori.   În uni-
tăţile de alimentaţie publică 
preţurile se indică în meniu 
(lista de bucate) sau  în cata-
logul de preţuri (pentru bău-
turi).  În cazul utilizării cata-
loagelor, vînzătorul trebuie să 
asigure punerea la dispoziţia 
consumatorilor a unui număr 
suficient de exemplare.  În ca-
zul în care preţurile se află în 
vitrinele exterioare, acestea se 
indică astfel încît consumato-
rul să le poată vedea cu uşu-
rinţă fără a intra în suprafaţa 
de vînzare.  La produsele pre-
ambalate se indică preţul de 
vînzare, corespunzător can-
tităţii preambalate, precum 
şi preţul unitar, adică preţul 
final, incluzînd taxa pe valoa-
rea adăugată şi toate taxele 
suplimentare, valabil pentru 
un kilogram, un litru, un me-
tru, un metru pătrat, un metru 
cub sau pentru o unitate can-
titativă folosită.  În cazul în 
care preţul unitar este identic 
cu preţul de vînzare, se indică 
numai preţul de vînzare. În 
cazul produselor preambala-

te pentru care reglementările 
în vigoare prevăd indicarea 
atît a cantităţii nominale, cît 
şi a masei componentei soli-
de, este suficient să se indice 
preţul unitar al componen-
tei solide. Pentru produsele 
vîndute în vrac prin cîntărire 
sau măsurare este obligatorie 
indicarea numai a preţului 
unitar. 

Anexa nr. 1 la Regu-
lamentul privind modul 
de indicare a preţurilor 
produselor oferite consuma-
torilor spre comercializare 
care conţine Lista produselor 
nealimentare ce necesită, în 
mod obligatoriu, indicarea 
preţului unitar. 

Produse de uz curent şi 
gospodăresc. 

1. Produse cosmetice: 
a) produse pentru îngriji-

rea pielii şi igienă bucală;
b) creme de bărbierit; 
c) creme şi loţiuni de uz 

general; 

d) produse de plajă;
e) pastă de dinţi;
f) produse pentru îngri-

jirea părului  şi produse de 
baie: lacuri, şampoane, bal-
samuri, produse de clătire, 
fixative, briantine, spume de 
păr, spumante de baie etc.;

g) deodorante şi produse 
de igienă personală;

h) pudră de talc.
2. Produse pentru spălat:
a) săpunuri solide pentru 

toaletă şi uz casnic;
b) săpunuri fine;
c) fulgi de săpun, deter-

genţi, balsamuri;
d) lichide pentru spălat, 

curăţat, preparate auxiliare 
pentru spălat şi preparate pe 
bază de hipoclorit;

e) pudră de curăţat;
f) preparate de prespăla-

re şi înmuiere, sub formă de 
pudră.

Produse de lustruit pielea 
şi încălţămintea, lemnul şi 
parchetul, metalele, inclusiv 
pentru autoturisme, ferestre-
le şi oglinzile:

a) soluţii pentru îndepăr-
tarea petelor;

b) vopsele de uz casnic;

c) insecticide pentru uz 
casnic;

d) detartranţi;
e) deodorante de uz cas-

nic;
f) dezinfectante nefarma-

ceutice.
Vopsele, lacuri şi emai-

luri; se exceptează culorile şi 
vopselele utilizate în artă şi 
procesul de învăţămînt.

5. Solvenţi.
 6. Produse de lipit şi ade-

zivi; se exceptează cele am-
balate în tuburi.

7. Cabluri.
8. Cuie.
9. Geamuri şi produse si-

milare.
10. Ciment, var, ipsos, 

balast, beton, mortar, nisip.
11. Materiale textile şi 

panouri pentru izolaţie.
Materiale de grădinărit.
12. Turbă, pămînt de ră-

sadniţă, compost şi produse 
fitosanitare.

13. Produse utilizate în 

agricultură, inclusiv pentru 
întreţinere şi amenajare a so-
lului (substanţe de fertilizare 
lichide sau granulate).

14. Seminţe, cu excepţia 
celor ambalate în cantităţi 
mai mici de 100 g.

Alte produse
15. Combustibili/uleiuri 

şi produse pentru autoturis-
me (combustibili lichizi, lu-
brifianţi lichizi/solizi, ames-
tecuri de combustibili/ulei, 
antigel).

16. Combustibili solizi 
(lemn, cărbune, cocs şi deri-
vaţi ai acestora).

17. Fire de tricotat con-
stînd din fibre naturale, sin-
tetice şi amestecuri ale aces-
tora.

18. Produse de mercerie 
care se vînd la metru.

19. Hrană pentru animale 
şi păsări.

20. Folie de uz alimentar 
din aluminiu, polietilenă sau 
hîrtie (metri).

21. Produse vîndute sub 
formă de aerosoli.

Anexa nr. 2 la Regu-
lamentul privind modul 
de indicare a preţurilor 

produselor oferite consu-
matorilor spre comerciali-
zare care conţine Lista pro-
duselor şi cazurilor care se 
exceptează de la indicarea 
preţurilor. 

1. Produsele care se 
oferă spre vînzare prin li-
citaţie. 

2. Produsele care se ofe-
ră spre vînzare ca obiecte 
de artă sau de anticariat.

3. Produse oferite în ca-
drul prestării de servicii.

4. Preparatele, produ-
sele culinare şi alimentare 
care fac obiectul consumu-
lui pe loc în unităţi de ali-
mentaţie publică. 

5. Produsele preamba-
late în cantităţi mai mici de 
50 grame sau 50 mililitri, 

precum şi cele mai mari de 
10 kilograme sau 10 litri.

6. Produsele preambalate 
vîndute prin intermediul uni-
tăţilor comerciale mobile.

7. Produsele vîndute prin 
distribuitor automat.

8. Cazurile în care infor-
maţia asupra preţului unitar 
nu ar folosi consumatorului 
sau ar crea confuzii:

- publicitatea cu timp 
scurt de expunere (spoturi 
sub 30 secunde), în care in-
formaţia poate crea confuzii;

- ofertele promoţionale în 
care preţul a fost redus din 
cauza deteriorării produsului 
şi/sau pericolului ca acesta 
să se deterioreze;

 - produsele asortate vîn-
dute într-un singur ambalaj, 
la care preţul unitar al fiecă-
rui produs ar crea confuzie, 
iar indicarea preţului unui 
singur produs ar induce în 
eroare consumatorii.

UE a transmis Moldovei 
proiectul Acordului privind 

Spaţiul Aerian Comun
Negociatorul-şef din partea Uniunii Europene, Klaus 

Geil, a transmis Republicii Moldova proiectul Acordu-
lui privind Spaţiul Aerian Comun, iar în următoarele zile 
acesta va fi prezentat pentru consultări tuturor instituţii-
lor vizate, dar şi reprezentanţilor societăţii civile, potri-
vit unui comunicat de presă al Guvernului. 

„Comisia Europeană a propus negocierea Acordului 
privind spaţiul Aerian Comun după modelul Georgiei, 
deoarece acesta presupune o procedură mai rapidă de 
implementare în comparaţie cu modelul Acordului Mul-
tilateral privind Spaţiul Aerian Comun European, care 
impune o serie de precondiţii ce urmează a fi realizate 
pînă la implementarea lui”, a menţionat secretarul ge-
neral al Guvernului, Victor Bodiu, negociatorul-şef din 
partea Republicii Moldova

Viitorul Acord privind Spaţiul Aerian Comun UE - 
Republica Moldova va menţine statutul independent al 
Autorităţii Aeronautice Civile din Moldova, eliminînd 
astfel o serie de riscuri semnalate de ASAC privind po-
sibile stopări nemotivate la sol a operatorilor naţionali. 
De asemenea, acordul va oferi cîmp de manevră pentru 
utilizarea, cu limitare geografică, a flotei de tip sovietic.

„Obiectivul grupului nostru de negocieri este de a 
semna cu UE un Acord privind Spaţiul Aerian Comun, 
care să asigure atingerea obiectivelor de guvernare în 
partea ce ţine de transportul aerian, dar, în acelaşi timp, 
să identifice soluţii constructive şi să respecte interesele 
tuturor membrilor din domeniul transportului aerian din 
Republica Moldova”, a spus Victor Bodiu.

Negocierile cu reprezentanţii Comisiei Europene ur-
mează să aibă loc în trei runde. Prima întîlnire va avea 
loc în perioada 27-28 iulie 2011, la Chişinău, următoa-
rele fiind programate pentru lunile septembrie şi noiem-
brie ale anului curent.
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului ÎS „Lesan Ala” cu sediul în 
mun. Bălţi, str. C. Porumbescu nr. 12, pentru data de 3 august 
2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît în cauza civiă intentată la 
cererea SRL „Riner-Com”.

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

Judecător  Zinaida Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Rezicol” cu sediul în 
mun. Chişinău, MD-2071, str. Onisifor Ghibu nr. 2, apt. (of) 
95, pentru data de 8 august 2011, ora 8.40, la şedinţa de jude-
cată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît în 
cauza civiă intentată la cererea SRL „Valmi Automotive Mol-
dova”.

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

Judecător  Zinaida Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „TTL Construct”, pentru data de 21 septembrie 2011, ora 
11.50, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
230) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SA ,,Mold-
cell”.

Judecător  Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Cros-Media”, mun. Chişinău, 
str. Melestiu nr. 24/7, pentru data de 28 septembrie 2011, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
224) unde va avea loc examinarea cauzei civile 2e-7461/2011 
intentată de „Dixi-Media” SRL. 

Judecător  Gheorghe Muntean
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bulhac Anatolie, pentru data de 4 august 2011, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 56) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Bulhac Nelea privind 
încasarea sumei.

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

Judecător   I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Melnic Vasile, pentru data de 9 august 2011, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 56) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Melnic Larisa privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător   I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Milosavljevic Milano, pentru data de 8 august 2011, ora 11.45, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Milosavljevic Inga privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Viţelari Sergiu, pentru data de 1 septembrie 2011, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Viţelari Raisa privind 
partajarea averii.

Judecător   A. Catană

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Sagurscaia Olga, pentru data de 27 iulie 2011, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Sagurschi Serghei privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  Gh. Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tripaduş Ruslan, pentru data de 10 august 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de ÎCS „Total Leasing” SA către Harghel 
Serghei şi Puşcaş Nicolai privind încasarea prejudiciului.

Judecător  Gh. Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Harghel Serghei, pentru data de 10 august 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de ÎCS „Total Leasing” SA către Harghel 
Serghei şi Puşcaş Nicolai privind încasarea prejudiciului.

Judecător  Gh. Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Lengăuţeanu Andrei, pentru data de 12 august 2011, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Cazacu Iurie privind în-
casarea datoriei.

Judecător  Gh. Gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Dubiţ Gabriela 
din mun. Chişinău, str. P. Zadnipru nr. 12/1, apt. 168, pentru 
data de 14 septembrie 2011, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de Remeneţ Vasile privind încasarea pensiei alimentare.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Reznic Robert Adam, domiciliat: mun. Chişinău, str. Florilor 
nr. 6/2, apt. 118, pentru data de 6 octombrie 2011, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 4) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Reznic Veronica Eduard privind 
desfacerea căsătoriei.

 Judecător  V. Gîsca 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Dogocheri Victor, domiciliat în or. Ialoveni, str. Fructelor 
nr. 22, pentru data de 8 septembrie 2011, ora 14.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Dogocheri Doina privind 
desfacerea căsătoriei, determinarea domiciliului copilului, în-
casarea pensiei alimentare.

Judecător  Ina Dutca 
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Chicerman Andrei din mun. Chişinău, str. N. Zelinski nr. 
8, apt. 43, pentru data de 8 august 2011, ora 15.00, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea cet. Durlescu Anatolie pri-
vind încasarea datoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica  Iurie Cotruţă

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

solicită REPETAT prezentarea cet. Volcu Dumitru, cu ultimul 
domiciliu: Orhei, str. V. Lupu nr. 5/6, pentru data de 5 august 
2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu 
nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
„Metical” privind încasarea datoriei.

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

Judecător    V. Negruţa

ÎN  ATENŢIA  CITITORILOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

judecată” din toate raioanele republicii. Pentru aceasta 
nu este nevoie să vă deplasaţi la Chişinău. E de ajuns 
să expediaţi prin tel/fax (nr. 577690) copia dispoziţiei 
de plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procurat 
în oficiile „Poşta Moldovei” sau la redacţie.

Date bancare: c/d 222472202641 
BC Banca Socială. BIC: BSOCMD 2x722, 

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DREPTUL”

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

solicită REPETAT prezentarea cet. Efimov Alexandr, cu ultimul 
domiciliu: Orhei, str. Novaia nr. 5, pentru data de 5 august 2011, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Metical” 
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 REPETAT prezentarea cet. Donos Vasile, cu ultimul do-
miciliu: Orhei, str. 1 Mai nr. 27, pentru data de 5 august 2011, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Metical” 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător    V. Negruţa
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Gaju Tamara, 
a.n. 07.12.1965, domiciliat: satul Zîmbreni, Ialoveni, pentru 
data de 9 august 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Ialoveni, 
str. Prieteniei nr. 4, bir. 19) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de Gaju Gheorghe privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător    G. Lungu

AVIZ
Executorul Judecătoresc Gheţiu Liudmila anunţă că pentru 

data de 9 august 2011, ora 10.00 va avea loc licitaţia publică de 
vînzare a bunurilor sechestrate: set de mobilă, suvenire şi obiec-
te de uz casnic în total 367 poziţii la preţul iniţial al lotului întreg 
de 436 123,20 lei care va avea loc pe adresa: bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 339, mun. Chişinău.

Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte ce-
rerea de participare pînă la data de 8 august 2011 cu indicarea 
preţului propus pentru lotul scos la licitaţie şi documentul de 
plată în mărime de 5% din valoarea bunului, ce confirmă acontul 
depus la contul executorului judecătoresc Gheţiu Liudmila: c/f 
43199015; BC „Victoriabank” SA fil. Nr. 11 Chişinău VICB-
MD2X883; сont 2224411896.

Familiarizarea prealabilă cu bunurile scoase la licitaţie se va 
efectua prin intermediul executorului judecătoresc. Telefon de 
contact: 27-06-21.

Executor Judecătoresc  Gheţiu Liudmila

AVIZ
Executorul judecătoresc Emil Nichitoi, licenţa nr. 062, anun-

ţă pentru data de 9 august 2011, ora 11.00 licitaţia publică pri-
vind vînzarea bunului imobil „Construcţie nefinalizată” ampla-
sată: raionul Hînceşti, com. Lăpuşna, sat. Lăpuşna, cu suprafaţa 
totală 156.4 m2 care aparţine cu drept de proprietate SRL „Euro-
crist”, preţul iniţial de vînzare a bunului constituie 169 535 lei.

 Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele do-
cumente:

1. Cererea de participare la licitaţie, cu indicarea preţului 
propus pentru bunul scos la licitaţie;

2. Copia documentului de plată care confirmă depune-
rea acontului de 5% din valoarea bunului, pe contul, exe-
cutorului judecătoresc Emil Nichitoi C/f-43279016, c.b.-
2224408444, BC „Victoriabank” SA fil. 8, c/b VICBMD2X802                                           
c/f-1002600001338, mun. Chişinău, str. Decebal nr. 99, et. 1, 
bir. 107 B, a taxei de participare de 60 lei şi a documentului de 
identitate;

3. Declaraţia referitor la lipsa interdicţiilor pentru participa-
rea la licitaţie, art.131 CE.

Primirea cererilor de participare la licitaţie şi a documentelor 
se încheie cu o zi înainte de data desfășurării licitaţiei.

Înregistrarea participanţilor la licitaţie şi eliberarea biletelor 
de participare se va efectua în ziua desfăşurării licitaţiei de la 
10.00 pînă la 10.50.

Licitaţia va avea loc la Biroul executorului judecătoresc, 
mun. Chişinău, str. Decebal nr. 99/3, et. 1, bir. 107 B. Doritorii 
de a se familiariza în prealabil cu bunul expus la licitaţie, pro-
cedura de vînzare, pot contacta executorul judecătoresc la tel. 
079545944; 068401062; 50-72-21.

Executor judecătoresc   Emil Nichitoi

Procesul de demilita-
rizare şi descentralizare a 
Ministerului Afacerilor In-
terne (MAI) va începe de 
la 1 ianuarie 2012, potrivit 
şefului Direcţiei juridice a 
MAI, Igor Trofimov.

El a menţionat în ca-
drul unei conferinţe de 
presă, că pînă atunci mi-
nisterul urmează să de-
finitiveze un şir de acte 
normative şi legislative, 
pe care să le propună în 
toamnă Guvernului şi 
Parlamentului spre exa-
minare şi aprobare.

,,Procesul de reformare a 
MAI este unul extrem de di-
ficil, care nu poate fi realizat 
în grabă. Acum ne aflăm în 
cea mai importantă perioadă 
a reformei, care presupune 
pregătirea bazei normative 
şi juridice, fără de care nu 
putem iniţia reforma. Avem 
circa 70 de legi care urmează 
să fie modificate, printre care 
se numără Legea cu privire 
la poliţie şi statutul poliţis-
tului, Legea cu privire la ca-
rabinieri sau cea cu privire 
la deţinerea armelor. După 
aprobarea noilor modificări, 

Procesul de demilitarizare şi descentralizare a MAI 
va începe la 1 ianuarie 2012 

vom purcede la realizarea 
nemijlocită a reformei”, a 
spus el.

Sursa citată a dat asigu-
rări că reforma care se pregă-
teşte nu presupune remanieri 
de cadre, angajaţii ministe-
rului avînd posibilitatea să se 
transfere în cadrul altor uni-
tăţi ale MAI.

,,În cazul în care cola-
boratorul MAI îşi va pierde 
statutul de poliţist, reforma 
prevede că acesta va avea cel 
puţin acelaşi salariu”, a spus 
Trofimov.

Potrivit lui, noile modi-

ficări la Legea privind ca-
rabinierii prevăd că aceş-
tia vor fi angajaţi în bază 
de contract, funcţia lor de 
bază fiind restabilirea şi 
menţinerea ordinii publice. 
La rîndul lor, poliţiştii nu 
vor mai avea această atri-
buţie.

Responsabilul MAI a 
mai informat că reforma 
nu prevede renunţarea la 
uniforma specială a anga-
jaţilor MAI, în schimb pre-
vede echivalarea gradelor 
militare cu cele de funcţi-
onar public.
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Alexandru ŞPAC, 
judecător CA Comrat – 60 de ani 

Mult stimate domnule Alexandru Şpac, 
Pentru fiecare om ziua în care s-a născut este una deo-

sebită. Astfel, pentru dumneavoastră aceste zile toride de 
cuptor au o semnificaţie aparte, deoarece marcaţi o fru-
moasă vîrstă.

Ne bucură nespus de mult că aţi ales ca destin de a slu-
ji cu credinţă legea şi de a apăra demnitatea umană, fapt 
ce vă conferă acea aură inconfundabilă de Om al Sfintei 
Dreptăţi, fără de care totul în jur ar părea un haos imens. 

Vă admirăm, vă respectăm, vă preţuim, iar popasul 
aniversar la care aţi ajuns ne oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa sublime cuvinte de felicitare. Vă dorim să aveţi 
parte de cît mai multă sănătate, multă căldură sufletească, 
fericire şi bucurii de la cei dragi inimii.

La mulţi ani!
* * *

Galina VAVRIN, 
judecător CA Cahul – 50 de ani

Sincere felicitări cu ocazia frumosului jubileu adresăm 
doamnei Galina Vavrin, judecător CA Cahul.

Mult stimată doamnă Galina Vavrin, cu certitudine pu-
tem afirma că sînteţi un om deosebit, jurist profesionist ce 
contribuie la edificarea statului de drept, deoarece perse-
verenţa, sîrguinţa, modestia sînt doar cîteva dintre acele 
valori umane care vă caracterizează şi vă înnobilează per-
sonalitatea.

Pentru tot ceea ce reprezentaţi, vă dorim din tot sufletul 
sănătate, multe bucurii, împliniri şi armonie sufletească.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Tatiana 
Cebotari, magistru în drept, lector universitar, Facultatea 
de drept, USM; Iana Casian, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de drept, USM; Veaceslav Zapo-
rojan, doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea 
de drept, USM; Victor Puşcaş, doctor în drept, conferen-
ţiar universitar, Facultatea de drept, USM; Aurel Băie-
şu, doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de 
drept, USM; Igor Hadîrcă, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de drept, USM; Andrian Lungu, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea de drept, 
USM; Ala Rotaru, judecător CA Bălţi; Tatiana Sacali-
uc, judecător de instrucţie, Ungheni; Vitalie Mironov, 
judecător Sîngerei; Dmitrii Fujenco, vicepreşedintele 
Judecătoriei Cahul; Alexandru Spoială, judecător Cioca-
na; Gheorghe Burdujan, judecător Basarabeasca; Victor 
Boico, judecător Buiucani; Sergiu Ciobanu, judecător, 
Judecătoria Militară; Iurie Vrabii, procuror Drochia; 
Mircea Roşioru, procuror, şef direcţie, Procuratura Ge-
nerală; Piotr Botnaru, procuror Nisporeni. 

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

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar de împli-
niri 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

Dacă aveţi un organism 
sănătos şi vreţi să slăbiţi 2-3 
kilograme în 5 zile încercaţi 
dieta cu ceai roşu.

Nu a-ţi auzit niciodată de 
ea? Încercaţi-o şi mult spor.

Mic dejun:o cană de ceai 
roşu, o felie de pîine neagră.

Prînz: paste reci, un măr, 
o cană de ceai roşu.

Cina: o salată, peşte la 
cuptor, un grepfruit, o ceașcă 
de ceai roşu.

Evitaţi zahărul, carnea, 
dulciurile, ficatul şi strugurii.

Dacă suferiţi de anemie, 
ulcer sau insomnie ar fi in-
dicat să încercaţi o altă dietă 
si slăbirea să se producă mult 
mai lent.

Ca orice altă dietă mai se-
veră este recomandat să cereţi 
sfatul unui nutriţionist pentru 

a nu determina apariţia unor 
probleme de sănătate. Ţineţi 
cont şi de faptul că această 
dietă are o cantitate scăzută 
de proteine şi poate să ofere 
o senzaţie de oboseală.

Japonezii numesc acest 
ceai – ceaiul vieţii îndelunga-
te. În cazul în care nu urmaţi 
o dietă ar trebui să cunoaşteţi 
care sînt şi celelalte beneficii 
ale consumului ceaiului roşu:

- detoxifică organismul;
- combate depresia;
- scade nivelul colestero-

lului;
- combate constipaţia;
- calmează pielea iritată;
- atenuează efectele con-

sumului de alcool;
- combate apariţia cance-

rului datorită antioxidanţilor 
prezenţi în acesta.

Pentru a scăpa de transpiraţia excesivă, fără să apelaţi la 
tratamente medicamentoase, puteţi recurge la terapii naturiste. 
Frunzele de nuc sînt renumite pentru această proprietate.

Se prepară o infuzie dintr-o linguriţă de plantă la 100 ml de 
apă. Pentru a obţine un leac mai concentrat, puteţi folosi patru 
linguri de plantă la aceeaşi cantitate de apă, doar că nu mai beţi 
o cană, ci luaţi trei linguri pe zi.

Persoanele care transpiră excesiv, în special noaptea, în 
somn, pot scăpa de această neplăcere consumînd, seara, o 

Află cum poţi scăpa de transpiraţie, fără să apelezi
la tratamente medicamentoase

infuzie preparată din două linguri de frunze de salvie la o 
cană de apă. Pentru reducerea transpiraţiei generate de tem-
peraturile ridicate, în fitoterapie sînt recomandate plantele cu 
gust amar: ghinţură, pelin, muşeţel, salvie, coada-şoricelului, 
echinaceea, mentă, pătlagină, păpădie. Aceste plante se folo-
sesc sub formă de infuzie, atît intern, cît şi extern. Pătlagina 
este recomandată celor care suferă de afecţiuni pulmonare 
şi transpiră excesiv. Hepaticilor le este indicată păpădia, iar 
cardiacilor – talpa-gîştei.

A înviat şi a murit a doua oară, la propria 
înmormîntare

Caz incredibil în Rusia. S-a întors din lumea cealaltă, iar 
după 12 minute a murit din nou. O femeie a suferit un atac de 
cord abia după ce s-a trezit în propriul sicriu.

Potrivit publicaţiei britanice ,,The Sun”, aceasta a deschis 
ochii exact în momentul în care cei apropiaţi se pregăteau să o 
înmormînteze. Femeia a suferit un şoc puternic şi a decedat, de 
această dată cu adevărat.

Acum, soţul îndurerat vrea să dea în judecată spitalul care a 
declarat-o moartă, cînd aceasta putea fi încă salvată.

Consumă ciorbă din carne de cîine 
ca să scape de arşiţă 

Au găsit o metodă inedită de a lupta cu temperaturile 
ridicate. Este vorba de sud-coreeni. Dacă locuitorii de pe 
mapamond folosesc cît mai multe băuturi reci, oamenii din 
Seul se apără de arşiţă cu ciorbă fierbinte de pui, gătită cu 
ginseng sau cu supă din carne de cîine.

Mijlocul lunii iulie este începutul sezonului torid în Co-
reea de Sud, cunoscut în regiune şi sub numele de ,,Cho-
bok”, ce semnifică ,,prima zi a cîinelui”. Această perioadă 
este prielnică pentru proprietarii de restaurante pentru că 
înregistrează vînzări mari. Patronii introduc în meniu buca-
te despre care se crede că sporesc rezistenţa la caniculă. 

,,Este mult mai sănătos să mănînci supă din carne de 
cîine decît hamburgeri şi crenvurşti. Nu crezi pînă nu guşti. 
Clienţii străini sînt încîntaţi de acest fel de mîncare după ce 
îl gustă”, a mărturisit proprietara unui restaurant.

Tradiţionala ciorbă 
de pui cu ginseng este 
pregătită din pui umplut 
cu orez, ginseng şi ustu-
roi, fiert la foc mic timp 
de cîteva ore. Un alt fel 
de mîncare este ,,Bos-
hintang”, supă din carne 
de cîine, pregătită după 
o reţetă veche de peste o 
mie de ani. Sud-coreenii 

spun că cele două feluri de mîncare sînt bogate în proteine 
şi au proprietăţi energizante.

Entuziasmul coreenilor nu este împărţit, însă, de către 
organizaţiile pentru drepturile animalelor, care se opun 
acestor practici culinare. 

O reţea hotelieră propune clienţilor săi 
camere care absorb sforăitul

O reţea hotelieră din Europa ar putea salva căsniciile 
multor oameni. Şi asta pentru că propune clienţilor săi ca-
mere anti-sforăit.

Potrivit CNN, prototipul de cameră a fost creat în urma 
unei cercetări realizate în 
Marea Britanie, care arată 
că unul din 10 cupluri se 
despart din cauza sforăitu-
lui. Acelaşi studiu a arătat 
că mai mult de 50 la sută 
dintre aceste cupluri pierd 
între una şi cinci ore pe 
noapte pentru că sînt de-
ranjaţi de activităţile nocturne involuntare ale partenerilor.

Camerele anti-sforăit au pereţii tapaţi cu un fel de spumă 
care poate absorbi zgomotele puternice. 

Vezi în ce ţări locuiesc cele mai 
stresate femei 

Stresul este boala secolului de care suferă o mare parte a 
populaţiei lumii. Cele mai stresate sînt însă femeile din ţări-
le în curs de dezvoltare, arată un studiu realizat în perioada 
februarie-aprilie a acestui an. Studiul, numit ,,The Women 
of Tomorrow”, a examinat 6500 de femei din 21 de state.

Astfel, a fost întocmit topul ţărilor cu cele mai stresate 
femei. În fruntea clasamentului se află India, acolo unde 87 
la sută dintre femei sînt stresate în cea mai mare parte a 
timpului. Cu toate acestea, indiencele sînt şi cele care chel-
tuiesc cea mai mare parte a veniturilor pentru satisfacerea 
plăcerilor personale.

Locul 2, cu 74 de procente de femei stresate, este ocupat 
de Mexic, iar rusoaicele ocupă poziţia a treia cu un procen-
taj de 69 la sută. Pe locul 4 se situează Brazilia cu 67 de pro-
cente, iar locul 5 şi 6 este ocupat de Spania şi Franţa cu 66 la 
sută şi respectiv 65 la sută. Locul 7 este împărţit de italience 
şi femeile din Africa de Sud. În clasament urmează Nigeria, 
unde 58 la sută dintre reprezentantele sexului frumos sînt 
stresate. Pe locul 9 se află Turcia cu un procentaj de 56 la 
sută. Top 10 este încheiat de Marea Britanie, unde mai bine 
de jumătate dintre femei se declară stresate.

Studiul mai arată că în Statele Unite 53 la sută dintre fe-
mei sînt stresate. Ţări precum Japonia, Canada sau Australia 
au acumulat un procentaj de 52 la sută.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de 
unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători că 
sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  Noi 
avem nevoie de acest ajutor şi vom  rămîne 

alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

C a l e i d o s C o p

Beneficiile dietei cu ceai roşu


