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Subcomitetul de la Paris a 
acceptat lista candidaților la 
postul de judecător al Curții 
Europene a Drepturilor Omului 

(Anonim)

Ai nevoie de cazier 
judiciar? Acum poţi 
aplica la el fără a ieşi 
din casă

„Moldova trebuie să 
combată discriminarea, 
pentru a demonstra că este 
un stat democratic”

În cadrul vizitei sale la Moscova, premierul R. Moldova, 
Vlad Filat a avut o întrevedere cu preşedintele Dumei 

de Stat a Federaţiei Ruse, Serghei Narîşkin. Cei doi oficiali 
au abordat un spectru larg de subiecte actuale, aflate pe agen-
da relaţiilor moldo-ruse, menţionînd interesul reciproc pentru 
dezvoltarea şi amplificarea lor multidimensională.

 Serghei Narîşkin a salutat aprobarea  de către Guvernul 
RM a Acordului cu privire la Zona de Comeţ Liber în CSI şi 
a exprimat speranţa că acesta va fi ratificat în curînd şi de Par-
lamentul RM. Oficialul rus a remarcat faptul că vizita lui Filat 
coincide cu inaugurarea Zilelor culturii Republicii Moldova 
în Federaţia Rusă şi a exprimat convingerea că pe parcursul 
acestei vizite vor fi abordate subiecte importante ce vizează 
atît dimensiunea umanitară cît şi cea social-economică a rela-
ţiilor bilaterale.

,,Pentru noi, Republica Moldova este un partener egal şi 
respectat. Cred că acest potenţial ar putea fi extins inclusiv 
în contextul cooperării în cadrul CSI”, a menţionat Serghei 
Narîşkin.

 Oficialul rus a apreciat pozitiv dinamica dezvoltării relaţiilor 
moldo-ruse, menţionînd, totodată, necesitatea impulsionării acti-
vităţii Comisiei interguvernamentale pentru cooperare social-eco-
nomică, în vederea valorificării întregului potenţial de dezvoltare 
a relaţiilor bilaterale pe toate dimensiunile de cooperare.

 Prim-ministrul Vlad Filat s-a arătat mulţumit de nivelul de 
dezvoltare a relaţiilor moldo-ruse, menţionînd caracterul prag-
matic al acestora şi a exprimat convingerea că acestea se vor 
dezvolta dinamic şi în continuare. El a  subliniat că, actual-
mente cele două state sînt la etapa implementării înţelegerilor 
convenite anterior, inclusiv în cadrul Acordului de prietenie şi 
colaborare între cele două state, semnat acum 10 ani. 

Şeful Executivului a optat pentru impulsionarea dialo-
gului moldo-rus şi extinderea ariei de colaborare în diverse 
domenii: politic, economic, umanitar, cultural etc.

 Vlad Filat a menţionat că relaţiile economice între cele 
două state atestă o creştere, ceea ce se datorează inclusiv eli-
minării tuturor barierelor comerciale dintre Republica Mol-
dova şi Federaţia Rusă. În context, prim-ministrul a exprimat 
interesul Republicii Moldova pentru atragerea investiţiilor 
ruse în economia ţării noastre.

 Un subiect aparte al discuţiei l-a constituit reglementarea 
problemei transnistrene. Premierul a menţionat că, în ultima 
perioadă, au fost înregistrate rezultate concrete în acest pro-
ces atît la nivelul formatului oficial de negocieri ,,5+2”, cît 
şi în contextul dialogului Chişinău-Tiraspol, în ceea ce ţine 
de soluţionarea problemelor ce vizează viaţa de zi cu zi a 
oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, avînd la bază 
încrederea.

U rmătoarea rundă de negocieri privind Acordul de Asociere dintre 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană, a 12-a la număr, are 

loc astăzi, 14 septembrie, la Chişinău.
Continuarea definitivării Preambulului Acordului de Asociere, precum 

şi ale Prevederilor sale Generale şi Instituţionale vor fi subiectele princi-
pale abordate în cadrul rundei de negocieri. Acestea vizează modalităţile 
de organizare instituţională şi funcţională a activităţilor de monitorizare 
de către ambele părţi a implementării clauzelor acordului atît sub aspectul 
lansării de noi iniţiative de cooperare între RM şi UE, cît şi al ajustării 
legislaţiei naţionale la standardele şi principiile europene.

Totodată, părţile urmează să audieze şi să confirme rezultatele celei 
de-a treia runde de negocieri, a prevederilor vizînd crearea Zonei de Co-
merţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător între UE şi RM, care constituie o 
parte a Acordului de Asociere.

Negocierile Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniu-
nea Europeană vor fi conduse de Natalia Gherman, viceministru al Afaceri-
lor Externe şi Integrării Europene, şi de Gunnar Wiegand, director în cadrul 
Serviciului European pentru Acţiune Externă din partea UE.

,,Nu avem voie să fim spectatori la ce ni se întîmplă”. 
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O nouă rundă de negocieri 
privind Acordul de Asociere 
dintre RM şi UE, la Chişinău

Narîşkin şi Filat îşi doresc extinderea relaţiilor 
socio-economice din Moldova şi Rusia
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Traficul rutier pe strada A. Şciusev este 
parţial suspendat
Traficul rutier pe strada A. Şciusev, sectorul de drum cu-

prins între str. Sfatul Ţării şi str. Serghei Lazo, este temporar 
suspendat, începînd cu ziua de 11 septembrie, pînă pe 30 sep-
tembrie. Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei munici-
piului Chişinău, suspendarea traficului este cauzată de lucrările 
de reparaţie a traseului termic. 

În legătură cu închiderea străzii A. Şciusev, în perioada 
menţionată, circulaţia transportului public va fi organizată după 
cum urmează: Ruta de microbuz nr. 114 va circula de pe str. A. 
Şciusev pe str. Sfatul Ţării, str. Bucureşti, str. A. Şciusev şi în 
continuare pe traseul stabilit. 

Rutele de microbuz nr. 124, 193, tur de pe str. A. Şciusev 
pe str. Sfatul Ţării, str. Bucureşti, str. A. Şciusev, str. Constantin 
Stere şi în continuare pe traseele stabilite. 

Rutele de microbuz nr. 127, 129, tur de pe str. Sfatul Ţării 
pe str. Bucureşti, str. A. Şciusev, str. Constantin Stere şi în con-
tinuare pe traseele stabilite. 

Conducătorii auto care traversează zona sînt rugaţi să res-
pecte semnalizarea rutieră temporară.  

Proprietarii maşinilor cu numere 
străine vor plăti taxă pentru utilizarea 
drumurilor
 Guvernul a aprobat instituirea unei taxe de utilizare a dru-

murilor pentru proprietarii autovehiculelor înmatriculate în afa-
ra ţării. 

Potrivit ministrului finanţelor, Veaceslav Negruţa, acest 
proiect de lege vine să completeze cadrul legal existent şi are 
drept scop asigurarea unei echităţi fiscale între toţi posesorii de 
autovehicule.

Proiectul prevede 3 opţiuni de plată a taxei. Pentru trei zile 
de aflare în Republica Moldova aceasta va constitui 7 euro, pen-
tru 30 de zile - 65 de euro, iar pentru 180 de zile - 380 de euro.

Zone pietonale pe mai multe străzi 
din centrul Chişinăului
În fiecare weekend, pînă la Hramul Capitalei, bulevar-

dul Ştefan cel Mare, în perimetrul străzilor A. Puşkin şi V.                   
Alecsandri, va fi zonă pietonală. 

Dorin Chirtoacă a declarat că vor fi testate mai multe străzi 
ca să vadă care va fi reacţia pietonilor, dar şi a şoferilor şi să 
decidă care e mai potrivită pentru aşa ceva. Vor mai fi testate 
străzile Mihai Eminescu, Vlaicu Pîrcălab, Mitropolit Varlaam, 
Veronica Micle şi Tricolorului.

Silviu Muşuc, şeful Poliţiei municipale, a propus ca zonă 
pietonală, în zilele de odihnă, să fie una din străzile de lîngă 
Piaţa Centrală. 

A fost lansată o campanie de prevenire a 
suicidului
O campanie de prevenire a suicidului la copii a fost lansată 

în premieră, la Chişinău. Acţiunea este dedicată Zilei mondiale 
de prevenire a suicidului, marcată anual la 10 septembrie.

Prin această campanie se încurajează societatea să fie mai 
receptivă faţă de nevoile adolescenţilor.

Campania de prevenire a suicidului va continua pe parcur-
sul lunii septembrie, cu mese rotunde, dezbateri, emisiuni. Toto-
dată, în liceele din ţară urmează să fie organizate lecţii educative 
cu genericul ,,Sînt prietenul tău la bine şi la greu”.

În cadrul evenimentelor, va fi lansată pagina web: www.an-
tisuicid.md.

Potrivit datelor oficiale, numărul minorilor, care au comis 
sinucidere în ianuarie-iunie 2012, este aproape egal cu cel din 
anul  2011. De asemenea, rata tentativelor de suicid este în creş-
tere, tendinţă îngrijorătoare în întreaga lume.

Banca Mondială va acorda Moldovei 
30 milioane USD, în calitate de suport 
bugetar
Guvernul Republicii Moldova va putea obţine 30 milioane 

de dolari americani din partea Băncii Mondiale, în calitate de 
suport bugetar pentru anul 2012. Cabinetul de miniştri a institu-
it, în acest sens, un grup de negociatori.

Veaceslav Negruţa, ministru al Finanţelor, a menţionat după 
şedinţa Guvernului, că ,,săptămîna curentă şi cea viitoare echi-
pa selectată va purta negocieri cu misiunea Băncii Mondiale, 
sosită luni la Chişinău”.

Potrivit lui Negruţa, ,,suma de 30 mil. USD va fi oferită sub 
formă de suport bugetar, în condiţii foarte avantajoase, şi are 
drept scop asigurarea competitivităţii Republicii Moldova. Ba-
nii vor fi acordaţi pentru anumite activităţi prevăzute în matricea 
de acţiuni, care au fost deja realizate.

Este vorba de un şir de legi modificate deja, cum ar fi Legea 
gajului, Legea cu privire la insolvabilitate, Legea cu privire la 
societăţile pe acţiuni şi Legea cu privire la capital”, a adăugat 
ministrul.

Asistenţa Băncii Mondiale urmează să fie acordată după 
promulgarea şi publicarea legilor în cauză în Monitorul Oficial.

Î n luna august, autorităţile au acu-
mulat la buget șapte mil. lei din 

înregistrarea autoturismelor cu numere 
de înmatriculare străine şi care au o ve-
chime mai mare de 7 ani.

Ministrul Finanţelor, Veaceslav 
Negruţa, a precizat că în luna trecută 
procesul de înregistrare a autoturis-
melor străine a fost relativ pasiv, ex-
primîndu-şi speranţa că în următoarele 
două luni acest proces va fi mult mai 
activ. „Observăm deja o dinamizare a 
procesului şi sperăm că lunile septem-
brie şi octombrie vor fi mai active în 

acest sens. Totodată, în colaborare cu 
Poliţia Rutieră, vom începe o campa-
nie masivă de informare pentru pose-
sorii de autoturisme cu numere străine. 
Vom distribui pliante şoferilor în care 
vor fi informaţii despre procesul de 
vămuire şi înregistrare a autoturisme-
lor cu o vîrstă mai mare de 7 ani”, a 
spus ministrul.

Negruţa a menţionat că autorităţile 
aşteaptă bunăvoinţă din partea cetăţeni-
lor pentru a-şi înregistra autoturismele: 
pe de o parte pentru a se putea deplasa 
nu doar în ţară, dar şi peste hotare, iar 

pe de altă parte, pentru a asigura supli-
nirea mijloacelor la buget.

Amintim că, automobilele cu o ve-
chime mai mare de şapte ani vor putea 
fi înregistrate pînă la 31 octombrie cu-
rent. Totodată, pentru aceste vehicule 
cotele accizelor au sporit cu 5 la sută 
pentru fiecare an de exploatare care 
depăşeşte 7 ani, dar nu mai mult de 35 
la sută. Astfel, autorităţile speră să acu-
muleze la buget 125 mil. lei. Odată cu 
expirarea perioadei tranzitorii pînă la 1 
noiembrie, limita de 7 ani la importul 
autoturismelor se va păstra.

Ghimpu despre 
art.13 din Constituţie: 
„Ori va fi scris limba 
română, ori nu va fi 

menţionat nimic” 

Partidul Liberal va insista ca în 
Constituţie să fie consfinţită 

limba română. Dacă această propu-
nere nu va trece, atunci liberalii vor 
cere ca menţiunea cu privire la limba 
de stat să fie în general exclusă. De-
claraţii în acest sens au fost făcute de 
către președintele PL, Mihai Ghimpu, 
în cadrul unei emisiuni televizate.

„Eu pledez pentru adevăr – limba 
română. Nu este problemă nici în PD, 
nici în PLDM vizavi de această ches-
tiune. Este problema cum schimbăm, 
în Parlament sau prin referendum?

Este nevoie de referendum, ce-
tăţeanul trebuie să aleagă. Putem să 
rezolvăm doar prin plebiscit. Dacă nu 
trece prin referendum limba română, 
mai bine să nu figureze deloc, decît să 
fie minciuna în Constituţie”, conside-
ră liberalul.

La punctul ,,forma de guvernă-
mînt din Republica Moldova”, PL nu 
este atît de categoric ca PLDM. Dacă 
liberal-democraţii optează pentru o 
republică prezidenţială, liberalii stau 
pe gînduri. „Republică prezidenţială 
înseamnă că în fruntea Executivului 
stă președintele. Noi ştim ce înseam-
nă asta. Am discutat eu cu colegii de 
partid şi sîntem împotrivă. O să ve-
dem. Trebuie să analizăm şi să gîndim 
aşa încît să rezolvăm problema cu 
alegerea şefului statului”, a conchis 
Ghimpu.

Menţionăm că noua redacţie a 
Constituţiei urmează să fie adoptată 
pînă la finele mandatului actualului 
Legislativ. Cel puţin aşa prevede Pro-
gramul de guvernămînt al Alianţei 
pentru Integrare Europeană. 

P reşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Marian 
Lupu, a avut o întrevedere cu preşedintelele Adunării 

Naţionale a Ungariei, Kövér László, în cadrul vizitei oficiale 
la Budapesta, potrivit Direcţiei comunicare şi relaţii publice a 
Legislativului. 

În cursul întrevederii, László Kövér a menţionat buna 
calitate a relaţiilor bilaterale dintre ţările noastre, inclusiv pe 
dimensiunea interparlamentară şi a specificat că, în cadrul Par-
teneriatului Estic, Republica Moldova este cea mai ambiţioa-
să ţară şi că Ungaria sprijină fără rezerve suveranitatea ţării 
noastre. Preşedintelele Adunării Naţionale a Ungariei a mai 
menţionat că ţara sa este gata să împărtăşească şi în continuare 
din experienţa integrării europene şi că este foarte important 
ca procesul de extindere al UE să nu bată pasul pe loc. 

Cu referire la relaţiile dintre ţările noastre, preşedintele Par-
lamentului, Marian Lupu, a menţionat că acestea sînt excepţi-
onale, atît cele bilaterale, cît şi cele interparlamentare. Marian 
Lupu a exprimat recunoştinţă omologului său maghiar pentru 
suportul oferit de Ungaria aspiraţiilor de integrare europeană 

ale ţării noastre, dar şi pentru dezvoltarea Proiectului Twinning, 
găzduirea de către Ambasada Ungariei la Chişinău a Centrului 
Comun de Eliberare a Vizelor, activitatea reprezentanţilor Un-
gariei în Misiunea EUBAM, susţinerea obiectivelor europene 
ale RM pe parcursul preşedinţiei maghiare a UE şi pentru efor-
turile ferme în promovarea Parteneriatului Estic în general, şi a 
Republicii Moldova în particular. Menţionînd suportul Ungari-
ei, în contextul aspiraţiilor de integrare europeană a Moldovei, 
Marian Lupu a specificat că liberalizarea regimului de vize ar 
consolida societatea şi statalitatea Republicii Moldova. 

De asemenea, în cadrul întrevederii, Marian Lupu a semnat 
cu omologul său maghiar un nou acord de cooperare privind 
parteneriatul strategic dintre Parlamentul Republicii Moldova 
şi Adunarea Naţională a Ungariei, în care se face referire la 
Articolul 49 al Tratatului UE şi care prevede perspectiva clară 
de integrare europeană pentru ţara noastră. La finalul întreve-
derii, Marian Lupu i-a adresat preşedintelui Adunării Naţio-
nale a Ungariei, Kövér László, invitaţia de a vizita Republica 
Moldova.

Competenţe mai mari pentru Admi-
nistraţia Publică Locală. Executi-

vul a avizat un proiect de lege care prevede 
împuternicirea autorităţilor publice locale 
cu dreptul de a examina şi sancţiona auto-
rii construcţiilor neautorizate, inclusiv de a 
lua decizia de demolare a acestora. Pînă în 
prezent, decizia o lua instanţa de judecată, 
fapt ce ducea la tergiversarea procesului de 
sancţionare a contravenienţilor.

Pentru a intra în vigoare, proiectul de 
lege urmează să fie votat de Parlament. 
Marcel Răducan, ministrul Dezvoltării Re-
gionale şi Construcţiilor: ,,Am avut cazuri 
cînd împreună cu Ministerul de Interne, cu 
Departamentul Situaţii Excepţionale şi cu 
Inspectoratul de Stat în construcţii am pur-
ces la demolare, după aceea am fost atacaţi 

în judecată şi am fost nevoiţi să restituim pa-
gubele aduse cetăţenilor care au construit”. 
Vlad Filat, prim-ministru al RM: ,,Mîine, 
poimîine o să ne trezim cu vreo construcţie 
aşa lîngă Guvern şi ulterior, decizia instan-
ţei de judecată pentru a fi legiferată. Sau în 
grădină la cineva, ar fi bine la vreun jude-
cător, să-şi construiască alt judecător o casă 
şi după aceasta să şi-o legifereze.

Aici, ori alocăm nişte bani pentru 
nişte buldozere să mai facem un pic de 
ordine, dar de fapt, în mentalitate trebuie 
de băgat la unii buldozere”.

Potrivit Inspectoratului de Stat în 
Construcţii, în 2011 au fost depistate 
861 de construcţii neautorizate, dintre 
care doar 7 au fost demolate, conform 
hotărîrilor instanţei de judecată.

Șapte milioane lei din înmatricularea 
automobilelor mai vechi de 7 ani

Legislativele din R. Moldova şi Ungaria au semnat un nou 
acord de cooperare privind parteneriatul strategic

Noi împuterniciri pentru administraţia publică locală

R epublica Moldova ar putea scăpa 
de taxe şi tarife discriminatorii 

la exportul mărfurilor în Statele Unite 
chiar în această toamnă. Asigurările vin 
din partea vicepreşedintelui Partidului 
Liberal-Democrat, Valeriu Streleţ. În ace-
laşi timp, el declară că SUA vor susţine 
Republica Moldova şi de acum încolo în 
soluţionarea conflictului transnistrean şi 
integrarea în UE.

În perioada 3-7 septembrie, preşe-
dintele fracţiunii PLDM, Valeriu Streleţ, 
şi prim-vicepreşedintele Parlamentului, 
Vlad Plahotniuc, au participat la Forumul 
Internaţional al Liderilor, care a avut loc 
în oraşul Charlotte din Carolina de Nord. 
Spre deosebire de colegii săi din fracţiu-
nea democrată, care au avut întrevederi cu 
oficiali de la Casa Albă şi Fondul Monetar 
Internaţional, reprezentanţii Partidului Li-
beral Democrat au avut o agendă mai mo-
destă. Aceştia s-au întîlnit cu guvernatorul 
şi secretarul de stat al Carolinei de Nord. 
Valeriu Streleţ, vicepreşedintele PLDM: 

,,Nu ar trebui să ne orientăm spre mega-
proiecte, să cucerim din mers Casa Albă, 

Washington-ul şi alte instanţe ale politicii 
de vîrf, este important să dezvoltăm coo-
perarea bilaterală cu state din SUA, drept 
exemplu poate fi adusă Carolina de Nord. 
Am vorbit în mod expres despre evoluţi-
ile soluţionării diferendului transnistrean, 
despre comunicarea activă înregistrată  în-
tre RM şi conducătorii aşa-zisei UAT, că 
s-a reuşit reluarea fluxului de pasageri şi 
mărfuri prin teritoriul Transnistriei, că s-a 
reluat formatul ,,5+ 2” care fusese îngheţat 
din 2006 şi că ne-am dori implicarea SUA 
în soluţionarea conflictului regional care 
are o conotaţie geopolitică inclusiv prin 
includerea în agenda bilaterală a SUA cu 
Rusia, Ucraina, UE, a acestui subiect

Precizăm că, Amendamentul Jack-
son-Vanik, introdus în 1974 în Legea cu 
privire la comerţul SUA pentru limitarea 
comerţului cu ţările blocului socialist, in-
terzice, printre altele, acordarea clauzei 
naţiunii celei mai favorizate în comerţ, 
oferirea împrumuturilor de stat şi garan-
ţiilor de împrumuturi ţărilor care încalcă 
sau restrîng drepturile cetăţenilor săi să 
emigreze.

Moldova ar putea fi scoasă de sub incidenţa 
Amendamentului Jackson-Vanick în această toamnă
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Recent, subcomitetul pentru 
alegerea judecătorilor la 

Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO) a examinat și ac-
ceptat, la Paris, lista candidaților 
propusă de Guvernul Republicii 
Moldova. În urma unui concurs, 
jurizat de o comisie special crea-
tă în acest scop, în lista celor trei 
candidaţi, prezentată ulterior, de 
ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, au 
fost incluşi avocaţii Valeriu Grițco, 
Mihail Buruiană, precum și vice-
ministrul Justiției, Vladimir Grosu, 
potrivit unui comunicat al Ministe-
rului Justiţiei.  

Prin urmare, Subcomitetul de 
la Paris este abilitat să decidă dacă 
listele propuse de statele membre 
ale Consiliului Europei cores-
pund criteriilor de selecție printre 
care: calificarea profesională a 

candidaților, integritatea lor mora-
lă, precum și respectarea dreptului 

la șanse egale a fiecăruia dintre 
pretendenți de a obține postul de 

judecător la CEDO.
Aşadar, candidații 

propuși de Republi-
ca Moldova au fost 
acceptați, în pofida 
unor obiecții deter-
minate de faptul că în 
listă apar doar bărbați, 
prezența măcar a unei 
femei fiind recomanda-
tă ca dovadă a respectă-
rii criteriului egalității 
de gen, dar mai ales a 
criticilor cu privire la 
procedura de selectare 
a candidaților, formu-
late de unele organizații 
nonguvernamentale și 
persoane publice din 
Moldova. În urma ve-

rificării minuţioase, Subcomitetul 
de la Paris a constatat că procedura 

națională de selecție a corespuns 
normelor prescrise de Comitetul 
de miniștri ai Consiliului Europei.

Decizia adoptată, recent, con-
stituie primul baraj pe care au tre-
buit să-l treacă cei trei candidați, pe 
data de 30 septembrie ei urmînd să 
susțină un interviu în fața structu-
rii pentru alegerea judecătorilor la 
Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului. 

Trebuie menţionat faptul că, 
hotărîrea finală va fi luată în oc-
tombrie, în plenul Adunării Par-
lamentare a Consiliului Europei, 
unde reprezentanții tuturor țărilor 
membre vor trebui să aleagă, prin 
votul simplei majorități, unul din-
tre cei trei candidați.

Cor. DREPTUl

S ăptămîna trecută, şi-a desfă-
şurat activitatea un atelier de 

lucru, în cadrul căruia a fost elaborat 
un nou pachet de inițiative legislati-
ve în concordanță cu Strategia de re-
formă în sectorul justiției, cu 
privire la măsurile de comba-
tere a corupției, potrivit unui 
comunicat al Ministerului 
Justiţiei.  .

La întrunire au partici-
pat angajați ai Ministerului 
Justiției, Centrului pentru 
Combaterea Crimelor Econo-
mice și a Corupției, Serviciu-
lui de Informații și Securitate, 
reprezentanți ai corpului ju-
decătoresc și ai societății civi-
le, asistați de experți străini.

În particular, conținutul 
acestui pachet urmărește mo-
dificarea cadrului normativ în 
vederea sancționării mai severe a ac-
telor de corupție, inclusiv prin lipsirea 
celor condamnați pentru asemenea 
infracțiuni, de dreptul de a beneficia 
de garanțiile sociale aferente funcțiilor 

deținute. De asemenea, este vorba de 
elaborarea unui proiect de lege care 
să reglementeze modul de aplicare a 
testului de integritate angajaților din 
sectorul justiției, precum și a altui 

proiect cu privire la obligația testării 
la poligraf a candidaților la funcția 
de judecător, procuror sau ofițer de 
urmărire penală. Pe lîngă aceasta, ur-
mează să fie elaborate un șir de amen-

damente care să asigure certitudinea 
dobîndirii legale a averilor deținute 
de judecători și alți funcționari pu-
blici, cum ar fi obligația de a demon-
stra originea averii dobîndite sau 

interdicția de a 
folosi timp înde-
lungat proprietăți 
ce nu sînt înregis-
trate pe numele 
acestora. Despre 
acest lucru v-am 
mai informat şi 
în unul din nu-
merele anterioare 
ale publicaţiei 

,,Dreptul”.
Participanții 

la lucrările ate-
lierului în cauză 
urmează să pună 
la dispoziția auto-

rilor un concept structurat al tuturor 
acestor modificări, care va fi, ulterior, 
dezvoltat în detaliu de grupurile de 
lucru create special în acest scop de 
Ministerul Justiției. Pachetul definiti-

vat în acest fel va fi prezentat în toam-
nă Guvernului, iar apoi Parlamentului, 
spre dezbateri.

Tot în această toamnă a început 
elaborarea altui pachet de proiecte 
legislative, cu privire la răspunderea 
disciplinară a judecătorilor.

Amintim că, în această vară, Mi-
nisterul Justiției a promovat în Parla-
ment un alt important șir de inițiative 
legislative, care vizează organizarea și 
funcționarea sistemului judecătoresc, 
precum și noua Lege privind selecta-
rea, avansarea în carieră și evaluarea 
performanțelor judecătorilor, și care 
cuprind, de asemenea, un șir de mă-
suri anti-copuție. Astfel, e vorba des-
pre ridicarea imunității magistraților 
la prima bănuială de comitere a unui 
act de corupție, fără acordul Consiliu-
lui Superior al Magistraturii, sau lip-
sirea de pensii și indemnizații a jude-
cătorilor concediați pentru asemenea 
acte. Acest pachet a fost promulgat 
de președintele Republicii Moldova, 
Nicolae Timofti, pe 31 august.

Cor. DREPTUl

Subcomitetul de la Paris a acceptat lista candidaților la postul 
de judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului 

Ministerul Justiției a demarat elaborarea unui 
pachet de inițiative legislative privind combaterea 

corupției în sistemul judiciar

Cetăţenii 
Republicii 

Moldova vor 
putea activa 

legal în Israel 

Moldovenii vor pu-
tea munci legal în 

Istrael. Asta pentru că, re-
cent, Cabinetul de miniştri a 
decis iniţierea negocierilor 
dintre Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul Statu-
lui Israel cu privire la anga-
jarea temporară a lucrători-
lor din țara noastră în anumi-
te sectoare din Statul Israel 
şi a proiectului Protocolului 
de implementare a acestuia.

 Angajarea temporară a 
lucrătorilor va fi realizată 
doar de instituţiile publice 
abilitate din Republica Mol-
dova şi Israel. 

Valentina Buliga, minis-
tru al Muncii, Protecţiei So-
ciale şi Familiei, a precizat 
în şedinţă că acordul pre-
vede implementarea unui 
proces de angajare legal şi 
echitabil, în vederea evitării 
acumulării taxelor ilegale 
de la migranţi, precum şi 
asigurarea protecţiei dreptu-
rilor sociale şi de muncă ale 
acestora. ,,Acordul prevede 
recrutarea şi angajarea cetă-
ţenilor moldoveni în Israel, 
dar şi revenirea acestora în 
ţară după expirarea contrac-
tului. Acest acord va fi sem-
nat pentru o perioadă de trei 
ani”, a adăugat V. Buliga.

 Precizăm că, la înce-
putul anului 2011, în Israel 
se aflau la muncă 6400 de 
moldoveni, dintre care doar 
316 au avut contracte legale 
întregistrate la Agenţia de 
Ocupare a Forţei de Muncă.

S tatele Unite vor mări 
volumul de asistenţă 

financiară gratuită pentru 
Moldova, destinată spriji-
nului creşterii economice, şi 
vor aloca în acest scop un 
grant nou, al treilea la număr, 
în valoare de 6,15 milioane 
de dolari. Oferirea acestei 
asistenţe financiare gratuite 
suplimentare va fi stipulată 
în al doilea amendament 
la acordul moldo-american 
interguvernamental cu pri-
vire la acordarea asistenţei 
pentru sprijinirea creşterii 
economice, din 6 iulie 2010, 
pe care părţile intenţionează 
să-l semneze.

Guvernul Republicii 
Moldova a aprobat proiectul 
documentului respectiv şi a 

decis să înceapă negocierile 
pentru semnarea acestuia. 
Potrivit ministrului Aface-
rilor Externe şi Integrării 
Europene, Iurie Leancă, 
acordarea acestui grant de 
6,15 mil. dolari pentru Mol-
dova va permite majorarea 
valorii totale a ajutorului 
american pentru sprijinul 
creşterii economice în Re-
publica Moldova de la 20,46 
mil. dolari pînă la 26,6 mil. 
dolari. Fondurile grantului 
suplimentar de 6,15 mil. 
dolari acordat de SUA, la 
fel ca şi banii primei şi ce-
lei               de-a doua tran-
şe de asistenţă financiară 
gratuită din America, vor fi 
utilizate de către autorităţile 
moldovene pentru a sprijini 

dezvoltarea sectorului pri-
vat, a ajuta companiile să-şi 
extindă prezenţa lor în pieţe-
le interne şi externe, a creşte 
productivitatea lor şi pentru 
implementarea tehnologii-
lor avansate şi politicilor de 
marketing moderne.

Asistenţa financiară va 
facilita punerea în aplicare a 
programului de activitate al 
Guvernului Republicii Mol-
dova privind îmbunătăţirea 
mediului de afaceri, promo-
varea exporturilor, creşterea 
competitivităţii şi stimula-
rea activităţii economice în 
general. Primul grant din 
SUA pentru sprijinul creş-
terii economice în Moldova 
a constituit 10,12 mil. do-
lari, iar al doilea - 10,34 mil. 

dolari. Asistenţa din partea 
SUA va fi utilizată pentru 
punerea în aplicare în Mol-

dova a programelor care 
vizează consolidarea com-
petitivităţii sectorului privat: 

mediul de afaceri, perfor-
manţa sectorului privat şi 
oportunităţile economice, 

dezvoltarea performanţei în-
treprinderilor micro, mici şi 
mijlocii.

SUA vor mări volumul de asistenţă 
pentru Moldova pînă la 26,6 milioane de euro
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Cazierul judiciar este 
un act care certifică 

dacă o persoană fizică sau 
juridică este condamnată 
sau dacă au fost luate măsuri 
cu caracter penal împotriva 
acesteia. Fără acesta nu e 
posibilă obţinerea cetăţeni-
ei altui stat şi nici perfecta-
rea mai multor documente 
importante. Autorităţile vin 
în întîmpinarea cetăţenilor, 

simplificînd procedura de 
obţinere a acestui act. Servi-
ciul public electronic e-Ca-
zier a fost lansat, săptămîna 
trecută, de către Ministerul 
Afacerilor Interne, cu supor-
tul Centrului de Guvernare 
Electronică. Cererea va pu-
tea fi înregistrată de oriunde 

Ai nevoie de cazier judiciar? Acum poţi aplica la el fără a ieşi din casă
Procedura de obţinere a cazierului ju-

diciar este, acum, mult mai simplă. Nu va 
mai fi nevoie să ieşiţi din casă, să mergeţi în 
Capitală, să vă pierdeţi timpul stînd la coa-
dă pentru a solicita documentul. Ceea de ce 
aveţi nevoie este doar un calculator conec-
tat la Internet. Simplificarea a fost posibilă 
odată cu lansarea serviciului public electro-
nic e-Cazier.

şi oricînd, 24 din 24 de ore. 
Prezenţa fizică la ghişeu a 
persoanelor va fi necesară 
doar pentru a ridica certifi-
catul. Mai mult, în viitorul 
apropiat, cazierul judiciar va 
putea fi recepţionat direct la 
domiciliu.

Potrivit ministrului 
Afacerilor Interne, Dorin            
Recean, serviciul respectiv 
este un avantaj pentru ce-

tăţenii Republicii Moldova. 
„Cetăţenii îşi vor putea co-
manda un cazier judiciar de 
acasă, fără a fi nevoiţi să se 
deplaseze la Chişinău şi, tot-
odată, evitînd cozile intermi-
nabile de la Direcţia infor-
mare şi evidenţă operativă”, 
a punctat Dorin Recean.

Ministrul a declarat că, 
odată cu lansarea acestui 
serviciu nou, s-a dorit sim-
plificarea procedurii de ob-
ţinere a cazierului judiciar, 
care este un act necesar pen-
tru majoritatea cetăţenilor. 

„Veţi putea comanda acest ca-
zier în regim online, de acasă, 
de la birou, sau de oriunde 
aveţi un calculator şi acces 
la Internet. Mai mult, veţi 
putea plasa o comandă şi la 
cele peste 400 de terminale 
de plăţi electronice din ţară, 
care acceptă acest serviciu”, 
a precizat Recean. 

De menţionat că, doar 
două bănci din ţară pot ac-
cepta cereri de perfectare a 
cazierului judiciar: Banca de 
Economii şi Victoriabank. La 
filialele acestor bănci se poate 
achita şi taxa de perfectare.

„Pentru a obţine cazierul 
judiciar, solicitanţii vor ac-

cesa portalul www.servicii.
gov.md, secţiunea e-Cazier, 
unde vor introduce IDNP-ul. 
În cazul în care ei nu deţin 
un IDNP, pot completa ce-
rerea cu datele personale 
din orice document care le 
atestă identitatea. Vor confir-
ma apoi datele şi vor printa 
recipisa cererii înregistrate. 
Cu ea vor putea achita taxa 
la bancă sau la terminalele 
de plată, în decurs de şapte 
zile. Cazierul judiciar va fi 
ridicat la data indicată în re-
cipisă, la Direcţia informaţii 
şi evidenţe operative a MAI 
sau la comisariatele de poli-
ţie”, a explicat şeful DIEO a 
MAI, Eugeniu Ursu.

Totodată, potrivit di-
rectorului Centrului de Gu-
vernare Electronică, Stela              
Mocan, odată cu lansarea 
Serviciului e-Cazier, va creş-
te transparenţa în actul gu-

vernării. „Serviciul e-Cazier 
are ca scop facilitarea proce-
durii de obţinere a cazierului 
judiciar. Astfel, cetăţenii nu 
vor mai fi nevoiţi să stea la 
rînd ore în şir sau să se de-
plaseze la sediul instituţiilor 
publice. Ei vor beneficia de 

un serviciu public accesibil, 
comod şi rapid. Pe de altă 
parte, prin lansarea acestui 

serviciu public electronic va 
creşte transparenţa în actul 
guvernării, se va diminua 
corupţia şi se va debirocra-
tiza sistemul”, a subliniat    
Stela Mocan.

Cei care au nevoie de 
cazier judiciar şi nu au acces 
la Internet vor putea merge 
la bancă pentru a solicita 
completarea cererii de obţi-
nere a cazierului prin servi-
ciul e-Cazier. E-Cazierul va 
fi accesibil, de asemenea, 
prin terminalele de plată. În 
viitorul apropiat, cetăţenii 
vor putea plăti online pentru 
cazier, folosind serviciul de 
plăţi electronice.

Serviciile publice elec-
tronice reprezintă unul din-
tre principalele obiective 
ale „Programului strategic 
de modernizare tehnologică 
a guvernării”, prin inter-
mediul căruia sînt asigurate 
transparenţa în activitatea 
instituţiilor guvernamentale 
şi accesul la informaţiile cu 

caracter public pentru cetă-
ţeni.

lilia DUMINICA

Centrul pentru Drepturile 
Omului din Republica Mol-

dova a organizat, recent, în comun 
cu Centrul de Investigaţii Jurnalisti-
ce o şedinţă   cu genericul ,,Sărăcia 
ca impediment pentru egalitatea de 
şanse”, potrivit unui comunicat al 
instituţiei ombudsmanilor.

La eveniment a participat         
Aurelia Grigoriu, avocat parlamen-
tar, reprezentantele Ministerului 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami-
liei Djulieta Popescu şi Aliona Bor-
dian, precum şi jurnalişti ai Centru-
lui de Investigaţii Jurnalistice, de la 
Radio Moldova, Euro TV, Privesc.
Eu, Agenţia Info-Prim-Neo, Tribu-
na copiilor etc.

Protecţia socială a populaţiei, 
mecanismele care necesită a fi cre-
ate pentru prevenirea discriminării 
oamenilor cu venituri modeste - 
persoane cu dizabilităţi, pensionari, 
familii cu mulţi copii sau monopa-
rentale, şomeri şi alte categorii so-
ciale - au costituit subiectele asupra 
cărora s-au axat discuţiile privind 
situaţia sub diverse aspecte.   

De asemenea, au fost trecute în 
revistă şi analizate cazurile de lezare 
a drepturilor sociale ale persoanelor, 
ajunse în atenţia ombudsmanilor.

În context, avocatul parlamentar 
Aurelia Grigoriu a informat jurnaliş-
tii despre iniţiativele și propunerile 
lansate de Centrul pentru Drepturile 
Omului, inclusiv pe marginea unor 
proiecte de lege menite să amelio-
reze starea de lucruri privind asigu-
rarea unei asistenţe sociale egale şi 

echitabile, realizarea drepturilor so-
ciale ale cetăţenilor. Ombudsmanul 
s-a referit, în particular, la propune-
rile de revizuire a legislaţiei privind 
sistemul de asigurări medicale obli-
gatorii,  de modificare a legislaţiei 
în vederea excluderii restricţiilor la 
plata indemnizaţiilor pentru persoa-
nele care îngrijesc singure 
copii. Sursa citată a ţinut să 
precizeze că aceste, dar şi 
alte iniţiative au fost avan-
sate, urmare a unor semna-
le apărute în presă, accen-
tuînd rolul mass-media în 
identificarea şi mediatiza-
rea unor cazuri de încălcare 
a drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor. 

Totodată, avocatul par-
lamentar şi-a expus opinia 
şi referitor la Legea cu 
privire la minimul de exis-
tenţă. Astfel, este susţinută 
ideea că, adoptarea acesteia este  o 
pură formalitate, scopul aprobării 
legii nefiind atins. Răspunzînd la 
întrebările jurnaliştilor, ombudsma-
nul a   declarat că, potrivit datelor 
de care dispune, la 1 ianuarie 2012, 
în Republica Moldova, aproximativ 
30 la sută din populaţie se afla fie 
sub limita, fie la limita sărăciei, cele 
mai vulnerabile categorii de persoa-
ne fiind pensionarii, persoanele cu 
dizabilităţi, familiile cu mulţi copii 
şi cele monoparentale, veteranii de 
război şi victimele accidentului de 
la Cernobîl. 

Pe de o parte, atenţionînd auto-

rităţile asupra importanţei eliminării 
riscurilor sociale ale modificărilor 
şi completărilor operate, relativ re-
cent, privind  anularea unor măsuri 
de protecţie socială pentru unele 
persoane din categoriile social vul-
nerabile, iar pe de altă parte, ombud-
smanul a salutat intenţia guvernării 

de a face ordine în sistem, pentru 
realizarea unei echităţi sociale. Au-
relia Grigoriu a dat dreptate jurna-
liştilor privind faptul că mecanismul 
de acordare a asistenţei sociale, ne-
mijlocit a  compensaţiilor nominati-
ve, a fost unul imperfect şi a admis 
parazitismul social. Prin urmare, de 
asistenţă socială din partea statului 
au beneficiat şi unele persoane bine 
asigurate sau care nu erau atît de 
neajutorate pentru a pretinde pre-
staţii sociale. În acelaşi timp, sute 
de cetăţeni care necesită  susţinere 
din partea statului primeau ajutoare 
derizorii. Întru remedierea situaţiei 

la capitolul dat, avocatul parlamen-
tar consideră stringent necesară 
antrenarea societăţii civile în moni-
torizarea procesului de repartizare 
a compensaţiilor nominative. De 
asemenea, ombudsmanul recoman-
dă ministerului   de resort sancţiona-
rea lucrătorilor sociali responsabili 

şi a persoanelor în cazul în 
care aceştia prezintă  date 
eronate la întocmirea do-
cumentelor pentru acorda-
rea ajutorului social.  

Un capitol aparte al 
discuţiilor a vizat şi sis-
temul de prestaţii sociale 
pentru oamenii străzii, cei 
fără acte de identitate, dar  
și elaborarea unor meca-
nisme concrete pentru asi-
gurarea cu spaţiu locativ a 
persoanelor care îşi pierd 
locuinţele în diverse cir-
cumstanţe. 

Nu a fost ocolită nici abordarea 
tematicilor care vizează cetăţenii din 
stînga Nistrului. În acest sens, avo-
catul parlamentar s-a referit la un caz 
în care locuitori din această regiune 
nu au putut beneficia de serviciile 
medicale prevăzute conform poliţei 
de asigurare pe motiv că nu au viză 
de reşedinţă  în raioanele de Vest 
ale ţării. În opinia ombudsmanului, 
aceasta este o încălcare evidentă a 
drepturilor omului, o atitudine ires-
ponsabilă şi neglijentă din partea 
lucrătorilor medicali. Situaţia creată 
nu a lăsat indiferentă Instituţia Naţi-
onală a Drepturilor Omului din Mol-

dova, avocatul parlamentar Aurelia 
Grigoriu intervenind personal în 
acest caz, a declarat că este inadmi-
sibil ca cetăţenii moldoveni să fie 
discriminaţi în acest mod, din cauză 
că sînt domiciliaţi în Transnistria. 

Discriminarea socială a unor ca-
tegorii de bugetari prin salarizarea 
mizeră, care nu permite asigurarea 
unui trai decent a constituit un nou 
capitol la care s-a referit ombud-
smanul. Aurelia Grigoriu a aten-
ţionat responsabilii Ministerului 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami-
liei asupra decalajului existent între  
venituri şi cheltuieli a salariaţilor, 
respectiv, venitul lunar asigurat şi 
costurile serviciilor comunale, alte 
plăţi pentru alimentaţie, transport, 
îmbrăcăminte. Anume de aceste 
calcule, reieşind din balanţa dintre 
venituri şi cheltuieli, trebuie să se 
ţină cont la elaborarea politicilor 
sociale, grilelor de salarizare, susţi-
ne ombudsmanul. 

În concluzie, pentru eliminarea 
discriminării sociale, statul trebu-
ie să identifice  cauzele sărăciei şi 
să elaboreze mecanisme viabile 
de combatere a acesteia, avînd ca 
punct de pornire raportul dintre ve-
nituri şi cheltuieli ale persoanei, a 
declarat avocatul parlamentar. 

De menţionat că, în cadrul Clu-
bului de presă au mai fost discutate 
probleme referitoare la angajarea 
în cîmpul muncii a persoanelor cu 
dizabilităţi, a absolvenţilor instituţi-
ilor de învăţămînt etc.

Cor. DREPTUl

,,Sărăcia ca impediment pentru egalitatea de şanse”
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Autorii raportului intitulat 
„Spre egalitate: Discrimi-

narea în Moldova” vin cu reco-
mandări la Legea cu privire la asi-
gurarea egalităţii, care va intra în 
vigoare la 1 ianuarie 2013 şi care 
ar putea interzice discriminarea 
persoanelor în bază de orientare 
sexuală, identitate gender şi stare 
a sănătăţii. De asemenea, organi-
zaţia pledează pentru stipularea în 
Codul penal al Republicii Moldo-
va a crimelor în bază de ură faţă de 
orientarea sexuală, identitatea gen-
der şi dizabilitate. 

„Necesitatea acestor schimbări 
este una urgentă, deoarece clima-
tul prejudecăţilor şi stereotipurilor 
care există acum în Moldova ge-
nerează violenţe şi abuzuri faţă de 
grupurile dezavantajate, iar aceste 
crime rămîn nepedepsite”, a sub-
liniat Heather McGill, expert Am-
nesty International pe Republica 
Moldova. „Nu prejudecăţile care 
prevalează în societate pe plan ge-
neral, ci standardele internaţionale 
trebuie să fie luate drept puncte de 
reper pentru legislaţia Moldovei”, 
a mai adăugat acesta.  

Conform studiului sociologic 
efectuat de Fundaţia Soros Mol-
dova în anul 2011, din totalul de 

respondenţi, 63% credeau că co-
piii cu dizabilităţi trebuie instruiţi 
în şcoli separate, 46% au susţinut 
idea limitării în drepturi a persoa-
nelor lesbiene şi gay, şi mai mult 
de 70% au fost de părere că romii 
sînt cerşetori şi hoţi de buzunare, 
mincinoşi şi escroci. 

 „Asemenea percepţii sînt reîn-
viorate atunci cînd liderii politici 
şi religioşi din Moldova fac de-
claraţii discriminatorii la adresa 
minorităţilor etnice şi persoanelor 
LGBTI”, se menţionează în raport. 
Acest lucru expune victimele la şi 
mai multă discriminare şi le lipseş-
te de drepturile fundamentale, in-
clusiv cel la libertatea de exprimare 
şi întrunire, dreptul la educaţie şi 
protejarea sănătăţii. 

Pentru a sublinia gravitatea 
problemei, autorii raportului au 
apelat la cazuri concrete de încăl-
care a drepturilor categoriilor de 
cetăţeni menţionate anterior:

Rasismul
În lucrare este prentat cazul 

lui Johnbull Ugbo, un cetăţean 
nigerian, care în septembrie 2011 
a fost abuzat verbal şi maltratat la 
Chişinău, de patru bărbaţi, în timp 
ce ieşea din farmacie. Nigerianul a 

reuşit să telefoneze la poliţie, însă 
bărbaţii l-au atacat încă o dată, în 
maşina de poliţie, după ce el fu-
sese escortat acolo. Peste o lună, 
unul dintre atacatorii lui Ugbo a 
fost amendat cu 200 de lei (13 
euro) pentru un act de huliganism 
neînsemnat. Instanţa de judecată 
a respins interpelarea avocatului 
lui Ugbo de a reinvestiga cazul în 
calitate de infracţiune penală, ra-
sismul fiind procedural un factor 
agravant.   

Homofobia 
Excluderea persoanelor              

LGBTI drept grup protejat din Le-
gea cu privire la asigurarea egali-
tăţii şi deficienţele Codului penal, 
care permit ca, crimele în baza de 
ură să fie tratate drept „huliganism” 
doar perpetuează aceste atitudini 
negative. Şi mai rău, ele împiedică 
victimele să-şi recupereze pagube-
le.   

Poliţiştii corupţi adesea îi şan-
tajează pe bărbaţii gay din Moldo-
va, profitînd astfel de stigmatizarea 
homosexualităţii de către societate 
şi de faptul că discriminarea per-
soanelor LGBTI este acceptată.   

La 6 decembrie 2010, Ion s-a 
sinucis după ce a fost reţinut de 
către poliţie şi ameninţat că ori-
entarea lui sexuală va fi divulgată 
familiei sale. În mesajul pe care l-a 
lăsat înainte de moarte el a scris: 

„Mamă, iartă-mă. Sînt gay”. 
Discriminarea persoanelor 

cu dizabilităţi 
Lipsa accesului la educaţie este 

„Moldova trebuie să combată discriminarea, pentru 
a demonstra că este un stat democratic”

,,legislaţia Republicii Moldova necesită schimbări 
urgente pentru a combate discriminarea cu care se con-
fruntă minorităţile etnice şi religioase, lesbienele, gay-ii, 
bisexualii, transsexualii şi persoanele intersex (lGBTI), 
persoanele cu dizabilităţi şi persoanele HIV-pozitive”. 
Atenţionarea vine din partea Amnesty International, 
care a dat publicităţii un raport la acest subiect. 

unul dintre cele mai grave tipuri de 
discriminare cu care se confruntă 
copiii cu dizabilităţi. Deşi în Repu-
blica Moldova sînt 15 321 aseme-
nea copii, numai o cincime din ei 

- 3148 au beneficiat de educaţie în 
perioada anilor 2010-2011. 

Cornel Baran, în vîrstă de 19 

ani, este instruit la domiciliu, deoa-
rece nu are acces în clădirea şcolii, 
deplasîndu-se cu scaunul rulant. El 
a relatat experților Amnesty Inter-
national că ar prefera mai mult să 
frecventeze şcoala, deoarece acolo 
ar fi avut prieteni, însă „barierele 
arhitecturale” îl ţineau afară. Pen-
tru a intra în şcoala locală, el trebu-
ie să urce 10 trepte, iar cabinetele 
de studii sînt dispersate în patru 
etaje.   

HIV/SIDA şi prejudecăţi
5290 de cazuri HIV/SIDA au 

fost înregistrate în Republica Mol-
dova doar în anul 2009. O lege din 

Campania „Siguranţa şi protec-
ţia copiilor în perioada estivală 

2012” a fost desfăşurată de către Ministe-
rul Afacerilor Interne, în perioada 1 iunie 

- 31 august 2012, pentru asigurarea securi-
tăţii şi ordinii publice, prevenirii delicven-
ţei juvenile şi traumatismului în rîndurile 
minorilor.

În cadrul acestei operaţiuni, angajaţii 
subdiviziunilor teritoriale ale Ministeru-
lui Afacerilor Interne au inspectat la do-
miciliu 8939 de minori aflaţi la evidenţă 
şi 3589 de familii needucogene. De ase-
menea, au fost 
verificate 4170 
de instituţii de 
agrement şi 
2253 de locuri 
de concentrare 
a minorilor (săli 
de Internet, par-
curi, subsoluri, 
gări auto şi fe-
roviare etc.).

Ca rezultat 
al acţiunilor re-
alizate, au fost depistaţi 480 de minori care 
practicau vagabondajul şi cerşitul, 125 de 
minori în stare de ebrietate alcoolică şi 15 
sub influenţa substanţelor narcotice sau 
psihotrope.

În Centrul de plasament temporar al 
minorilor au fost plasaţi 399 de minori, 
dintre care 18 pentru cerşit, 78 pentru va-
gabondaj, 11 copii rătăciţi, 288 depistaţi 
fără supravegherea maturilor şi 3 repatri-
aţi din alte state, iar un minor s-a prezentat 
benevol, solicitînd ajutor.

Copiilor plasaţi în Centrul de pla-
sament temporar al minorilor le-au fost 

completate dosare personale, cu evalua-
rea situaţiei socio-familiale, stării sănătăţii 
şi încadrării în procesul de studii, fiindu-
le acordată asistenţă psihologică, educaţi-
onală şi medicală. Informaţia acumulată a 
fost prezentată subdiviziunilor de poliţie 
şi instituţiilor teritoriale pentru protecţia 
drepturilor copilului, în scopul continuă-
rii procesului de resocializare a acestora şi 
efectuării lucrului educativ cu părinţii.

Au fost întocmite 1690 de procese 
verbale cu privire la contravenţii, dintre 
care 746 în privinţa părinţilor ce nu-şi 

onorează obliga-
ţiile de educaţie şi 
întreţinere a copi-
ilor (art.63 al CC), 
74 pentru comer-
cializarea produ-
selor din tutun şi 
a băuturilor alco-
olice către minori 
(art.91 alin.(2) 
CC) şi 30 pentru 
comercializarea 
băuturilor alcooli-

ce către minori (art.286 alin.(4) CC).
În adresa consiliilor locale pentru pro-

tecţia drepturilor copilului au fost expedi-
ate 851 de prezentări pentru aplicarea mă-
surilor de influenţă publică şi implicarea 
în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi 
în dificultate.

Conform prevederilor Hotărîrii Gu-
vernului nr. 262 din 26 aprilie 2012 „Cu 
privire la organizarea odihnei şi între-
mării copiilor şi adolescenţilor în sezo-
nul estival 2012”, angajaţii Ministerului 
Afacerilor Interne au asigurat, zilnic, în 
regim diurn, securitatea copiilor şi ordi-

nea publică în toate taberele de odihnă şi 
de întremare a sănătăţii copiilor. Datorită 
acţiunilor întreprinse, a fost atestată o di-
minuare a numărului infracţiunilor săvîr-
şite împotriva copiilor şi a incidentelor cu 
implicarea acestora.

Pentru asigurarea securităţii rutiere 
şi securităţii copiilor în trafic, efectivul 
Direcţiei poliţiei rutieră a verificat 417 
unităţi de transport, antrenate în transpor-
tarea copiilor. De asemenea, au fost reali-
zate 218 însoţiri ale unităţilor de transport, 
care au dus copiii la tabere de odihnă sau 
în excursii.

Ofiţerii Direcţiei generale poliţie or-
dine publică a Departamentului poliţie, în 
parteneriat cu reprezentanţii Centrului In-
ternaţional pentru Protecţia şi Promovarea 
Drepturilor Femeii „La Strada”, Federaţi-
ei Naţionale de Luptă „Voievod” şi Aso-
ciaţiei Obşteşti „Mamele pentru Viaţă”, 
au organizat şi desfăşurat, pe parcursul 
perioadei estivale 2012, o campanie de 
promovare a modului sănătos de viaţă şi 
de prevenire şi combatere a viciilor soci-
ale şi violenţei. Totodată, angajaţii subdi-
viziunilor teritoriale de poliţie au realizat 
1019 activităţi informativ-educative, în 
cadrul cărora copiilor le-au fost reamin-
tite normele de comportament în societate 
şi aduse la cunoştinţă unele recomandări 
privind securitatea personală şi de protec-
ţie a bunurilor etc.

Subdiviziunile specializate ale Minis-
terului Afacerilor Interne vor continua ac-
ţiunile de prevenire a delicvenţei juvenile 
şi de ocrotire a drepturilor copilului, pe 
tot parcursul noului an şcolar.

Direcţia informare 
şi relaţii cu publicul, MAI

2007 interzice discriminarea în 
baza statutului HIV/SIDA. Cu toa-
te acestea, persoanele HIV-pozitive 
continuă să fie stigmatizate şi dis-
criminate la locurile de muncă, în 
societate, dar şi atunci cînd vor să 
beneficieze de servicii medicale. 

I.H., o femeie HIV-pozitivă de 
48 de ani, suferă de deteriorarea 
severă a încheieturii de la şold 
şi poate să meargă numai în 
cîrje. În mai 2011, ea a fost in-
clusă în lista de aşteptare pentru 
înlocuirea şoldului la Spitalul 
de Traumatologie şi Ortopedie 
din Chişinău. Însă, la 21 noiem-
brie 2011, medicii au anunţat că  
refuză să efectueze intervenţia 
chirurgicală, afirmînd că aceasta 
ar fi prea riscantă pentru o per-
soană cu astfel de probleme de 
sănătate.   

„Republica Moldova poate 
dovedi cursul său democratic 

prin îngrijirea celor mai vulnerabili 
în societate, prin privirea diversită-
ţii nu ca o ameninţare, ci ca o sursă 
de îmbogăţire. Guvernul Moldovei 
trebuie să ia măsuri întru prevenirea 
folosirii stereotipurilor negative în 
discursuri publice, creşterea nivelu-
lui de conştientizare a discriminării 
şi crearea toleranţei prin educaţie şi 
informare a publicului. Acesta tre-
buie să asigure faptul că victimelor 
discriminării le va fi recuperat preju-
diciul”, a conchis expertul Amnesty 
International pe Republica Moldova, 
Heather McGill. 

lilia DUMINICA

Rezultatele campaniei „Siguranţa şi protecţia 
copiilor în perioada estivală 2012”

Cum vede 
Valentin Dediu 
restructurarea 

Serviciului de Informaţii 
şi Securitate 

Î ntr-un interviu acordat unei publicaţii, Valentin De-
diu, director interimar al Serviciului de Informaţii şi 

Securitate (SIS), şi-a exprimat opinia cu privire la limita-
rea atribuţiilor directorului SIS. Acesta a făcut referire la 
modificarea Legii cu privire la SIS, care ar trebui să regle-
menteze activităţile încredinţate directorului. ,,Eu nu pot să 
mă implic, dar dacă se vrea depolitizarea serviciului, ar fi 
bine să modificăm Legea cu privire la SIS, pentru a numi 
un adjunct al instituţiei într-o nouă funcţie de secretar de 
stat. Acesta să fie numit de şeful statului şi să preia activi-
tatea operativă. Astfel, atribuţiile directorului vor fi limita-
te, acesta urmînd să dirijeze doar politica instituţională”, a 
precizat șeful interimar al SIS.

Totodată, Dediu a explicat motivul demisiei fostului şef 
SIS, Gheorghe Mihai. ,,Demisia dlui Mihai a fost o deci-
zie politică, la fel cum va fi şi numirea noului director”, a 
adăugat Dediu.

În cadrul aceluiaşi interviu, directorul interimar a ex-
plicat necesitatea modernizării SIS, prin dotarea cu tehnică 
specială performantă care i-ar ajuta să facă faţă provocări-
lor de astăzi. „Pentru modernizare, avem nevoie şi de tehni-
că specială performantă. Cea pe care o avem nu este sufici-
entă pentru a face faţă provocărilor din partea unor servicii 
speciale, pentru a proteja economia naţională sau pentru 
prelucrarea operativă a grupărilor criminale transfrontalie-
re, care utilizează intensiv canalele de schimb de informa-
ţii”, a subliniat Dediu.

Menţionăm că, anul acesta, Serviciul special al Repu-
blicii Moldova aniversează 21 de ani de la crearea Minis-
terului Securităţii Naţionale. În noiembrie 1999, Ministe-
rul Securităţii Naţionale este reorganizat în Serviciul de 
Informaţii şi Securitate (SIS), coordonarea instituţiei fiind 
delegată preşedintelui țării, iar controlul asupra activităţii – 
Parlamentului Republicii Moldova.
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Articolul 7 din Codul 
muncii stabileşte ce este mun-
ca forţată. Conform acestuia 
munca forţată (obligatorie) 
este interzisă. Prin muncă for-
ţată (obligatorie) se înţelege 
orice muncă sau serviciu im-
pus unei persoane sub ame-
ninţare sau fără consimţămîn-
tul acesteia.  Se interzice folo-
sirea sub orice formă a muncii 
forţate (obligatorii), şi anume: 

a) ca mijloc de influenţă 
politică sau educaţională ori 
în calitate de pedeapsă pen-
tru susţinerea sau exprimarea 
unor opinii politice ori con-
vingeri contrare sistemului 
politic, social sau economic 
existent;

b) ca metodă de mobiliza-
re şi utilizare a forţei de muncă 
în scopuri economice;

c) ca mijloc de menţinere a 
disciplinei de muncă;

d) ca mijloc de pedeapsă 
pentru participare la grevă;

e) ca mijloc de discrimi-
nare pe criterii de apartenenţă 
socială, naţională, religioasă 
sau rasială.

La munca forţată (obliga-
torie) se atribuie:

a) încălcarea termenelor 
stabilite de plată a salariului 
sau achitarea parţială a aces-
tuia;

b) cerinţa angajatorului 
faţă de salariat de a-şi înde-
plini obligaţiile de muncă în 
lipsa unor sisteme de protecţie 
colectivă sau individuală ori 
în cazul în care îndeplinirea 
lucrării cerute poate pune în 
pericol viaţa sau sănătatea sa-
lariatului.  

Educaţie juridică

? Dreptul la muncă este încălcat în Republica 
Moldova şi pentru faptul că nu cunoaştem legea. 
Există cazuri cînd oamenii chiar sînt impuşi să 
presteze anumite munci. Şi totuşi aş vrea să ştiu 
ce se înţelege prin muncă forţată, conform preve-
derilor legislaţiei interne. 

                                                                                                    
Victoria Mihalachi

                     r-n Străşeni

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:

(septembrie 2012,  nr. 34(437)

&

R egulamentul privind modul de 
cercetare prealabilă pentru de-

clararea utilităţii publice a obiectului 
exproprierii, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.660 din 15 iunie 2006,  
stabileşte modalitatea unică de cerceta-
re prealabilă pentru declararea utilităţii 
publice a obiectului exproprierii. Cer-
cetarea prealabilă stabileşte existenţa 

elementelor justificative ale interesului 
naţional sau local, a premiselor econo-
mico-sociale, ecologice sau de altă na-
tură ale necesităţii lucrărilor, încadrării 
lor în planurile de urbanism şi de ame-
najare a teritoriului, aprobate conform 
legii. Cercetarea prealabilă pentru lu-
crările de interes naţional se efectuează 
de către comisiile formate de Guvern, 
din care fac parte cîte un reprezentant 
al administraţiei publice centrale co-
ordonatoare a domeniului de activitate 
pentru care se realizează lucrarea de 
utilitate publică, al Ministerului Eco-
logiei şi Resurselor Naturale, Agenţiei 
Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţiei 
Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, 

Ministerului Finanţelor, Ministerului 
Economiei şi Comerţului, precum şi 
preşedintele raionului şi primarul loca-
lităţii pe a cărei rază teritorială se desfă-
şoară lucrarea de utilitate publică.  Pen-
tru lucrările de interes local, inclusiv de 
interes comun, cercetarea prealabilă se 
face de către comisiile numite de con-
siliile unităţilor administrativ-teritori-

ale respective, 
constituite din 
reprezentanţi 
ai autorităţii 
administrative 
locale care ges-
tionează dome-
niul de activi-
tate pentru care 
se realizează 
lucrarea de uti-
litate publică, ai 
administraţiei 
publice locale 
ce coordonează 
domeniul finan-
ciar-bugetar, ai 
consiliilor re-
spective. Comi-
sia are următoa-
rele obligaţii:

a) examinează obiectele cercetării 
prealabile;

b) stabileşte existenţa elementelor 
justificative ale interesului naţional sau 
local;

c) stabileşte premisele economico-
sociale, ecologice sau de altă natură ale 
necesităţii lucrărilor, încadrării lor în 
planurile de urbanism şi de amenajare a 
teritoriului, aprobate conform legii;

d) decide asupra posibilităţii decla-
rării utilităţii publice.

 Comisia are dreptul:
a) să atragă pentru îndeplinirea obli-

gaţiunilor sale specialişti din autorităţile 
administraţiei publice centrale sau loca-
le, persoane fizice sau juridice care dis-

pun de licenţă pentru practicarea activi-
tăţii respective;

b) să ceară de la organele competen-
te prezentarea informaţiei necesare pen-
tru executarea funcţiilor care îi revin;

c) să constituie grupuri de lucru pe 
subdiviziunile de producţie şi pe anumi-
te direcţii de activitate.

 Conducerea generală a Comisiei 
este realizată de preşedintele acesteia, 
iar în cazul absenţei lui de vicepreşe-
dinte. Preşedintele şi vicepreşedintele 
sînt aleşi dintre membrii Comisiei prin 
vot majoritar. Anunţarea în prealabil a 
membrilor Comisiei despre ora, data 
şi locul convocării şedinţelor, întoc-
mirea proceselor verbale ale şedinţelor 
şi alte chestiuni organizatorice ţin de 
atribuţiile, de funcţiile secretarului Co-
misiei. Comisia se convoacă în şedinţe 
ori de cîte ori este necesar, la decizia 
preşedintelui. Şedinţele Comisiei sînt 
deliberative dacă la ele sînt prezenţi 
majoritatea membrilor. Şedinţele Co-
misiei sînt deschise. Deciziile Comisiei 
se adoptă prin vot deschis, cu cel puţin 
două treimi din voturile celor prezenţi. 
Secretarul Comisiei nu are drept de vot. 
Fiecare membru al Comisiei are drep-
tul la un singur vot. În cazul parităţii 
voturilor, cel al preşedintelui Comisiei 
este decisiv. Membrii Comisiei care nu 
sînt de acord cu decizia adoptată pot 
înainta opinii separate în scris, care se 
vor anexa la respectiva decizie. Deci-
ziile Comisiei se consemnează de se-
cretarul Comisiei într-un proces verbal, 
semnat de membrii prezenţi. Deciziile 
Comisiei intră în vigoare din momen-
tul semnării procesului verbal. Pentru 
încălcările şi abuzurile comise în exer-
ciţiul obligaţiunilor, membrii Comisi-
ei poartă răspundere în conformitate 
cu legislaţia în vigoare la momentul 
luării deciziei. Regimul de muncă al 
Comisiei se stabileşte în fiecare caz 
separat.

Cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice

Noul ambasador al Republicii Federale Germane în 
Republica Moldova, Matthias Meyer apreciază înalt 

eforturile întreprinse de autorităţile Republicii Moldova pen-
tru apropierea celor două maluri ale Nistrului.

Această poziție, noul ambasador al Germaniei a reliefat-o 
în cadrul intrevederii cu viceprim-ministrul pentru reintegra-
re, Eugen Carpov.

Eugen Carpov l-a informat pe înaltul oficial despre evolu-
ţiile recente şi perspectivele procesului de reglementare în do-
sarul transnistrean. Totodată, interlocutorii au făcut un schimb 
de opinii pe marginea rezultatelor recentei vizite la Chişinău a 
cancelarului german Angela Merkel.

Printre subiectele abordate în cadrul discuţiei s-au regă-
sit şi aspecte legate de promovarea măsurilor de încredere 
între cele două maluri ale Nistrului, asigurarea libertăţii cir-
culaţiei persoanelor şi mărfurilor, dialogul Chişinău-Tiras-
pol, activitatea grupurilor de lucru sectoriale, redeschiderea 
circulaţiei auto pe podul de la Gura Bîcului ş.a.

De asemenea, oficialii au discutat şi despre runda de 
negocieri în formatul „5+2”, care a avut loc în perioada 12-
13 septembrie, la Viena. În acest sens, oficialul german a 
remarcat necesitatea continuării dialogului cu toţi actorii şi 
partenerii implicaţi în procesul de reglementare.

Germania apreciază eforturile întreprinse de autorităţile RM 
în reglementarea conflictului transnistrean

Citaţii în judecată
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 

reprezentantului SRL ,,Transimex-Prim”, cu sediul în mun. 
Chişinău, str. Uzinelor nr. 2, pentru data de 1 octombrie 2012, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) 
în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea: Culeasova Iulia, Melnic Alexandru împotriva SA 

,,Hotelul Chişinău” SRL şi SRL ,,Transimex-Prim” privind 
declararea  nulă a Adunării generale extraordinare a SA ,,Ho-
telul Chişinău” SRL.

Judecător     A. Andronic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,RVR Prodcom”, cu sediul în mun. Chi-
şinău, str. Grenoble nr. 159,,A”, pentru data de 12 octombrie 
2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
43) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la acţiunea reclamantului SRL ,,LPC-IMEX” privind 
încasarea datoriei.

Judecător     A. Andronic

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ,,Dancora Prim” SRL şi cet. Goronovschi Vi-
talie, pentru data de 11 octombrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în calitate de pîrîţi în 
cauza civilă la acţiunea  ,,UBFB Trade Group” SRL privind în-
casarea sumei.

Judecător     S. lazari 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Cicoris&Co”, pentru data de 31 octombrie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
606) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile: SRL ,,UBFB Trade Group” către SRL ,,Cicoris&Co” pri-
vind încasarea sumei.

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

Judecător                                    Ghenadie Plămădeală
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cohen Iacob Eli, 
a.n. 06.06.1965, pentru data de 24 septembrie 2012, ora 16.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Cohen Tatiana pri-
vind desfacerea căsătoriei.

Judecător    Alexandru Spoială        

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”

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Lupaşcu Oleg, domiciliat în mun. Chişinău, str. Gheorghe 
Madan nr. 87/5, apt. 63, pentru data de 8 octombrie 2012, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de  Lupaşcu Svetlana privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător       V. Ilaşco
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Citaţii în judecată www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Timuş Ecate-
rina, a.n. 16.04.1949, Babina E., a.n. 17.07.1971 şi Timuş N., 
dom. în mun. Chişinău, str. Albişoara nr. 80/4, apt. 118, pentru 
data de 8 octombrie 2012, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
ÎMGFL-23 privind încasarea datoriei.

Judecător  Serghei Papuha 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului II 
,,Bivol Rodica”, cu sediul: satul Speia, Anenii Noi, pentru data 
de 9 octombrie 2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
SRL ,,MS Ilpex” privind încasarea datoriei.

Judecător  Serghei Papuha 
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Servizox”, cu sediul: or. Rezina, str. 27 August nr. 18,,A”, 
pentru data de 9 octombrie 2012, ora 16.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea SRL ,,MS Ilpex” privind încasarea datoriei.

Judecător  Serghei Papuha 
 www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vientsova Iryna, 
a.n. 06.09.1972, cu domiciliul în mun. Chişinău, str. Aerodro-
mului nr. 10, apt. 21, (mun. Chişinău. str. Voluntarilor nr. 4, 
apt. 58), pentru data de 15 octombrie 2012, ora 16.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la cererea reclamantului Liovin Igor privind des-
facerea căsătoriei.

Judecător  Aliona Miron 
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cazac Cristina, pentru data de 18 octombrie 2012, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea ,,Maib-Leasing” SA privind încasarea 
sumei.

Judecător  V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Iaricov Alexandr 
Victor, a.n. 08.07.1986, cu domiciliul în mun. Chişinău, bdul 
Moscova nr. 14/1, apt. 43, pentru data de 22 octombrie 2012, 
ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la cererea reclamantului Marcov 
Iurii privind încasarea datoriei.

Judecător  Aliona Miron 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Titcu Natalia, Titcu Constanţa, Titcu Constantin, adresa: 
str. Studenţilor nr. 8, apt. 53, c. Stăuceni, pentru data de 5 no-
iembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, 
bir. 33) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-6211/2011, la 
acţiunea DGCL Stăuceni privind încasarea datoriei.

Judecător  Gh. V. Bîrnaz 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Conţescu Vladimir, pentru data de 2 octombrie 2012, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Cu-
ţenco Natalia privind încasarea împrumutului. 

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Cadîcov Anatoli, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chi-
şinău, bdul Decebal nr. 82, apt. 94, pentru data de 23 octom-
brie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 6) unde va avea loc examinarea cauzei civile nr. 
2-2942/2012, la cererea cet. Cadîcova Aliona privind decăde-
rea din drepturile părinteşti.

Judecător                                      Svetlana Garştea-Bria
 www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului Uniunii Naţionale a Veteranilor Războiului 
pentru Independenţă, pentru data de 31 octombrie 2012, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea DGAC GRM 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Avramov Andrei, pentru data de 1 noiembrie 2012, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1,,A”) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Ce-
ban Viorica privind încasarea pensiei de întreţinere.

Judecător  Nicolae Şova 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Shoaee Hamid 
Reza, pentru data de 26 septembrie 2012, ora 12.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Shoaee Irina privind desface-
rea căsătoriei.

Judecător  Oxana Robu 

Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Frunze Eugeniu, cu ultimul do-
miciliu: or. Nisporeni, str. Tîrgului nr. 9, apt. 41, pentru data de 
28 septembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Nispo-
reni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Frunze Tatiana privind desfacerea căsătoriei, per-
ceperea plăţii pensiei alimentare.

Judecător  G. G. Şişcanu
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Pahomea 
Nina, cu ultimul domiciliu: or. Nisporeni, str. Dacia nr. 34, 
pentru data de 5 octombrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, sala nr. 2, et. 2) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-410/2012, intentată de Pahomea 
Ion privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  M. Ulinici 
www

Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI ,,Stela Ciobanu”, 
sediul: satul Selişte, Nisporeni, pentru data de 8 octombrie 
2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (Nisporeni, str. Ion 
Vodă nr. 5, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza intentată de SRL 
,,Mobvaro-M” privind achitarea datoriei şi penalităţilor.

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

Judecător Rodica Costru
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Ojovan Petru Isidor, locuitor al 
satului Ţarigrad, Drochia, pentru data de 12 octombrie 2012, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Drochia, str. 31 August 
1989, nr. 7, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Ojovan Lilia Vasile privind partajul averii.

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

Judecător  Vitalie Zaporojan

ANUNŢ
Judecătoria Centru mun. Chişinău, anunţă concurs pentru 

suplinirea posturilor vacante de grefieri şi asistenţi judiciari.
 Condiţiile de bază pentru a candida la posturile vacante:
Grefier:

studii necesare;- 
Asistent judiciar:

diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia;- 
vechime în muncă pe specialitate juridică de cel puţin - 

un an.
Adresa: mun. Chişinău, str. Bulgară nr. 43, bir. 58, 
              tel. (022)271533. 

ANUNŢ
Prin prezenta, executorul judecătoresc Anatolie Bănăres-

cu, deţinînd dosarul de executare silită nr. 056-354/12 din 
10.08.2012, intentat întru executarea documentului executo-
riu nr. 2e-155/12, emis de Judecătoria Centru mun. Chişinău 
la 11.05.12, înştiinţează debitorul SRL ,,Volamir” SC, c/f - 
1003600049885, despre faptul că, pe data de 24 septembrie 
2012. ora 15.30, va avea loc executarea documentului execu-
toriu nominalizat cu ieşire la faţa locului, pe adresa: mun. Chi-
şinău, str. Malina Mică nr. 11/4.

Executor judecătoresc                 Anatolie Bănărescu 

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Fediuş Igor, pentru data de 25 septembrie 2012, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Paduca Carolina 
privind anularea încheierii.

Judecător  V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,Sentivest Consulting” SRL şi cet. Bonda-
renco Pavel, pentru data de 27 septembrie 2012, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea BC ,,Investprivatbank” 
SA privind încasarea datoriei.

Judecător  D. Suşchevici
 www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Stratan Vasile Constantin, pentru data de 29 septembrie 2012, 
ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 38) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Stra-
tan Tatiana privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  E. Palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Banari Maria, Pireu Ion, pentru data de 1 octombrie 2012, 
ora 11.20, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎCS ,,Red Union 
Fenosa” SA privind încasarea datoriei.

Judecător  liubovi Brînza 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Eremia Cristina, domiciliată, mun. Chişinău, or. Codru, str. 
Vieru nr. 42/D, pentru data de 2 octombrie 2012, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
cet. Ciornenicaia Valentina către: Onica Irina, Eremia Vasile 
privind stabilirea căii de acces.

Judecător  A. Andronic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Soloviov Andrei, pentru data de 8 octombrie 2012, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calitate 
de intervenient accesoriu în cauza civilă la acţiunea lui Huştuc 
Alexandru către ,,Taxiparc” privind repararea prejudiciului.

Judecător  liubovi Brînza 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Lutenco Vladimir, pentru data de 22 octombrie 2012, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde 
va avea loc examinarea contestaţiei cet. Lutenco Vladimir îm-
potriva deciziei PR.

Judecător  V. Efros 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Pereteatco Evgheni, pentru data de 1 noiembrie 2012, ora 
12.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Cebotar 
Serghei privind repararea prejudiciului.

Judecător  V. Efros
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Tonconog Oxana, pentru data de 27 septembrie 2012, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎCS ,,Red Union 
Fenosa” SA privind încasarea sumei.

Judecător  S. lazari 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎM 
,,New Mega Press” SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str. 31 
August 1989 nr. 98, pentru data de 10 octombrie 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată care va avea loc în incinta Judecă-
toriei Comerciale de Circumscripţie (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 230), în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL 
,,Comalimser” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Alexandru Rotari 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Guzuval Com”, cu sediul: mun. Chişinău, com. Grătieşti, str. 
Dumbravilor nr. 45, pentru data de 24 septembrie 2012, ora 
11.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,MS Ilpex” privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Serghei Papuha 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ghinculov Ghenadie, pentru data de 8 octombrie 2012, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Belova Elena privind decă-
derea din drepturile părinteşti.

Judecător  Veronica Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bivol Vadim, a.n. 
1973, domiciliat în mun. Chişinău, bdul Grigore Vieru nr. 16, 
apt. 9, pentru data de 8 octombrie 2012, ora 15.00, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea ÎMGFL-23 privind încasarea datoriei.

Judecător  Serghei Papuha 

ANUNŢ
În temeiul art.82 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la 

Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor a anunţat la 
şedinţa din 11.09.2012 concurs: 

a) pentru suplinirea funcţiilor vacante de : 
-   procuror în Procuratura mun. Bălţi - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura mun. Bender - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Basarabeasca - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Criuleni - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Dubăsari - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Edineţ - 2 funcţii;
-   procuror în Procuratura r-lui Nisporeni - 2 funcţii;
-   procuror în Procuratura r-lui Leova - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Soroca - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Străşeni - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Ştefan Vodă - 1 funcţie;
-   procuror în Procuratura r-lui Şoldăneşti - 1 funcţie.

pentru    absolvenţii    Institutului   Naţional  al  Jus-b) 
tiţiei privind suplinirea funcţiilor vacante de:

procuror în Procuratura Militară Chişinău - 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura sect. Botanica mun.Chişinău - - 

1 funcţie;
procuror în Procuratura sect. Buiucani mun.Chişinău - 

- 1 funcţie.
 Termen de aplicare pînă la 11.10.2012;  pentru absolven-

ţii INJ – pînă la 21.09.2012 inclusiv.
 Cererile de participare la concurs se depun la secretaria-

tul Consiliului Superior al Procurorilor  (mun. Chişinău, str. 
Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr.26). 

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64
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Gheorghe COVAlIU, 
lector superior universitar, avocat, 

prim-arbitru al Arbitrajului de Stat al Republicii Moldova
Mult stimate domnule Gheorghe Covaliu,
O zi plină de măreţie vă oferă splendidul anotimp de toamnă – aniversarea dum-

neavoastră, care în acest an semnifică vîrsta la care se împletesc, în cel mai fericit 
mod, realizările în muncă și înţelepciunea vieţii, imprimînd sens existenţei.

Cu cea mai mare certitudine putem afirma că strălucita dumneavoastră carieră 
profesională se datorează, în primul rînd, calităţilor native pe care le posedaţi: inteligenţa, perseve-
renţa, înalta capacitate de muncă şi responsabilitatea excepţională.

Respectat, la cel mai înalt nivel, pentru fermitatea şi promptitudinea apreciate de toţi cei care 
lucrează cot la cot cu dumneavoastră, de-a lungul anilor, aţi demonstrat că sînteţi mereu un om cu 
veritabile calităţi morale.

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

Vă dorim multă sănătate, realizări remarcabile şi să nu vă îndepărtaţi, nici de acum încolo, de 
acel ideal intangibil al profesiei, care a devenit o parte importantă a vieţii dumneavoastră. 

la mulţi ani! 
* * *

Mihai POAlElUNGI, 
judecător, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie

Mult stimate domnule Mihai Poalelungi, 
Vine o zi în care totul în jur pare mai frumos şi mai uşor decît oricînd. Pentru 

dumneavoastră, una dintre aceste superbe zile de septembrie are o semnificaţie cu 
totul şi cu totul specială, deoarece vă aduce în dar frumoasa sărbătoare a sufletului 

– cea de-a 50-a aniversare.
Aţi reuşit să cuceriţi înălțimi graţie calităţilor deosebite cu care v-a înzestrat 

bunul Dumnezeu, iar bunătatea sufletească, seriozitatea, onestitatea, inteligenţa sînt 
doar cîteva dintre acele valori care vă disting drept o personalitate model pentru generaţiile de ac-
tuali şi viitori jurişti.

Graţie abnegaţiei în muncă, responsabilităţii şi comportamentului exemplar, de care daţi dovadă 
în prodigioasa dumneavoastră activitate, reuşiţi să menţineţi statutul de elită al instituţiei pe care 
o reprezentaţi, promovînd, pe toate căile posibile, valorile justiţiei şi imaginea acesteia, în cadrul 
societăţii noastre.

 Ne bucură nespus de mult că, sărbătoarea pe care aţi marcat-o recent  ne oferă plăcutul prilej de 
a ne alătura celor care v-au urat în aceste zile tradiţionalul, dar şi semnificativul la mulţi ani! 

Vă dorim multă sănătate, putere continuă de muncă, noi realizări încununate cu succes. Fie ca 
anii care se vor perinda, de acum încolo, să fie şi mai plini de împliniri şi armonie sufletească. 

* * *
Ion PlEŞCA, judecător, preşedintele Curţii de Apel Chișinău

Mult stimate domnule Ion Pleşca, 
Cu sentimentele cele mai sincere de înaltă preţuire şi admiraţie, prilejuiţi de frumoasa dum-

neavoastră aniversare, vă adresăm alese cuvinte de felicitare pentru dăruirea faţă de profesia, deloc 
uşoară, pe care v-a oferit-o destinul.

Avansarea prin muncă, efort şi elan, pe treptele ierarhice juridice, poartă amprentele unei irepro-
şabile personalităţi, care cu siguranţă, poate fi considerată un etalon de profesionalism, inteligenţă, 
perspicacitate și probitate.

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

la mulţi ani!
* * *

Valentin IlAŞCO, judecător, Rîşcani mun. Chişinău
Mult stimate domnule Valentin Ilaşco, 
Cu certitudine putem afirma că sînteţi o persoană deosebită, un judecător profesionist, ce contri-

buie esenţial la edificarea statului de drept – Republica Moldova, deoarece perseverenţa, sîrguinţa, 
modestia, perspicacitatea sînt doar cîteva dintre valorile care vă înnobilează distinsa personalitate.

Vă admirăm, vă respectăm, vă preţuim, iar aniversarea dumneavoastră ne oferă ocazia de a vă 
adresa sublime cuvinte de felicitare.Vă dorim să aveţi parte de cît mai multă sănătate, căldură sufle-
tească, bunăstare şi împliniri dintre cele mai frumoase.

la mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Boris Negru, doctor în drept, profesor universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Igor Ciobanu,  doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de 
Drept, USM; Aurelia Pleşca, judecător, Bender; Nina Rusu, judecător, Hînceşti; Natalia Iordachi, 
judecător, Sîngerei; Olga Gangal, judecător, Rezina;  Tamara Boubătrîn, judecător, Glodeni; Ma-
ria Iftodi, judecător, Edineţ; Veronica Nichitenco, preşedintele Judecătoriei Căuşeni; Petru Mora-
ru, preşedintele Judecătoriei Cahul; Virgiliu Buhnaci, judecător, Botanica; Anatol Doga, judecă-
tor, CA, Chişinău; Serghei lebediuc, vicepreşedintele Judecătoriei Comrat; Anatolie Vrînceanu, 
judecător, Bălţi; Ion Secrieru, judecător, CA, Chişinău; Nicolae Costin, judecător, Grigoriopol; 
Anatolie Pahopol, judecător, CA Chişinău; Vadim Belous, judecător, Soroca. 

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 împliniri şi realizări care să vă întregească 
deplin fericirea.

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

Echipa Dreptul şi Revista Naţională  de Drept

Dieta cu struguri a devenit cunoscu-
tă datorită unui bărbat care sufe-

rea de insuficienţă renală. Acesta a mîncat, 
timp de trei săptămîni, numai 
struguri şi la final a constatat 
că pierduse foarte multe kilo-
grame.

Dieta presupune renun-
ţarea pentru un anumit timp 
la toate alimentele, mesele 
constînd numai din struguri. 
Aceştia reglează digestia şi fa-
vorizează eliminarea toxinelor. 
Dieta cu struguri are şi efect 
detoxifiant.

În cinci-şase zile se pot 
pierde două sau chiar trei kilo-
grame. Trebuie să ştiţi că dieta 
nu se poate ţine mai mult de 
cîteva zile.

Mai puţin cunoscut, uleiul din sîm-
buri de struguri este o variantă sănătoasă 
atît pentru salate cît şi pentru gătit. Este 
bogat în grăsimi sănătoase, care reduc 
colesterolul rău şi conţine şi mulți anti-
oxidanţi.

Specialiştii laboratoarelor Caudalie 
spun că viţa de vie are propriul ei meca-
nism de stocare a apei: cînd condiţiile me-

teo se înrăutăţesc, planta îşi face rezerve 
de apă în rădăcini şi tulpini, pentru a le fo-
losi atunci cînd apar frunzele şi fructele.

Această apă, care se regăsește în stru-
guri, este puternic hidratantă şi bogată în 
minerale şi vitamine.

Hormonul fericirii – serotonina, este 
acel mic ,,element” din corpul nos-

tru responsabil pentru starea de euforie. Azi 
îți spunem care sînt alimentele delicioase 
care ne fac pur şi simplu fericiţi.

Ciocolata ne poate binedispune pe 
loc, nu doar datorită gustului dulce, ci şi 
datorită proprietăţilor sale chimice. Cio-
colata conţine o chimicală (anadamină) 
care ne energizează şi ne îmbunătăţeşte 
starea de spirit, determinîndu-ne să ne 
simţim confortabili sau chiar euforici.

Atunci cînd vrem să ne simţim fericiţi, 
orezul este o alegere excelentă. Deşi conţi-
ne carbohidraţi, consumat în cantităţi echi-
librate, nu îţi afectează greutatea şi te ajută 
să îţi îmbunătăţeşti starea de spirit.

Consumul de lapte şi produsele fă-
cute din acesta ne fac să ne simţim mai 
liniştiți şi mai fericiţi. La fel, dacă bei 
lapte înainte de culcare vei dormi mai 
bine şi îi vei oferi propriului organism 
aportul zilnic necesar de calciu.

Citricele şi în special portocalele nu 
sînt bune doar pentru propria noastră să-
nătate, ci acţionează puternic şi la nivel 
psihic, ajutîndu-ne să avem o atitudine 
mai pozitivă, să fim mai plini de viaţă.

La fel ca şi laptele, bananele conţin 
triptofan şi astfel, contribuie la produce-
rea de serotonină în creier, ajutîndu-ne să 
avem o stare de spirit mai bună şi să fim 
mai calmi.

Alimente delicioase care ne fac fericiţi

Studiu: Pericolul care se ascunde 
în rujuri şi paste de dinţi

O substanţă folosită la producerea 
rujurilor poate provoca afecţiuni cardi-
ace grave. Este concluzia cercetătorilor 
de la Universitatea din California, care 
subliniază că acelaşi conţinut se mai 
regăseşte şi printre ingredientele uti-
lizate la fabricarea pastei de dinţi şi a 
produselor pentru curăţarea feţei. 

Oamenii de ştiinţă atenţionează că 
triclosanul, un compus antibacterian şi 
antifungic, poate încetini procesul prin 
care muşchii, inclusiv inima, primesc 
semnale de la creier. 

Testele realizate în laborator au ară-
tat că expunerea, timp de 20 de minute, 
la triclosan poate reduce activitatea 
cardiacă cu 25 la sută.

În replică, producătorii au precizat 
că nivelul de triclosan folosit în indus-
trie nu este dăunător pentru sănătate. 
Studiile anterioare au arătat că această 
substanţă poate cauza probleme de fer-
tilitate sau ale glandei tiroide.

Calitatea alimentaţiei 
influenţează inteligenţa copiilor

Calitatea alimentaţiei influenţea-
ză inteligenţa copiilor, arată rezulta-

tele unui studiu realizat de cercetăto-
rii de la Universitatea din Adelaide. 
Astfel, bebeluşii hrăniţi cu mîncare 
nesănătoasă riscă să aibă un IQ mai 
mic.

Cercetătorii subliniază că diferenţa 
dintre cei care consumă dulciuri şi cei 
care se hrănesc sănătos se observă abia 
în jurul vîrstei de opt ani, atunci cînd 
merg la şcoală.

Specialiştii au monitorizat 7000 
de copii pe parcursul a mai mulţi ani. 
Ei au analizat alimentaţia acestora la 
şase luni, la 15 luni şi la doi ani. Re-
zultatele au arătat că cei care au fost 
alăptaţi şi au urmat o dietă echilibrată 
au un IQ cu pînă la două puncte mai 
mare.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  de unire  şi sprijin.   
Vă sîntem recunoscători  că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

Noi avem nevoie de acest ajutor şi vom   rămîne alături de Dvs.

CAleidosCop

Divert is
Aniversări Beneficiile strugurilor – dieta 

pentru slăbire rapidă


