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S ărbătoarea dedica-
tă în exclusivitate 

tuturor celor care veghea-
ză asupra Legii şi înţelep-
ciunii poporului – Ziua Ju-
ristului, bate deja la uşă. 

Şi dacă o aniversa-
re presupune a rezuma 
ceva, Ziua Juristului, 
la fel, constituie un 
moment oportun de a 
purcede la analiza acti-
vităţii desfăşurate, de a 
evidenţia succesele obţi-
nute, dar şi de a constata 
ce mai rămîne de făcut              
întru a atinge dezidera-
tele propuse, astfel încît 
sistemul  judiciar autoh-
ton să corespundă celor 
mai înalte standarde, 
pentru că în justiţie pu-
ţinul nu se acceptă. Este 
un sistem mult prea im-
portant şi trebuie să se 

19 octombrie – Ziua Juristului

Crezul unui 
profesor de drept

Cu mult drag şi insistenţă
Eu culeg din cărţi, din legi,
Cuget şi inteligenţă
S-aduc la studenţi, tineri colegi.

Căci le port la toţi respectul,
Mă-ngrijesc de soarta lor
Şi-mi asum tot intelectul 
Să le fiu de ajutor.

Ca la actul de spovadă, 
Vin la orele de curs, 
Să-mi spovăduiesc gîndirea
Despre tema ce-am propus.

Cu expresii cît mai simple 
Și cuvinte într-ales,
Ca și complicate lucruri 
Să le fie pe-nțeles.

Să trezesc în fiecare
Dorul de-a ști cît mai mult,
De-a cinsti înalt Dreptatea,
De-a fi om onest și cult,

De-a fi conștient de breaslă,
Competent specialist,
Devotat cu trup și suflet
Misiunii de Jurist.

Victor Volcinschi, 
doctor  în drept, profesor universitar, 

Facultatea de Drept, UsM

Gheorghe AVoRnic,
doctor habilitat în drept,  

profesor universitar, 
preşedinte al Consiliului 
de administraţie al UJM

încadreze perfect în sta-
tutul elitist.  

Totodată, stărui să re-
marc că, Ziua Juristului 
vizează nu doar persoa-
nele care fac parte din sis-
tem, ci şi cetăţenii simpli,  
astfel că, prin acţiunile 
organizate cu această 
ocazie, vrem să aducem 
justiţia mai aproape de ei, 
atenţionîndu-le,  o dată 
în plus, că au drepturi 
şi libertăţi fundamentale 
consfinţite de lege.  

Pentru noi, juriştii, 
această sărbătoare, am 
putea spune că este mai 
degrabă un examen de 
capacitate pe care trebu-
ie să îl susţinem, an de 
an, în faţa societăţii, să 
demonstrăm viabilitatea 
justiţiei naţionale, pre-
ponderent, pe compo-
nenta  privind creşterea 
calităţii, transparenţei şi 
eficienţei ei, precum și 
verificarea gradului de 
încredere al publicului 
în rezultatele obţinute 
și desfășurarea actului 
judiciar. În context, ţin 
să subliniez că, în pofida 
tuturor criticilor aduse 
la adresa justiţiei, se fac 
şi multe lucruri bune, în 
condiţii nu tocmai adec-
vate,  şi percep acest fapt 
ca pe o evoluţie  a men-
talităţii spre independen-
ţă. Deşi încă mai avem 
restanţe, sînt ferm con-
vins că prin consolidarea 

eforturilor şi capacităţi-
lor tuturor juriştilor vom 
reuşi să trecem de toate 
obstacolele, pe alocuri 
poate cu paşi mai lenţi, 
dar mai siguri,  astfel în-
cît rezultatul final să fie 
cel pe care ni-l dorim noi 
şi întreaga societate – în-
crederea justiţiabililor în 
forţa justiţiei noastre. 

Avem proiecte foarte 
importante în derulare, 

care necesită implicare 
plenară, şi am convinge-
rea că fiecare dintre noi 
îşi face datoria aşa cum 
ştie mai bine, aşa cum îi 
dictează vocaţia de ju-
rist. Acesta este motivul 
pentru care ţin să mul-
ţumesc colegilor mei, şi 
vă asigur că în cele din 
urmă, vom izbuti în nă-
zuinţa noastră de edifica-
re a statului de drept şi 

ascensiune socială.
Acum, la zi aniver-

sară, adresez tuturor lu-
crătorilor din domeniul 
justiţiei: judecători, pro-
curori, avocaţi, notari, 
executori, consilieri juri-
dici, experţi, consultanţi, 
mediatori, parajurişti, 
grefieri, referenţi – urări 
de sănătate, optimism, 
împliniri pe plan profesi-
onal şi personal, succese 

şi realizări remarcabile. 
Fie ca toată ostenea-

la, depusă de noi, în con-
cordanţă cu respectarea 
strictă a buchiei legii, să 
transforme Ziua Juristu-
lui, din acel examen de 
capacitate, despre care 
vorbeam anterior, într-o 
sărbătoare a independen-
ţei justiţiei şi consolidării 
competenţelor celor care 
o înfăptuiesc. 

Căutarea justiţiei înseamnă căutarea eternă a fericirii umane... Justiţia e fericirea socială, garantată de ordinea socială.

Justiţia – echilibru între putere şi dreptate

Mult stimaţi jurişti,

u
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Mesajul Preşedintelui Curţii 
Constituţionale, Alexandru TănAse, 

cu ocazia sărbătorii profesionale – 
Ziua Juristului

Tradiţional, la 19 octom-
brie, în Republica Moldova se 
celebrează sărbătoarea profesi-
onală – Ziua Juristului.

Cu această ocazie, ţin să 
reafirm că misiunea, deseori 
ingrată, a juriştilor este de a 
asigura şi de a promova supre-
maţia şi respectarea legii, de a 
contribui la edificarea şi conso-

lidarea statului de drept. În context, definitoriu este şi 
rolul justiţiei constituţionale, fără de care democraţia, 
separarea puterilor în stat, pluralismul politic, econo-
mia de piaţă, precum şi drepturile inalienabile ale ce-
tăţeanului, nu ar fi decît valori declarative.

Graţie efortului conjugat al celor ce profesează 
dreptul, procesul de ajustare la jurisprudenţa euro-
peană devine fezabil, iar societatea îşi poate redobîndi 
încrederea în instituţiile statului – motiv pentru care 
aş dori să-mi exprim gratitudinea faţă de jurişti, care 
prin integritate, abnegaţie şi dexteritate în exercitarea 
actului de justiţie contribuie la promovarea legalităţii 
şi a echităţii sociale, la apărarea drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale ale omului.

Cu prilejul acestei sărbători deosebite, vă îndemn 
să ne reamintim de deviza împăratului Ferdinand I 
al Sfîntului Imperiu Roman: Fiat iustitia, et pereat 
mundus (Fie justiţie, chiar de piere lumea) şi permi-
teţi-mi să vă doresc sănătate, perseverenţă şi spor în 
activitate!

Felicitări de Ziua Juristului

stimaţi colegi,

Cu prilejul Zilei Juristului, 
sînt onorat să mă adresez către 
toţi cei care reprezintă profe-
sia de jurist, exprimîndu-le 
sincere urări de împliniri pro-
fesionale.

Avem o profesie nobilă, 
menirea esenţială a căreia este 
realizarea şi apărarea valorilor 
social-umane fundamentale: 
legalitatea, dreptatea, morali-
tatea şi justiţia.

Pentru mulţi dintre jurişti profesia a devenit un mod 
de viaţă, o activitate de credinţă. Nici nu avem dreptul 
să pretindem ca, odată ieşiţi din birouri – să lăsăm la o 
parte îndatoririle de justiţiari şi luptători pentru adevăr.

Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, spori-
rea încrederii în justiţie trebuie să reprezinte atributele 
definitorii şi indicatori de maximă eficienţă a tuturor 
acţiunilor pe care le-am întreprins şi le vom întreprinde 
în viitor.

Îmi exprim convingerea că, activitatea cotidiană a 
Oamenilor Legii va fi la înălţimea încrederii şi aşteptă-
rilor pe care statul şi societatea le au faţă de noi.

În zi de sărbătoare profesională a juriştilor, adresez 
cordiale felicitări şi sincere urări de sănătate: procuro-
rilor, avocaţilor, judecătorilor, notarilor, profesorilor şi 
studenţilor facultăţilor de drept, tuturor celor care exer-
cită activitate juridică şi sînt implicaţi în acțiuni de asi-
gurare a supremaţiei legii şi afirmării statului de drept.

Tuturor celor care s-au consacrat slujirii Adevăru-
lui şi Justiţiei le adresez, în nume personal, precum şi 
al întregului Corp de Procurori al Republicii Moldova, 
sincere gînduri de preţuire, forţe inepuizabile şi suc-
cese depline în impunerea şi statornicirea spiritului de 
dreptate.

Cu profund respect,
Corneliu GURIn,

Procurorul General 
al Republicii Moldova

Mult stimaţi colegi,

Permiteţi-mi, din numele 
meu personal şi al Curţii Supre-
me de Justiţie, să vă adresez sin-
cere felicitări, cu ocazia sărbăto-
rii profesionale – Ziua Juristului.

Evident că, această zi impor-
tantă pentru comunitatea juridică 
oferă posibilitatea de a trece în 
revistă locul şi rolul Juristului în 
societate, care este unul esenţial 
şi a cărui finalitate constă în con-

solidarea înaltului deziderat al supremaţiei legii, a statului 

de drept şi respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în 
conformitate cu Legea fundamentală a statului şi a norme-
lor dreptului internaţional.

Fie ca orice scop propus, orice soluţie pe care o veţi 
găsi şi orice succes al dumneavoastră, în realizarea misi-
unii juristului, să vă aducă satisfacţie, iar viaţa să vă ofere 
multiple posibilităţi pentru valorificarea creatoare a po-
tenţialului intelectual şi moral de care dispuneţi.  

Cu prilejul acestei sărbători, vă doresc multă sănătate, 
fericire, prosperitate şi mult succes în nobila şi onorabila 
dumneavoastră misiune.

Cu respect,
Mihai PoAlelUnGI,

Preşedintele Curţii supreme de Justiţie

Î n fiecare an, în miez de toamnă, sărbătorim Ziua Ju-
ristului. Înscrierea acestui eveniment în calendarul 

sărbătorilor profesionale este un semn de înaltă aprecie-
re a rolului justiției și a aportului oamenilor legii la pro-
movarea valorilor unei societăți democratice. În actualul 
context european, consider că fiecare dintre profesiile din 
domeniul juridic are un rol determinant în articularea me-
canismului serviciului de justiție. În cadrul noii strategii 
de reformare a sistemului judiciar, care include măsuri vi-
zînd toate categoriile profesionale din domeniul justiției, 
este importantă conștientizarea necesității colaborării la 
atingerea unor standarde de calitate europeană.

Astăzi, justiția se afirmă ca un concept fundamental al 
zilelor noastre, adînc implicat în marile acțiuni transfor-
matoare, prin care trecem, astfel încît toate eforturile spre 
un progres social sînt raportate și corelate strîns cu ideea 
de justiție. Puține idei au fost atît de frecvent invocate, 
precum ideea de justiție, care a cunoscut о largă gamă de 
enunțuri, unde reflecția juridică a alterat cu aprecierea eti-
că, cunoașterea faptelor, cu generalizarea teoretică. Toți 
cei care ne desfășurăm activitatea în domeniul justiției 
sîntem conștienți de faptul înoitor și de perfecționare al 

justiției, determinat de marile transformări din cadrul 
societății noastre.

Deși juriștii lucrează în sectoare de muncă de o lar-
gă diversitate, fiind judecători, procurori, notari, avocați, 
executori judecătorești, obiectivele urmărite sînt comune. 
Sub acest aspect juriștii acționează în mod unitar, pentru 
sprijinirea procesului de întărire a ordinii de drept și a 
legislației în Republica Moldova, de educare a cetățenilor 
în spiritul respectării legilor și regulilor de conviețuire so-
cială. În realizarea acestor scopuri ne dorim о conlucrare 
fructuoasă cu instituțiile de specialitate, cu organizațiile 
profesionale ale juriștilor care au la bază consolidarea     
înaltului deziderat al supremației legii în țara noastră.

Stimați prieteni, cu prilejul acestei sărbători, adresez 
cele mai sincere felicitări tuturor juriștilor din țară, ani 
mulți și fericiți, perpetuă dorință de a face bine întru reali-
zarea unui sistem înalt de satisfacție profesională.

Tatiana UnGUReAnU, 
Președintele Uniunii notarilor 

din Republica Moldova

stimaţi colegi, 
doamnelor şi domnilor magistraţi,

Meseria de jurist este una nobilă, 
cu un statut distinct în societate, o 
activitate complexă, care presupune 
o înaltă responsabilitate, or, drepta-
tea este cea mai de seamă realizare 
a omenirii în ansamblu. Această 
profesie rămîne a fi una din cele 
mai importante şi necesare activităţi 
în cadrul unui  stat. Juriştii sînt cei 
care trebuie să fie un exemplu bun 
de urmat pentru toată societatea, fi-

nalitatea activităţii lor fiind ADEVĂRUL, DREPTATEA şi 
ECHITATEA.

Un rol crucial în această operă îi revine puterii judecăto-
reşti care are menirea de a garanta buna funcţionare a tuturor 
mecanismelor statului. De aici şi marea responsabilitate a ma-
gistraţilor consolidată de principiile independenţei, inamovi-
bilităţii, imparţialităţii, răspunderii personale şi disciplinei.

Consiliul Superior al Magistraturii felicită călduros ju-
decătorii şi colaboratorii sistemului judecătoresc, toţi juriştii 
care contribuie la realizarea actului de justiţie, dorind tuturor 
performanţe şi realizări noi, fericire, prosperitate şi succese 
remarcabile în activitatea dificilă şi importantă desfăşurată 
zi de zi.

Transmitem urările şi sentimentele noastre de admira-
ţie şi mulţumire veteranilor justiţiei, celor care prin munca 
în cunoştinţă de cauză, prin profesionalismul şi exemplul 
propriu au contribuit la formarea şi consolidarea sistemului 
judecătoresc în Republica Moldova.

Reiterînd cele expuse, Consiliul Superior al Magistratu-
rii vă urează ca activitatea profesională să fie marcată de rea-
lizări importante şi durabile, dînd dovadă de profesionalism, 
consecvenţă, perseverenţă şi vă îndeamnă să folosiţi toate 
cunoştinţele şi calificarea pe care o aveţi pentru edificarea, 
în Republica Moldova, a unei societăţi deschise, guvernate 
de dreptate şi adevăr.

Cu profund respect,
nichifor CoRoChII,

Preşedintele Consiliului
superior al Magistraturii

stimaţi colegi,
Sărbătoarea profesională, 

Ziua Juristului, îmi oferă pri-
lejul să vă aduc sincere felici-
tări tuturor celor care aspiră 
şi practică profesia de jurist. 

Sîntem în plin proces al 
reformei în sectorul justiţiei 
şi îmi exprim ferma convin-
gere că vom reuşi atingerea 

obiectivelor propuse, edificarea unui sector al justi-
ţiei eficient, independent, transparent şi responsabil 
faţă de societate, numai cu implicarea tuturor dintre 
dumneavoastră. 

Reforma impune necesitatea mobilizării efortu-
rilor noastre, a cunoştinţelor, a experienţei şi creati-
vităţii, pentru atingerea unei noi calităţi a justiţiei, 
unui nivel înalt de profesionalism şi standarde etice, 
întru asigurarea, intoleranţei faţă de corupţie, şi asi-
gurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

Apreciez efortul pe care îl depuneţi, alături de 
colegii dumneavoastră, în exercitarea acestei profe-
sii de interes public şi  responsabile.

Pe această cale adresez judecătorilor, procurori-
lor, executorilor judecătoreşti, avocaţilor, notarilor, 
reprezentanţilor societăţii civile şi mediului acade-
mic, tuturor celor implicaţi în lupta pentru asigura-
rea supremaţiei legii, cele mai sincere felicitări şi 
cele mai bune gînduri, satisfacţie în îndeplinirea 
misiunii încredinţate, perseverenţă, integritate, ini-
ţiativă, curaj pentru a asigura buna implementare a 
reformei şi mult succes în activitatea profesională.

Cu deosebit respect, 
oleg eFRIM,

Ministrul Justiţiei
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C u ocazia Zi-
lei Juristului, 

adresez sincere feli-
citări şi urări de bine 
tuturor celor care ac-
tivează în domeniu şi 
îşi îndeplinesc irepro-
şabil misiunea ce le-a 
fost încredinţată – să 
stea de veghe la res-
pectarea Supremaţiei 
Legii.

În această remarcabilă zi, exprim sen-
timente de profund respect faţă de toţi 
colegii, profesorii, doctori în drept, confe-
renţiari din cadrul Academiei ,,Ştefan cel 
Mare” a Ministerului Afacerilor Interne 
al Republicii Moldova, în special faţă de 
conducerea Academiei, domnul Simion 
Carp, doctor, conferenţiar,  colonel de po-
liţie. 

Totodată, Ziua Juristului îmi oferă 
oportunitatea să îl felicit cordial pe dom-
nul Gheorghe Avornic, preşedintele Uni-
unii Juriştilor din Republica Moldova, 
rectorul Universităţii de Studii Politice şi 
Economice Europene ,,Constantin Stere”, 
fiind profund impresionat  de acţiunile 
ample de caritate pe care le desfăşoară. 
Este unicul om de ştiinţă ce a organizat 
în ţara noastră, pe cont propriu,  Congre-
sele Academiei Româno-Americane 2012-
2013, în cadrul cărora au participat savanţi 
renumiţi din întreaga lume. Nu pot să nu 
menţionez aici şi despre înfiinţarea orfeli-
natului căruia îi poartă atîta grijă. Pentru 
activitatea-i rodnică în domeniul ştiinţei şi 

pedagogiei, pentru lucrul obştesc şi acţi-
unile filantropice ale domniei sale, consi-
der că savantul Gheorghe Avornic merită 
acordarea unei înalte distincţii de stat.

Decretarea acestei sărbători comportă 
o semnificaţie aparte pentru breasla noas-
tră, a juriştilor, deoarece contribuie la îm-
bunătăţirea percepţiei  societăţii vizavi de 
profesia pe care o deţinem.

Sînt antrenat în această activitate din 
1962, fapt ce mi-a permis să îmi formez 
un ideal al statutului de jurist, astfel că, 
în calitate de Om al Legii, juristul trebu-
ie să respecte, el însuşi,  cu cea mai mare 
stricteţe, normele de drept, să fie un model 
pentru membrii societăţii, să le apere drep-
turile şi libertăţile fundamentale şi  să-şi 
perfecteze în permanenţă  cunoştinţele 
în domeniu, ceea ce va genera mai multă 
siguranţă pentru cetăţeni şi mai multă în-
credere din partea lor în actul de justiţie, 
iar rezultatul final constituie chintesenţa 
sistemului judiciar.

De Ziua Juristului, urez celor ce con-
tribuie la edificarea statului de drept – Re-
publica Moldova, care prin autoritatea şi 
experienţa lor sînt un bun exemplu pentru 
tînăra generaţie de jurişti, mulţi ani şi ace-
eaşi slujire a idealurilor dreptăţii.

Cu respect, 
Vasile FloReA, 

doctor în drept, conferenţiar, 
Academia ,,Ştefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne al 
Republicii Moldova,  Cavaler al 

ordinului ,,Gloria Muncii”

Cuvînt către colegi,

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova îi felicită cordial 
pe avocaţii, judecătorii, procurorii, anchetatorii, profesorii de la 
facultăţile de drept, pe toţi specialiştii din  domeniul dreptului, 
cu ocazia sărbătorii noastre profesionale – Ziua Juristului. Vă 
felicităm cordial, dragi colegi, pentru aportul personal pe care 
îl depuneţi la locul de muncă, pentru integritatea, demnitatea şi 
tactul de care daţi dovadă în luarea de decizii şi pentru că sînteţi 
adepţi ai ideii păstrării memoriei treze a acestui neam.

Vă dorim tuturor mulţi ani buni şi rodnici, sănătate şi fericire, 
sprijin şi înţelegere, devotament, clipe de viaţă mai intensă şi 

mai frumoasă, încredere în viitor, spor în tot ce vă propuneţi să realizaţi, lumină în case şi 
în suflete, iar timpul să se scurgă în folosul ideilor dumneavoastră. 

Gheorghe AMIhAlAChIoAIe, 
Preşedintele Uniunii Avocaţilor 

stimați colegi,
În şiragul sărbătorilor din calendar, ziua de 19 octombrie este 

cea care ne reunește pe toți cei a căror meserie este de a  asigura 
funcţionarea legii şi a face ca dreptatea să triumfe. Ne mai unesc 
valorile comune –justiţia, echitatea, demnitatea, legalitatea, corec-
titudinea – pe care zilnic încercăm să le afirmăm şi să le impu-
nem.  În ziua sărbătorii noastre profesionale, vreau să vă doresc ca 
valorile promovate de noi să triumfe, meseria să ne fie apreciată, 
familiile să ne fie sănătoase, iar realizările profesionale/personale 
să fie benefice societăţii.

Ţin să  exprim colegilor – executori judecătoreşti, recunoştinţa 
pentru cutezanţa de care dau dovadă în exercitarea activității şi să doresc prosperitate 
profesiei, dar şi fiecăruia dintre ei.

Cu respect şi consideraţiune pentru munca depusă, 
Roman TAlMACI,

Preşedintele Uniunii naţionale a executorilor Judecătoreşti

R epublica Moldova trebuie să 
avanseze în implementarea 

reformelor pentru a putea semna Acor-
dul de Asociere cu UE în actualul man-
dat al Comisiei Europene. Declaraţia 
a fost făcută de şeful Delegaţiei UE 
la Chişinău Pirkka Tapiola, în cadrul 
primului său briefing de presă, după 
numirea în funcţie. Oficialul european 
a comunicat jurnaliştilor că mandatul 
Comisiei Europene se încheie în luna 
octombrie 2014.

Pirkka Tapiola a subliniat că Mol-
dova este lider incontestabil în cadrul 
Parteneriatului Estic, dar aceasta nu 
înseamnă că nu are problemele cu 
care se confruntă o societate în tran-
ziţie. Şeful Delegaţiei UE spune că în 
Moldova nu este delimitat clar mediul 
de afaceri de politic.

„Acordul de Asociere este un in-
strument de modernizare, el pune baza 
acestei modernizări. Deschidem piaţa 
UE pentru produsele din Moldova în 
schimbul reformării mediului de afa-
ceri. Toate standardele aplicate în cazul 
întreprinderilor din UE vor fi aplicate 
şi în cele din Moldova, nici mai mult, 

nici mai puţin. Noi nu am negociat un 
aranjament care să permită Moldovei 
să exporte exclusiv în UE”, a comuni-
cat Pirkka Tapiola.

Şeful Delegaţiei UE la Chişinău e 
de părere că Acordul de Asociere cu 
UE va impulsiona dezvoltarea econo-
miei din Moldova, dar cetăţenii trebu-
ie să aibă aşteptări realiste, deoarece 
acordul nu va aduce miracole. Toto-
dată, Moldova va fi susţinută în con-
tinuare de UE ca să aplice în practică 
reformele începute.

„Asistenţa UE pentru Moldova este 
cea mai mare din Parteneriatul Estic, 
se alocă 100-130 de milioane de euro 
anual pentru 3 sectoare: dezvoltarea 
rurală şi regională, reforma admi-
nistraţiei publice şi reforma justiţiei. 
Acordul de Asociere cu UE va adu-
ce beneficii moldovenilor, dacă va fi 
implementat corect şi deplin”, a spus 
oficialul.

Pirkka Tapiola a mai menţionat că 
în Moldova trebuie să se facă priva-
tizări transparente, or, Zona de liber 
schimb cu UE va putea funcţiona nu-
mai prin transparenţă deplină.

Pirkka Tapiola: Moldova trebuie să 
avanseze în reforme pentru a semna 
Acordul de Asociere cu Ue în 2014F emeile sînt înjosite, percheziţionate, iar une-

ori chiar şi bătute la locul de muncă. Declara-
ţia a fost făcută de către preşedintele Consiliului de 
femei al Federaţiei „Agroinsind”, Daria Bostan, care 
susţine că încălcările se comit în special la compani-
ile cu capital străin, unde nu se creează sindicate, iar 
manageri şi supraveghetori sînt persoane străine.

În cadrul unei conferinţe de presă, Daria Bostan 
a remarcat că la companiile cu capital străin, deseori, 
angajaţii nu au contracte individuale de muncă, ci 
contracte pe un termen limitat, de 3 luni, iar după 
această perioadă angajaţii sînt disponibilizaţi, fără să 
li se achite remunerare şi sînt angajate alte persoane.

„Există un caz, la o companie cu capital străin, 
unde angajaţii sînt supravegheaţi de persoane cu 

bîte. Nu au voie nici cîteva clipe să se odihnească. 
Li se plăteşte minimul de existenţă, 1400 de lei, ca 
angajaţii nici să nu poată să se plîngă pe angajatori”, 
a spus Daria Bostan.

Şefa Consiliului de femei a Federaţiei „Agroin-
sind” a remarcat că oamenii nu se simt protejaţi de 
stat şi preferă să plece în economia tenebră. „Nici 
legislaţia nu este foarte bună. Pentru a efectua un 
control, autorităţile trebuie să anunţe cu 5 zile înain-
te despre faptul că vin să verifice, dar după 5 zile nu 
mai găsesc nici urmă de angajaţi la negru acolo”, a 
subliniat Daria Bostan.

Potrivit datelor Confederaţiei Naţionale a Sindi-
catelor, din 1,2 milioane de persoane active, plătesc 
contribuţia la stat puţin peste 600 mii de cetățeni. 

l a vîrsta de 28 de ani, 
Sabina Cerbu devine vi-

ceministru al Justiției, anterior 
deținînd funcția de șefă a Cabi-
netului ministrului Justiţiei. Ea 
spune că a fost plecată din țară, 
dar a revenit.

„Consider că fiecare generație 
trebuie să se sacrifice pentru vi-
itorul următoarei generații. Au 

făcut-o părinții noștri, acum e 
rîndul nostru s-o facem. Or, dacă 
pleci nu este neapărat corect. 
Pleci    într-o societate în care 
deja toate lucrurile sînt puse la 
punct și atunci eşti cel care doar 
beneficiază de sacrificiul unei 
alte generații”, a mărturisit Sabi-
na Cerbu, recent, într-un interviu.

Viceministrul Justiției a de-

clarat că, în viziunea sa, chiar și 
dacă unii moldoveni au în gînd 
să părăsească țara, ar trebui să 
o facă doar după ce au încercat 
să reușească și aici. „Merită să 
rămîi acasă, merită cel puțin să 
încerci să faci ca lucrurile să se 
schimbe. Eu sînt la etapa cînd 
încă încerc să fac ceva”, a mai 
spus Sabina Cerbu.

Declarație: În Moldova se practică violenţa la locul de 
muncă, în special asupra femeilor

Viceministrul Justiției sabina Cerbu: Merită să 
încerci, cel puțin, să rămîi acasă

stimați colegi, 
Cu prilejul Zilei Juristului, am deosebita plăcere să vă 

adresez, din partea mea și a colectivului Institutului Național 
al Justiției, sincere felicitări şi urări de bine.  

Breslei noastre îi revine un rol deosebit în procesul de 
edificare a Republicii Moldova ca stat de drept pe calea inte-
grării europene. În acest sens, îmi exprim ferma convingere 
că, în pofida tuturor vicisitudinilor, vom depune, împreună, 
toate eforturile pentru a realiza reforma judiciară și de drept, 
al cărei scop este ocrotirea drepturilor și libertăților funda-

mentale ale omului conform standardelor europene.
Strategia de reformă a sectorului justiției, care a demarat în 2011, ridică noi 

responsabilități atît în fața sistemului judecătoresc, organelor procuraturii, altor instituții 

de drept, cît și în fața fiecărui jurist încadrat în opera de edificare a unei societăți bazate 
pe Adevăr, Dreptate şi Echitate. Din aceste considerente, juriştii care conştientizează 
necesitatea aprofundării reformei în sectorul justiției – iar aceștia, sper, sînt majoritatea 
dintre ei – trebuie să dea dovadă de profesionalism, imparțialitate marcată prin caracter 
incoruptibil și implicare totală la realizarea celor programate în următorii trei ani de re-
formă, ani care pot fi de cotitură pentru soarta Republicii Moldova.

Prima datorie a unei societăți este justiția, ceea ce implică juristului un rol important 
în statul de drept. Iată de ce, cu ocazia zilei profesionale a juristului, vă adresez tuturor 
urări de sănătate, consecvență, verticalitate și curaj la înfruntarea provocărilor care ne 
așteaptă în nobila noastră misiune de consolidare a supremației legii.

Succese!
Anastasia PAsCARI,

 Director executiv al InJ
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P entru a fi desfășurată în mod profesionist, 
orice activitate necesită vocație, dăruire de 

sine. Or, în cazul în care sistemul judiciar este per-
ceput drept coloana de susținere a societății, profe-
sia de jurist, cu atît mai mult, comportă aptitudini 
deosebite, uneori pînă la sacrificiu.

 În primul rînd, un jurist bun trebuie să fie înzes-
trat cu înalte valori umane, precum simțul supradez-
voltat al responsabilității față de faptele sale și dra-
gostea față de oameni. Acestea sînt esențialul misi-
unii juristului în societate. De asemenea, un jurist 
calificat trebuie să însușească profund conținutul 
profesiei sale – normele de drept în raport cu 

evenimentele ce se produc în societate, dînd o apreciere faptelor, conform 
prevederilor legale. Dar viața reală, exclusiv rar, creează circumstanțe care 
corespund întocmai legislației. În acest caz, survine cea mai grea misiune a 
juristului – de a analiza fapta reală și de a găsi norma juridică care trebuie 
aplicată adecvat situației. Vreau să atenționez că acest lucru nu este tocmai 
ușor. Aici este nevoie de logică foarte dezvoltată, obiectivism și pragmatism, 
dacă doriți, iar juriștii sînt și ei parte a societății, ca și ceilalți oameni, cu 
simțiri și emoții, pe care trebuie să le stăpînească. Am să evoc aici perioada 
cînd activam în calitate de judecător, și cît de greu îmi era să soluționez 
litigiile de divorț în cazurile în care erau copii, deoarece mă copleșea o stare 
afectivă intensă pentru acești pici care își iubeau ambii părinți ce hotărîseră 
să se despartă. ...Ieșeam bolnav de la aceste ședințe de judecată. 

 Activînd în calitate de jurist, consider că această profesie și-a lăsat am-
prenta asupra destinului meu, pentru că inițial, îmi doream mult să devin 
muzician, dar, probabil, că soarta a vrut să devin jurist. Important este că nu 
regret acest lucru, iar profesia de jurist mi-a fost de un real folos, deoarece 
oferă un spectru larg de activitate, ceea ce presupune un șir de deprinderi 
utile pentru viață și cel mai nobil lucru – de a face bine oamenilor. Intere-
sant este că în cele din urmă, am găsit în activitatea de jurist și elemente 
de armonie care se aplică în muzică, în situația dată – armonia în relațiile 
interumane, instituirea echilibrului în satisfacerea intereselor oamenilor.

 Și dacă e să pornim de la cunoscutul proverb: ,,Fie pîinea cît de rea, tot 
mai bună-i în țara mea”, totuși, pîinea juristului din Republica Moldova 
este uneori și amară. De ce? – pentru că noi, juriștii, mergem mînă în mînă 
cu prevederile legislative de la care nu putem deroga, dar de multe ori, o 
bună parte a membrilor societății nu prea înțeleg acest lucru și crează o 
opinie eronată vizavi de profesia breslei noastre. Nu vreau să afirm că toți 
juriștii sînt sfinți, deoarece ei sînt, în primul rînd, oameni și totuși, mă doare 
enorm de mult, pentru că într-un fel sau altul aparținem toți acestei cohorte, 
dar slavă Domnului că astfel de cazuri sînt mai puține decît cele bune.   

Victor VolCInsChI, 
doctor în drept, profesor universitar, 

Facultatea de Drept, UsM

D intotdeauna am con-
siderat că profesia 

de jurist, precum și cea de 
dascăl și medic, la fel ca alte 
specialități creative, o poţi 
învăța şi chiar profesa la un 
nivel destul de înalt.

Însă, pentru a fi un jurist 
profesionist este nevoie de 
vocație, iar cel care a devenit 
jurist din întîmplare, în urma 
anumitor circumstanțe, dar nu 

are  vocație, harul de la Dumnezeu – niciodată nu va 
fi o personalitate în domeniu – indiferent de sfera  de 
activitate: judecător, procuror, polițist, avocat, notar, ju-
risconsult etc.

Nu pot explica ce înseamnă vocația de jurist, dar 
cred că în primul rînd aceasta vizează dragostea și res-
pectul pentru dreptate și adevăr, dorința ca acești doi 
piloni ai justiției – dreptatea și adevărul să triumfe.

Activitatea de jurist a influenţat foarte mult destinul 
meu. În fond, fiind de mic copil supranumit „AVOCA-
TUL”, de cînd eram pe băncile şcolii voiam să studiez 
la facultatea de drept. Dar în 1961, pe cînd încă nu îm-
plinisem nici vîrsta de 17 ani, comisia de admitere nu 
mi-a acceptat actele, deoarece, potrivit unei reguli de 
atunci, ca să participi la concursul de admitere la facul-
tate, trebuia să ai un stagiu de muncă de minim doi ani 
şi armata făcută. De altfel, sînt de părere că erau bune 
aceste reguli. Astfel, am devenit student abia în 1968, la 
24 de ani și am absolvit facultatea la vîrsta de 29 de ani. 
Deci, aveam deja o experiență modestă de viață. La 33 
de ani am absolvit doctorantura la Moscova. Din 1973 
și pînă în prezent, practic această profesie desfăşurînd 
nu numai activitate pedagogică. În anii 1990-2001, am  
fost prim-viceministru de Externe; Consilier de Stat al 
Președintelui Republicii Moldova, E.S. Mircea Snegur; 
Judecător al Curții Constituționale – prima componență; 
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii 
Moldova. Îndrăznesc să cred, că funcţiile respective 
mi-au fost încredinţate ținîndu-se cont,  în primul rînd 
de faptul că sînt jurist de specialitate şi jurist internaţi-
onalist de specializare, deoarece după 1990, nu am mai 
fost membru a nici unui partid politic  și deci,  acest 
criteriu (calitatea de membru de partid) nu conta.

Cît priveşte gustul pîinii de jurist, acesta este unul 

dulce-amărui. Dulce – cînd reușești să faci un lucru bun 
și necesar, amărui – atunci cînd nu reușești. Amar de tot 
devine atunci cînd nu poți ajuta, nu poți face sau găsi 
dreptatea în labirintul instituțiilor noastre de stat și în 
primul rînd în organele de drept.

Îmi amintesc cu nostalgie de primii ani de studii la 
facultatea de drept, cînd unul din marii pedagogi care ne 
preda logica și filosofia, domnia sa Teodosii Maiațchii 
ne-a zis chiar la prima oră: „V-ați ales o specialitate no-
bilă, prestigioasă, dar extrem de grea și plină de respon-
sabilitate”, argumentînd printr-un exemplu elocvent: 

,,Dacă  copilul vine cu note rele de la școală – părinții 
zic că de vină este profesorul, școala și îl mută la altă 
școală. Dacă un copil a fost tratat greșit de medic, sînt 
acuzați medicii de la spital sau chiar medicina. Dacă 
un copil a fost judecat fără vină, este acuzat Statul – 
justiția e a treia ramură a puterii de stat”.

Atît de sugestive aceste cuvinte pe care le spun şi eu 
la rîndu-mi studenţilor mei. Astfel, cei cu vocaţie, care 
au venit să studieze la drept, privirea lor exprimă înţe-
legere, iar cei care au venit pentru că aşa e la modă   și 
prestigios, zîmbesc ironic. Și nu e de mirare, dacă cea 
mai  răspîndită definiție a legii, în rîndul studenților de 
astăzi este:  „Legea este o bară peste care caii sar, iepurii 
se strecoară pe sub ea, iar măgarii se opresc în fața ei”.

Încă din timpurile antice, juristul era recunoscut 
drept o persoană cultă, educată, erudită, cu o ținută 
de om nobil. Numai cînd sînt întrunite aceste calităţi 
valoroase putem vorbi de un jurist ca personalitate, 
dar pentru aceasta este nevoie de muncă permanentă. 
Perfecționarea nu are limite. Și  aici tot este nevoie de 
vocație.

Cu siguranţă, în Republica Moldova avem o majori-
tate solidă de astfel de personalități. Însă, mediocritățile, 
chiar nulitățile în unele cazuri și corupții de tot soiul și 
toate nivelurile, care se consideră mai presus de LEGE, 
independenți de ea, sînt mai văzuți și mai cunoscuți 
anume prin fărădelegile  pe care le comit.

 Nu trebuie și nu avem dreptul să acuzăm pe toți și 
de toate. Juristul tot poate și deseori greșește. Important 
este să recunoască că a greşit şi să se corecteze.

Nu sîntem îngeri. Sîntem oameni şi a greşi e ome-
neşte, a ierta e creştineşte. 

nicolae osMoChesCU,  
doctor în drept, profesor universitar, 

Facultatea de Drept, UsM

N u cred că ar fi corect 
ca de Ziua Juristu-

lui, dar şi în general, să îm-
părţim juriştii în jurişti şi ju-
rişti buni. În concepţia mea, 
pentru a fi jurist este nevoie 
de vocaţie, iar aprecierea 
o fac cei care beneficiază 
de munca lui, în funcţie de 
rezultatele obţinute care, la 
rîndul lor, depind de gradul 
de aptitudini şi abnegaţie a 
fiecărui jurist.  

Profesia de jurist, practic, mi-a schimbat viaţa. 
Graţie ei am renunţat la ideea de a mă face militar 
ca să devin jurist şi nu cred că aveam să mă simt 
împlinit din punct de vedere profesional dacă nu 
aveam să desfăşor şi activitate pedagogică în do-
meniu, mai concret – profesor la Catedra de Drept 
Penal şi Criminologie. Astfel, am reuşit să îmbin 
perfect, în activitatea mea de zi cu zi, profesiile pă-
rinţilor mei – avocat ca tata şi profesor ca mama.  
În acest caz, pot spune că vocaţia mea de jurist îşi 
are originea încă la nivelul genetic, iar faptul că am 
devenit jurist şi nu militar mă face să cred că Bunul 
Dumnezeu a aranjat lucrurile la locul lor.  

Probabil că aş fi avut o altă soartă profesională, 
dacă mi se permite formularea. Cert este că, dacă 
nu deveneam jurist,  nu aveam fericirea să cunosc 
atîţia oameni minunaţi care mi-au fost colegi de fa-
cultate şi cu care am locuit în acelaşi cămin studen-
ţesc, ajutîndu-ne reciproc, mulţi dintre care au atins 
culmi înalte, devenind jurişti excelenţi.  Aveam să 

pierd mult dacă nu îi cunoşteam pe mentorii mei, 
dascălii de la Facultatea de Drept a USM – oameni 
deosebiţi, specialişti de notorietate. De asemenea, 
nu aveam să cunosc acea pleiadă de avocaţi califi-
caţi, cu care stăruim să demonstrăm şi rolul impor-
tant al avocatului în procesul de înfăptuire a unei 
justiţii eficiente. 

Deşi, poate este cea mai bine cotată profesie 
în ţara noastră, nu toţi care absolvesc facultatea 
de drept rămîn să activeze în domeniu, deoarece 
pîinea juristului nu întotdeauna are un gust dulce, 
este unul mai mult dulce-amărui: dulce – cînd te 
bucuri de realizările tale, cînd ai reuşit să ajuţi un 
om şi să obţii dreptatea pentru el, cînd ai reuşit să 
împaci părţile şi să ,,lecuieşti ” sufletele oamenilor 
disperaţi şi amarul vine atunci cînd nu poţi să faci 
acest lucru din cauza imperfecţiunii legislaţiei sau 
din alte motive la care acum nu vreau să mă refer. 

În calitate de jurist, avocat, prodecan al Baro-
ului de Avocaţi Chişinău, circumscripţia Curţii de 
Apel Chişinău, membru al Comisiei de licenţiere 
a profesiei de avocat a Uniunii Avocaţilor din Re-
publica Moldova, lector universitar la Catedra de 
Drept Penal şi Criminologie a USM şi pur şi sim-
plu în calitate de om, îi felicit pe toţi juriştii şi stu-
denţii – viitori jurişti, cu ocazia Zilei Juristului. Le 
doresc tuturor sănătate, răbdare, rezistenţă, cumpăt 
şi tot ce au nevoie pentru a avea realizări cît mai 
frumoase pe plan profesional şi o viaţă lungă, iar 
munca să le fie răsplătită din plin.    

  Dorin PoPesCU, 
prodecan al Baroului de Avocaţi Chişinău, 

lector universitar   

Î ncă de mic copil am avut ocazia să intru în contact 
cu jurişti, asistînd la anumite discuţii din care nu în-

ţelegeam prea multe, însă mi se părea ceva fascinant ce cu-
prinde toate domeniile vieţii sociale, fapt ce mi-a stîrnit in-
teresul vizavi de această lume magică. Permanent am simţit 
acut orice nedreptate şi incorectitudine a unor persoane faţă 
de altele, prin urmare, alegerea profesiei nu a fost o proble-
mă pentru mine – ştiam că vreau să devin jurist. Adevărat se 
zice că, pentru a fi un bun jurist e nevoie de vocaţie, deoa-
rece această profesie presupune multă muncă, studii şi per-
fecţionare continuă, astfel că, dacă nu ai vocaţie, niciodată 
nu vei fi disponibilă a-ţi dedica cea mai mare parte din timp 

meseriei, iar ceea ce vei face, nuştiu dacă se va putea numi o muncă de calitate.
Profesia de jurist şi-a lăsat amprenta şi asupra destinului meu, în sensul că viaţa 

noastră e constituită din raporturi juridice simple sau complexe care influenţează 
într-un fel sau altul cotidianul. Practicînd această activitate de mai mult timp, constat 
cît este de utilă şi mă bucură enorm de mult faptul că pot să îmi ajut rudele, prietenii 
şi alte persoane aflate în imposibilitatea de a apela la un specialist din domeniul ju-
risprudenţei. Poate aş fi avut o altă soartă dacă nu deveneam jurist, dar dacă ar fi să o 
iau de la capăt – tot jurist m-aş face. Aceasta este vocaţia mea. 

 Pe cît este de prestigioasă, profesia de jurist implică multă muncă şi perfecţiona-
re continuă. Cu părere de rău, lacunele din sistemul de drept naţional, modificările 
continue ale legislaţiei necesită studii profunde din partea justiţiarului, care este pus 
în situaţia de a-şi sacrifica din timpul liber pentru a-şi consolida cunoştinţele în con-
formitate cu noile principii.  Este greşită afirmaţia, potrivit căreia un jurist trebuie să 
ştie tot, iar munca sa nu presupune prea mult efort, atîta timp cît cunoaşte legislaţia. 
În context, ţin să subliniez că fiecare caz are particularităţile sale, iar juristul trebuie 
să aplice legea în funcţie de aceste particularităţi, ceea ce este foarte greu.  

 Exercitarea profesiei de jurist vine, de cele mai multe ori, în detrimentul familiei 
şi a vieţii personale, deoarece presupune eforturi duble, triple chiar şi nu de puţine 
ori se lucrează peste program  sau chiar şi în zilele libere. Cu toate acestea, nimic nu 
este mai plăcut decît satisfacţia muncii răsplătite din plin.

ecaterina MADAn, 
asistent judiciar, profesor, Facultatea de Drept, UsPee ,,Constantin stere”

Juriştii nu se cresc şi nu se învaţă, juriştii se nasc, 
fiind ulterior cizelaţi pe băncile facultăţii de drept. 
Astfel, a fi jurist este mai mult o vocaţie decît o pro-
fesie.  Aceasta o susţin mai multe personalităţi de 
notorietate din domeniul jurisprudenţei și o demon-
strează experienţa. 

Pentru ei, a fi jurist înseamnă totul, deoarece au 
simţit chemarea lăuntrică către acest domeniu încă 
de timpuriu şi au ales ca destin să slujească cu cre-
dinţă legii. Astăzi, cînd se pot numi deja oameni 
ai sfintei Dreptăţi, constată că, de fapt, acest lucru 
le-a marcat viaţa în cel mai pozitiv sens, iar dacă ar 

fi să o ia de la capăt, ar merge pe acelaşi drum. 
Despre vocaţia de jurist, despre cum le-a influen-

ţat soarta această nobilă profesie, dar şi despre cum 
este gustul pîinii de jurist ne-au vorbit cu amabilita-
te oameni renumiţi din domeniul justiţiei naţionale, 
opiniile cărora vi le împărtăşim în cele ce urmează.        

A fi jurist – vocaţia unei vieţi 



Am decis să studiez Dreptul pentru ca să pot ajuta oamenii, aducîn-
du-le în viaţă Dreptatea. Spre sfîrşitul studiilor am înţeles că voi 

deveni procuror pentru a fi în serviciul legii. 
Felul în care gîndesc, felul în care simt şi cum percep lucrurile îmi 

recomandă această profesie şi nu am nici un dubiu că decizia mi-a fost 
corectă.

Cel mai important lucru de care mă ghidez este să-mi fac onest meseria 
şi să fiu de folos oamenilor, ale căror drepturi au fost lezate. Aşa am fost 
educat de părinţi şi societate. Dar să ştiţi, că un procuror nu este agreat şi 
în acest context, m-ar deranja dacă aş fi lăudat de vreun infractor.

Cel mai mare merit pentru un procuror este să fie respectat.
Alexandru nIChITA, 

procuror, şef al secţiei investigaţii financiar-economice a Procuraturii Generale

Am vrut să devin jurist şi acest vis s-a realizat. 
Dosare peste dosare, anchete, răufăcători urmăriţi penal – sînt doar 

cîteva dintre elementele care pot descrie cariera unui jurist, şi în special a unui 
procuror.

Profesia de jurist este un stil de viaţă, o muncă, o dorinţă, un sumar de 
sacrificii făcute, a nopţilor nedormite, de cele mai multe ori, încununate cu 
succes. Nu este deloc uşor, nici nu aştept să fie aşa. Sîntem obligaţi să venim 
în ajutor oamenilor înainte de a fi tîrziu.

Viorel TUReAC, 
Procurorul municipiului Bălţi

P rofesia de jurist implică, pe lîngă înalte calităţi profesionale – şi vocaţie. 
De asemenea, este foarte important ca un jurist să fie şi creativ – cînd 

consultă un client privind structurarea afacerii sale, a contractului pe care îl va 
încheia; creativ – atunci cînd trebuie să asiste clientul într-un litigiu.

A fi întotdeauna pregătiţi pentru ceva nou – este una dintre regulile de care 
trebuie să se conducă cei ce aleg să activeze în domeniul justiţiei, deoarece  
sistemul de drept se schimbă nu doar în Moldova, ci şi în străinătate, şi asta are 
impact şi asupra legislaţiei noastre. Un jurist trebuie să fie bun în multe: lucrul cu 
oamenii; lucrul cu autorităţile; lucrul cu computerul; să poată căuta informaţia prin 
metode tradiţionale, în cărţi vechi, dar şi în baze de date de legislaţie, de practică 
judiciară; unui jurist nu i se permite să ştie doar limba română; cunoaşterea altor 
limbi îi deschide noi orizonturi.

  Deoarece profesia de jurist este una liberală, iar adeseori juristul este propriul 
său şef, limita dintre timpul de lucru şi timpul personal este tot mai vagă. Astfel, activitatea de jurist nu 
este una uşoară. Mai este şi impactul pe care nivelul dezvoltării tehnologice îl are asupra tuturor profesiilor, 
mai ales cele bazate pe informaţie şi pe comunicare, iar profesia de jurist nu este o excepţie în acest sens.

octavian CAZAC,
 doctor în drept, lector universitar, Catedra Drept Civil, UsM, avocat
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A te numi ,,jurist” trebuie să meriţi. Acest merit, în vizi-
unea mea, poate fi marcat doar prin aportul personal 

al fiecăruia la consolidarea legalităţii şi ordinii de drept în 
societatea în care trăim, ieri, azi şi mîine, fie că eşti procuror, 
judecător, avocat, poliţist sau ai ales o altă profesie decît cea 
fixată în diploma de absolvire a facultăţii de drept.

Aceasta mi-a dictat un mod de viață nu cel mai uşor. Dar 
de fapt, în activitatea mea, niciodată nu am căutat ,,zone de 
confort” sau ,,căi uşoare”. Consider că am făcut ceea ce tre-
buia să fac pentru ca să mergem în siguranță pe stradă, pentru 
prioritatea sentimentului de siguranță în norma de drept. 

Sigur mai avem mult de muncit în acest sens, dar aceasta 
depinde de fiecare dintre noi în parte.

Azi eşti angajat în organele de drept, mîine îmbrăţişezi o profesie liberă, dar ori-
cum rămîi membru al societăţii care vrea un anumit grad de cultură juridică, şi asta 
pentru că omul nu se alimentează doar cu pîine.

Şi dacă avem anumite merite, ele sînt graţie celor care cred în noi, colegi de breas-
lă, membrii familiilor, prieteni care ne sînt alături zi de zi şi pentru care am toată 
recunoştinţa.

 Felicitări şi realizări frumoase în continuare.
Andrei PânTeA, 

prim-adjunct al Procurorului General

D ecît să vorbesc despre vocaţia de a fi jurist, pre-
fer să formulez un răspuns la întrebarea, dacă, 

a fi jurist e vocaţie? La prima vedere, da. Dar dacă ne 
gîndim la faptul că atît cadrul normativ, cît şi jurispru-
denţa, sînt într-un accelerat proces de dezvoltare, spun 
că simpla vocaţie nu mai e suficientă. În concluzie, un 
bun jurist este doar acela care, reuşeşte să catalizeze 
acele elemente care formează vocaţia cu autoperfecţio-
narea continuă.

În opinia mea, pentru ca o persoană să poată spune 
că are vocaţie de jurist, ar trebui să regăsească la ea ele-
mente cheie, cum ar fi: intuiţia, o memorie bună, o artă 

oratorică corespunzătoare, capacităţi de convingere etc.
Nu în ultimul rînd, pe calitatea unui jurist îşi pune amprenta capacitatea lui ca în 

termeni cît mai scurţi, să vină cu soluţii asupra problemei abordate.
Mircea RoŞIoRU, 

procuror, şef al Direcţiei Judiciare a Procuraturii Generale

Pentru suplinirea celor şase funcţii de 
membri permanenţi ai Consiliului Superior al 
Magistraturii (CSM), care vor deveni vacan-
te la 1 noiembrie, concurează 13 judecători.

Potrivit Serviciului de presă al CSM, din 
partea Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) s-au 
înscris Dumitru Visternicean, Tatiana Rădu-
canu şi Ion Druţă. Candidaţii din partea Cur-
ţilor de Apel sînt Vera Toma, Dina Rotarciuc, 
Anatolie Ţurcan, Liliana Catan şi Anatolie 
Minciuna. Din partea altor instanţe judecă-

toreşti candidează Nichifor Corochii, Grigore 
Şişcanu, Gheorghe Balan, Viorica Puica şi 
Maria Ghervas.

Fiecare candidat va trebui să-şi expună 
concepţia privind activitatea în cadrul CSM, 
la Adunarea republicană a judecătorilor, care 
va avea loc vineri.

Doar trei dintre pretendenţi nu sînt din 
Chişinău.

Din noiembrie, devine vacantă şi funcţia 
de preşedinte al CSM, acesta urmînd să fie 

ales din componenţa celor 12 membri, prin 
rotaţie. Actualmente, instituţia este condusă 
de judecătorul din Edineţ Nichifor Corochii, 
care l-a înlocuit în această funcţie pe Nicolae 
Timofti, ales de către deputaţii din partea co-
aliţiei de guvernare în calitate de preşedinte al 
Republicii Moldova.

Conform noii Legi cu privire la statutul 
judecătorului, în CSM sînt aleşi 12 membri. 
Trei sînt numiţi de către Parlament din rîn-
dul profesorilor de drept de la instituţiile de 

învăţămînt superior. În conformitate cu atri-
buţiile sale, Guvernul desemnează în calitate 
de membri procurorul general, ministrul Jus-
tiţiei şi preşedintele Curţii Supreme de Justi-
ţie. Alţi şase judecători sînt aleşi la Adunarea 
generală a judecătorilor, fără ca aceste candi-
daturi să fie coordonate cu alte instanţe.

Menționăm că în Moldova activează 420 
de judecători, o treime dintre care sînt femei. 
Vîrsta medie a judecătorilor este de 43 de 
ani.

Un număr de 13 judecători aspiră la funcţiile vacante din cadrul Consiliului superior al Magistraturii

J urisprudența este un domeniu fas-
cinant atîta timp cît există pasiune. 

Consider că reușita în carieră este o îmbi-
nare între pragmatism și pasiune, punîn-
du-se accent atît pe latura vocațională a 
jurisprudenței, cît și pe seriozitatea cu 
care trebuie tratată o astfel de carieră.

La prima vedere, putem afirma că 
pentru a profesa cu succes în orice do-
meniu al dreptului este nevoie de talent, 
însă practica dovedește că talentul este 

perfecționarea continuă a înzestrărilor existente în fiecare din noi 
și îndeosebi a inteligenței. Spre exemplu, cunoştinţele şi înalta 
pregătire a avocatului îl ajută mai mult sau mai puţin la derularea 
procedurilor şi a respectării principiilor ce guvernează judecata ca-
uzelor, la demonstrarea şi convingerea cu privire la dreptul pierdut, 
în contextul general pe care judecătorul trebuie să-l respecte – cel 
al imparţialităţii şi al unui rol activ echidistant şi nepărtinitor.

Cel mai important scop al exercitării profesiei de jurist îl repre-
zintă promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor 
legitime ale persoanelor fizice şi juridice, juristul supunîndu-se în 
primul rînd legii şi statutului profesiei sale. 

Din aceste considerente, sînt ferm convinsă că un jurist bine 
instruit și pregătit, la nivel profesional, va avea succes doar atunci 
cînd va ști să îmbine cunoștințele cu talentul necesar exercitării 
acestei profesii, acestea fiind elementele cheie care caracterizează 
latura vocațională a profesiei de jurist.

Aparțin unei generații pentru care cele mai cotate profesii erau 
cea de medic și învățător.  Evident că, spre profesia de dascăl mi-
am orientat și eu aspirațiile, deoarece am avut tot timpul o deose-
bită atracție față de această activitate, mi-a plăcut și îmi place în 
continuare să citesc mult și să transmit cunoștințele acumulate altor 
persoane.

Totuși, odată cu trecerea timpului am înțeles că, spre regret, 
profesia de cadru didactic nu este chiar o profesie de viitor în țara 

noastră și astfel mi-am dat seama că mi-ar plăcea mai mult să-mi 
realizez visul de a fi avocat. Prin urmare, am ajuns să îmi fac studi-
ile la Facultatea de Drept a Universității Libere Internaționale din 
Moldova, după absolvirea căreia am înțeles că anume acesta este 
domeniul în care vreau să mă afirm.

Pînă a deveni avocat însă, am activat suficient de mult în calita-
te de jurist și am înțeles că pentru a te afirma în această profesiune 
trebuie să ai încredere în tine și să fii foarte conștiincios. Or, în caz 
contrar, nu reușești să ții pasul cu provocările, riști să pierzi din 
ritmul alert și automat îți pierzi și încrederea.

Anume pentru a fi mereu la nivelul așteptărilor, inclusiv perso-
nale, am hotărît să devin avocat. Aceasta este profesiunea care te 
ține în priză și te face să mergi numai înainte, spre noi provocări. 
Dorința de autodepășire este motivația în acest sens.

Specialitatea de jurist nu este una ușoară, iar rezultatele bune se 
obțin mai greu și cu eforturi mult mai mari. Depinde cum privim 
lucrurile. Dacă e să ne referim la funcția de jurist angajat, atunci 
gustul este mai puțin dulce, deoarece de la un consilier juridic se 
așteaptă mult mai multe decît de la un notar, de exemplu.

Funcția de consilier juridic presupune cunoașterea mai multor 
domenii ale dreptului și în special a acelor ramuri în care activează 
angajatorul. Ca rezultat, dintr-un anumit punct de vedere, consilierii 
juridici sau juriștii întreprinderilor/autorităților sînt puși în situația 
de a avea capacitățile și pregătirea avocaților sau a notarilor.

Munca de jurist este o muncă grea și pentru faptul că implică un 
grad superior de responsabilitate, deoarece de sfatul juristului sau 
de consultația avocatului depinde decizia care se impune a fi luată 
într-o situație sau alta. Totodată, profesiunea de jurist îți aduce un 
renume și îți permite să-ți construiești un viitor mai sigur. Este o 
activitate frumoasă, dar care presupune multă dăruire de sine, pre-
gătire și perfecționare continuă.

Angela PoPIl, 
master în drept, avocat, 

BAA  AVoRnIC și PARTeneRII 

Pentru a deveni un 
specialist bun, în 

orice domeniu este nevo-
ie de vocație. Cît privește 
meseria de jurist, în 
condițiile societății noas-
tre, aceasta cere eforturi 
susținute pentru a co-
respunde unor standarde 
europene înalte. Numai 

un jurist format la nivelul acestor standarde poate 
face față provocărilor actuale, mai ales în contex-
tul cursului țării noastre spre integrare europeană. 

Profesia de jurist mi-a marcat viața în mod 
crucial. Pe parcursul carierei mele profesionale 
am avut ocazia să desfăşor mai multe genuri de 
activitate: avocat, expert, profesor, deputat în 
Parlament, consilier prezidențial, ambasador şi, 
în sfîrșit, judecător constituțional. Toate aceste 
activități am putut să le realizez anume datorită 
profesiei pe care o îmbrățișez. 

Munca de jurist nu este uşoară, dar îmi ofe-
ră o satisfacție morală enormă. De exemplu, am 
avut ocazia să particip la elaborarea Codului 
civil. Este o şansă extrem de rară, la care mulți 
juriști pot numai să viseze. ,,Stat de drept”, 

,,supremația legii”, ,,reforma justiției”, sînt   cu-
vinte rostite în fiecare zi. Şi aşteptările societăţii 
sînt foarte mari. De aceea rolul juriştilor, astăzi, 
este deosebit de important.

Aurel BăIeŞU, 
doctor habilitat în drept, judecător, 

Curtea Constituţională
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Avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MoDRÎnGă

? Sînt pensionară, însă sînt angajată în cîmpul 
muncii, pe durată determinată, la o instituţie de 
învăţămînt. Vreau să ştiu dacă voi beneficia, la 
sfîrşitul activităţii, de concediu de muncă plătit?  

Maria Buga,
       raionul Cimişlia 

Codul muncii,   în  artico-
lul 112, prevede că  dreptul 
la concediu de odihnă anual 
plătit este garantat pentru toţi 
salariaţii.  Acest articol mai 
prevede că dreptul la conce-
diu de odihnă anual nu poate 
fi obiectul vreunei cesiuni, re-
nunţări sau limitări, orice în-
ţelegere prin care se renunţă, 
total sau parţial, la acest drept 
fiind nulă. În alineatul (3) al 
aceluiaşi articol, mai este spe-
cificat că orice salariat care 
lucrează în baza unui contract 
individual de muncă benefici-
ază de dreptul la concediu de 
odihnă anual. 

Articolul 117 din Codul 

muncii stabileşte că pentru 
perioada concediului de odih-
nă anual, salariatul benefi-
ciază de o indemnizaţie de 
concediu care nu poate fi mai 
mică decît valoarea salariului 
mediu lunar pentru perioada 
respectivă, modul de calcula-
re a indemnizaţiei de conce-
diu fiind stabilit de Guvern.

Din normele citate mai 
sus rezultă că, la sfărşitul ac-
tivităţii de muncă urmează 
să beneficiaţi de concediu de 
muncă plătit pentru că în caz 
contrar, s-ar încălca princi-
piul garantării pentru fiecare 
salariat  a dreptului la conce-
diu plătit. 

Alina Ciorici, studentă, Facultatea 
Economie Generală și Drept, ASEM
Viața unui om reprezintă suma tuturor alege-

rilor pe care le-a făcut pe parcursul ei. Deoarece 
este liberă în opțiuni, are controlul vieții sale, 
orice persoană și-o poate proiecta după propria 
dorință. Fiecare trebuie să-și decidă drumul 
vieții, ceea ce presupune, de asemenea și ale-
gerea profesiei. Pentru mine, drept condiție a 
succesului în alegerea domeniului profesional 
au servit interesele proprii, preferințele.

Profesia de jurist cere un șir de deprinderi de lucru, pe care 
le practic cu plăcere și mă provoacă să progresez și să-mi dez-
volt alte abilități utile și pentru viața de zi cu zi: deprinderi de 
a comunica, de a lucra în echipă, de a soluționa probleme, de 
a organiza timpul, abilități de creativitate, de conducere etc. La 
fel, sînt de părere că trăsăturile de caracter au un rol deosebit în 
alegerea pe care am facut-o personal, deoarece aici, v-a trebui 
să fiu permanent în contact cu oamenii, iar aceasta presupune 
anumite responsabilități și chiar riscuri. Cu certitudine, pot spu-
ne că voi reuși în toate, prin muncă, elan și crez.

Iulita Popa, studentă, anul II, Facultatea 
de Drept, AsEM

Interesul meu vizavi de domeniul 
jurisprudenței se datorează studierii unor as-
pecte generale privind Dreptul, încă de pe cînd 
învățam la colegiu. Atunci, am constatat că 
doresc să devin jurist, în primul rînd din moti-
vul că aceasta mă va ajuta să mă orientez mai 
bine în viață. Și cum orice soartă e constituită 
și din momente mai puțin favorabile, în anu-
mite sutuații-limită nu voi fi nevoită să apelez 

la serviciile unui jurist, pentru că voi putea să-mi apăr singură 
drepturile şi libertăţile. 

Îmi place acest domeniu, în special şi pentru că sînt o fire 
care iubește dreptatea și nu voi tolera fapte ce nu corespund 
conduitei și legii. 

Nu voi ezita să afirm că profesia de jurist este foarte inte-
resantă și utilă, pentru că a fi jurist înseamnă în primul rînd a 
cunoaște legile, ceea ce oferă posibilitatea de a te apăra în orice 
situație. Vreau să accentuez că domeniul dat oferă oportunități 
de împlinire profesională și în țara noastră, în virtutea faptului 
că numărul de absolvenți ai facultăților de drept crește de la an 
la an. Se știe că de reușite au parte doar cei perseverenți care 
au muncit enorm pentru a obține rezultate remarcabile.  Astfel, 
cine dorește, poate obține ceva și în Republica Moldova, pentru 
că profesia de jurist oferă baza de cunoștințe necesară. 

Victor cucereanu, student, anul ii, 
Facultatea de Drept, AsEM
Profesia de jurist mi-a plăcut dintotdeau-

na, deoarece oferă un statut impunător, demn 
de tot respectul, și consider că am aptitudinile 
necesare pentru a deveni un bun specialist în 
acest sens. Iar studiile în domeniul vizat aju-
tă nu doar în activitatea juridică, ci și în viața 
cotidiană. 

O persoană care cunoaște legea o va apli-
ca în modul corespunzător fără a o încălca,        
evitînd multe situații neplăcute, cu care, spre 
regret, ne confruntăm destul de frecvent și anume din cauza că 
avem un nivel de cultură juridică scăzut.

 Sînt ferm convins că ceea ce învăţ la facultatea de drept îmi 
va fi de mare ajutor în viitor. 

Gheorghe Reniță, student, anul IV, gr.416, 
Facultatea de Drept, UsM

Am ales să studiez la facultatea de drept, deoarece vreau să 
devin jurist. Am convingerea că, oportunitățile pe care le ofe-
ră această profesie, de a activa în calitate de: avocat, judecător, 
procuror, executor judecătoresc etc.,  fapt ce comportă aplicarea 
legislației și stabilirea echității sociale – valori inerente unui stat 
de drept, crează o premisă sigură spre o carieră și o viață reușită. 

A realizat:  Ion BAMBUleAC, 
student, anul IV, gr.417, Facultatea de Drept, UsM

Cristina Chihai, studentă, anul II, gr. 203, 
Facultatea de Drept, UsM   

Dintotdeauna am admirat ceea ce este nobil – oamenii cu 
suflet blînd și faptele înălțătoare în sine, iar profesia de jurist, 
în opinia mea, corespunde perfect acestui calificativ, deoarece 
scopul ei constă în a proteja drepturile și libertățile fundamen-
tale ale cetățeanului. Prin urmare, ea devine una dintre profesi-
unile de bază ale societății. Acestea sînt cîteva dintre motivele 
determinante în ceea ce privește alegerea profesiei mele și sînt 
sigură că ea mă v-a caracteriza ca personalitate. 

Totodată, faptul că activitatea de jurist vizează toate dome-
niile vieții sociale și implică consolidarea și perfectarea conti-
nuă a cunoștințelor generează șanse reale de a obține succese – 
aceasta în cazul în care îți dorești să devii un jurist profesionist 
cu o carieră destoinică.

Ștefan Ciuperca, student, anul II, gr. 203, 
Facultatea de Drept, UsM

Vreau să devin jurist, deoarece aceasta 
mi-am dorit încă din  copilărie. Cred că 
activitatea de jurist este plină de responsa-
bilitate, dar şi nobilă, fapt ce îţi conferă un 
statut înalt în societate. Susţin cu fermitate 
că juriștii adevărați sînt persoane oneste 
care devin un model demn de urmat pentru 
semenii lor.

Profesia de jurist este unica ce cuprin-
de o sferă largă de activitate în comparație 
cu alte profesiuni, iar ca rezultat al pro-

cesului de instruire continuă, deoarece a fi un profesionist în 
jurisprudență devine necesar a studia permanent ceea ce este 
nou în domeniu, juristul își formează o cultură și o gîndire 
corectă, grație cărora reușește nu doar în a face carieră ci și 
în viață.

Olga Burlea, studentă, anul II, gr. 201,  
Facultatea de Drept, UsM 

Sînt adepta dreptății și deviza mea în viață rezidă în tri-
umful acestei valori, a egalității și respectului reciproc. În 
acest sens, profesia de jurist are un rol esențial, care a con-
stituit o motivație puternică întru a-mi continua studiile la 
facultatea de drept, ca după absolvire să devin un jurist pro-
fesionist. 

Această profesie oferă un climat favorabil pentru a-ți 
cunoaște drepturile și a-ți apăra propriile interese, a avansa 
pe treptele ierarhice juridice, a deveni o persoană respectată 
și a avea mulți cunoscuți. 

Și dacă e să privim lucrurile şi prin prisma materialismu-
lui, în cazul profesiei de jurist posibilitatea de întreținere este 
mult mai bună. Or, toate acestea, luate împreună, nu se pot 
numi decît o reușită în carieră și în viață. 

Elena Nastas, studentă, anul II, 
Facultatea  de Drept,  AsEM

Ca și mulți adolescenți, cînd tre-
buia să iau o hotărîre privind alegerea 
profesiei, eram cam indecisă. Îmi plă-
cea mult și medicina, actoria, pedago-
gia, dar cel mai mult voiam să devin 
jurnalistă. Însă, mama a ținut morțiș 
să-mi aleg altă profesie, cum spunea 
ea: ,,Alege-ți ceva mai real”. După 
ce am reflectat mai profund asupra 
lucrurilor, am hotărît să îmi continui 
studiile la drept, din considerentul că 
are tangențe cu disciplinele umaniste 
care mi se dădeau mai ușor.  Acum, fi-
ind deja anul II, la facultatea de drept, constat că îndrăgesc 
din ce în ce mai mult această profesie care mi se pare foarte 
interesantă și nu regret alegerea pe care am făcut-o.

Juriștii sînt oameni inteligenți, descurcăreți și respectați 
în societate, iar oportunitățile pe care le oferă această pro-
fesie sînt din cele mai diverse. Prin urmare, poți să devii un 
avocat calificat, un notar bun, un procuror excelent etc. Cert 
este că, o carieră de succes în jurisprudență și o viață reușită 
necesită multe eforturi,  perseverență  și răbdare.  

Profesia de jurist – o oportunitate reală în 
a face carieră și a reuși în viață

Încă din cele mai străvechi timpuri, profesia de 
jurist a fost una prestigioasă, solicitată şi apreciată 
în societate. situaţia nu s-a schimbat nici în zilele 
noastre, astfel că numărul tinerilor care studiază la 
facultăţile de drept e în continuă creştere. 

   Şi pentru că este o profesie nobilă, pentru că îţi 
dezvoltă viziunile multilateral, pentru că un jurist 

adevărat poate depăşi cu uşurinţă toate intemperi-
ile, ceea ce garantează reuşite pe plan profesional 
şi personal – pentru acestea îşi doresc să devină 
jurişti. este vorba de mai mulţi tineri, studenţi la 
drept, cu care am discutat despre oportunităţile pe 
care le oferă profesia de jurist în a face carieră şi a 
reuşi în viaţă.

Citaţii în judecată
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Mincu Victoria Gheorghe, cu ultimul domiciliu cunoscut: 
mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 99, apt. 1, pentru data 
de 6 decembrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bul-
gară, nr. 43, bir. 67), unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la cererea lui Găvoază Marin privind încasarea datoriei.

 Judecător       V. Braşoveanu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Covalciuc Anatolie, Moţoc Ala şi Chayeb (Gordei) Ta-
tiana, pentru data de 4 noiembrie 2013, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1), unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile intentată la cererea lui Britvin Vladimir 
privind revendicarea bunului.

Judecător      Viorica Puica
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SC ,,Nancom – Grup” SRL, cu ultimul sediu 
cunoscut: mun. Chişinău, str. Burebista, nr. 3/1,  pentru data 
de 21 noiembrie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. N. 
Zelinski nr. 13, bir. 6) în calitate de pîrît, unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile nr. 2e-7/13, la cererea SA ,,Apă Canal 
Chişinău” privind încasarea datoriei.

Judecător      svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Buliga Aurelia, 
pentru data de 12 noiembrie 2013, ora 11.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate de pîrît 
la cererea de chemare în judecată înaintată de Buliga Iacob 
privind anularea deciziei.

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

 Judecător      Igor Mânăscurtă
www

Judecătoria Basarabeasca solicită prezentarea cet. Topciu 
Liubovi Dmitri, pentru data de 29 octombrie 2013, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (or. Basarabeasca, str. Cheilor, f/n) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎCS ,,Red Union 
Fenosa” SA privind încasarea datoriei.

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

 Judecător      Veronica Carapirea
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Buzurnîi Leonid Leonid, originar din 
satul Redi-Cereşnovăţ, Soroca, cu ultimul, domiciliu: satul Zo-
rile, Orhei, pentru data de 5 noiembrie 2013, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate 
de pîrît în cauza  intentată de Buzurnîi Doina Anatolie privind 
desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător     sergiu Procopciuc
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www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Lomadze Niko-
lozi, pentru data de 4 decembrie 2013, ora 12.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de reprezentantul reclamantei Lo-
madze Anastasia, avocatul Vitalie Serbuşco privind desfacerea 
căsătoriei şi încasarea pensiei de întreţinere a copilului minor.

Judecător  oxana Robu
 www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Hristoforov Gri-
gore Ion, cu ultimul domiciliu în r-n Orhei, pentru data de 5 
noiembrie 2013, ora 8.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
V. Mahu nr. 135, sala nr. 4, et.1) în calitate de pîrît la acţiunea 
înaintată de Grama Mihail şi Grama Ioana către: Ceban Tatia-
na şi Hristoforov Grigore privind rezoluţiunea contractului de 
înstrăinare a casei de locuit.

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

Judecător  Vasile negruţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-
licită prezentarea cet. Luchian Vasile, cu ultimul domiciliu: satul 
Berezlogi, Orhei, pentru data de 5 noiembrie 2013, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pî-
rît la cererea depusă de Luchian Angela privind anularea titlului 
de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Ungheni solicită prezentarea cet. Molcianov 
Andrei, cu domiciliul: or. Ungheni, str. O. Ungureanu, nr. 9/2, 
apt. 19, pentru data de 5 noiembrie 2013, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (or. Ungheni, str. Naţională, nr. 21, bir. 8) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă înaintată de Colesnic Vladimir 
privind încasarea datoriei.

Judecător  Vasile Şchiopu 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Moldovan Ser-
ghei, cu domiciliul: or. Soroca, str. Limba Română, nr. 20, apt. 
69, pentru data de 5 noiembrie 2013, ora 15.00, la şedinţa de 
judecată (or. Soroca, str. Independenţei, nr. 62, bir. 8) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă la cererea înaintată de CA ,,Astera-
Grup” privind încasarea sumei.

Judecător  Gh. liulca 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet-lor: Luchian Tamara, Luchian Ana 
Anatolie, Luchian Ion Anatolie, domiciliaţi: satul Bolohani, 
Orhei, pentru data de 6 noiembrie 2013, ora 8.30, la şedinţa de 
judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate de 
pîrîţi în cauza intentată de Luchian Anatolie privind lipsirea de 
dreptul de folosire a spaţiului locativ.

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

Judecător  sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea obligatorie a cet. Rusnac Natalia, cu adresa: 
or. Bălţi, str. Parovoznaia, nr. 1,,G”, apt. 10, pentru data de 8 no-
iembrie 2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată (or. Drochia, str. 
31 August 1989, nr. 7, bir. 8) în calitate de reclamant în cauza 
civilă intentată de Rusnac Natalia către: Ursachi Ion, Ursachi 
Ion Mihail despre revendicarea bunurilor din posesie străină; 
cererea suplimentară a cet. Rusnac Natalia către Ursachi Ion 
Ion despre revendicarea bunurilor din posesie străină; cererea 
reconvenţională a lui Ursachi Ion Ion către: Rusnac Natalia, 
Maruseac Ghenadie privind încasarea prejudiciului material.

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

Judecător  l. lupaşcu
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Suveica Vadim, a.n. 17.04.1989, 
domiciliat: satul Sudarca, Donduşeni, pentru data de 11 noiem-
brie 2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată (or. Donduşeni, str. 
31 August 1989, nr. 19, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la cererea de chemare în judecată intentată de Suveica Olga 
privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Iurie Ţîmbalari 
 www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Brăduţeanu Silvia, cu ultimul domi-
ciliu: satul Zorile, Orhei, pentru data de 12 noiembrie 2013, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît la cererea depusă de Brăduţeanu Victor privind 
desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului copiilor minori.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Ocniţa, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet-lor: Perjun Vitalie şi Perjun Inna, do-
miciliaţi: satul Paustova, Ocniţa, pentru data de 15 noiembrie 
2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (or. Ocniţa, str. Bure-
bista, nr. 47, bir. 3) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea 
de chemare în judecată depusă de ÎCS ,,Express Leasing” SRL 
privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Roman Mazureţ

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ganţa Ion, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Aba Grohberg, 
nr. 2, apt. 127, pentru data de 22 octombrie 2013, ora 16.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară, nr. 43, bir. 42) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii de chemare în 
judecată înaintată de Ganţa Feodora privind desfacerea căsă-
toriei.

 Judecător  Alexandru Gafton 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Nipomici Constantin, cu ultimul domiciliu: satul Dubăsarii 
Vechi, Criuleni, pentru data de 4 noiembrie 2013, ora 12.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară, nr. 43, bir. 49), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea ,,Asterra-Grup” 
SRL către ,,Klassika Asigurări” SA.

 Judecător  nadejda Mazur
www

 Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Derejovski Maxim, cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, 
bdul Moscova, nr. 15/3, apt. 27, pentru data de 7 noiembrie 
2013, ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară, nr. 43, 
bir. 61), unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
OM ,,AV Capital” privind încasarea datoriei.

 Judecător  Djeta Chistol
www

 Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Popa Igori, domiciliul: satul Crihana Veche, Cahul; 
Popa Silvia, domiciliul: or. Vulcăneşti, str. S. Lazo, nr. 26, 
pentru data de 11 noiembrie 2013, ora 13.00, la şedinţa de ju-
decată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 207), 
unde va avea loc examinarea cererii înaintată de Bîrcă Serghei 
către: Popa Igori, Andronic Domnica, Popa Silvia, Primăria 
Chişinău, sediul: mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 83; 
IS ,,Cadastru”, sediul: mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 47, 
contencios administrativ.

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

 Judecător  V. orîndaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Socoliuc Galina Nicolae, pentru data de 20 ianuarie 2014, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel 
Mare, nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de Nisemblat Malina privind partajul averii.

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

 Judecător  s. namaşco
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Vilarix-Prim”, pentru data de 6 noiembrie 2013, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 615) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2e-813/2013, la cererea înaintată de 
SRL ,,Consonanţa” privind încasarea sumei.

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

Judecător  elena Cojocari
www

 Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ursoi Semion, 
pentru data de 25 noiembrie 2013, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9), unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă de Gu-
ţanu Valeriu privind încasarea datoriei. 

Judecător  Iurie Potînga
 www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Colun Serghei, pentru data de 4 noiembrie 2013, ora 9.15, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 1,,A”), unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea înaintată de 
,,Ribes Trans” SRL privind încasarea prejudiciului cauzat.

Judecător  nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Frînea Alexandru Iacob, pentru data de 25 noiembrie 
2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 
13, bir. 13), unde va avea loc examinarea cererii înaintată de 
Bomba Galina privind determinarea cotelor-părţi ideale în 
proprietate comună.

Judecător  R. Ţurcanu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Macari Ulian, 
domiciliat: satul Cîşlea, Teleneşti, pentru data de 5 noiembrie 
2013, ora 8.45, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 315) în calitate de pîrît la cererea de chemare în 
judecată înaintată de Macari Natalia privind desfacerea că-
sătoriei.

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

 Judecător  Igor Mânăscurtă 

Citaţii în judecată www
Judecătoria Anenii Noi solicită prezentarea cet. Sterea 

Valeriu, domiciliat: mun. Chişinău, str. Zimbrului, nr. 10, apt. 
2, pentru data de 15 noiembrie 2013, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (or. Anenii Noi, str. Mărţişor, nr. 15, sala de şedinţe 
nr. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea: Fundaţia 
Socială de Binefacere ,,Împreună” privind declararea nulită-
ţii contractelor.

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

Judecător  Iu. Moldovan
www

Judecătoria Anenii Noi solicită prezentarea cet. Sterea 
Elena, domiciliat: mun. Chişinău, str. Zimbrului, nr. 10, apt. 
2, pentru data de 15 noiembrie 2013, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (or. Anenii Noi, str. Mărţişor, nr. 15, sala de şedinţe 
nr. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea: Fundaţia 
Socială de Binefacere ,,Împreună” privind declararea nulită-
ţii contractelor.

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

Judecător  Iu. Moldovan 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Ignat Ion, cu ultimul domiciliu: satul 
Clişova Nouă, Orhei, pentru data de 12 noiembrie 2013, ora 
9.10, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît la cererea depusă de Ignat Varvara privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător     Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Cazacu Adrian Vasile, domiciliat: or. 
Orhei, str. I. Iachir, nr. 7, apt. 29, pentru data de 7 noiembrie 
2013, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135, et.2, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza intentată de 
Gorea Olga Vasile privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM,  solicită  prezentarea cet. Gustei Mihail, domiciliat: sa-
tul Dancu, Hînceşti, pentru data de 1 noiembrie 2013, ora 
13.00, la şedinţa de judecată (or. Hînceşti, str. Chişinăului, 
nr. 7, bir. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-1364, la 
cererea depusă de Gustei Viorica privind decăderea din drep-
turile părinteşti.

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

Judecător       Victoria sîrbu  

AnUnŢ
Executorul judecătoresc Dumitru Manole aduce la cunoş-

tinţă că pe data de 5 noiembrie 2013, ora 10.00, în incinta 
biroului executorului judecătoresc: mun. Chişinău, bdul Şte-
fan cel Mare, nr. 67, bir. 401, licitator Dumitru Manole, va 
avea loc vînzarea prin licitaţie a bunurilor imobile: aparta-
mentul nr. 12, din str. G. Musicescu, nr. 7, oraşul Străşeni, 
cu c/c 8001107.226.01.012 şi apartamentul nr. 14, din str. G. 
Musicescu, nr. 7, oraşul Străşeni cu c/c 8001107.226.01.014, 
sechestrate conform procesului verbal de sechestru din 
25.01.13, ce aparţin cu drept de proprietate privată SRL 
,,Seksimp Group”, c/f – 1002600021813, evaluat la preţul: 
apartamentul nr. 12 - la suma de 104 800 lei şi apartamentul 
nr. 14 - la suma de 141 800 lei, conform raporturilor de eva-
luare cu nr-le 206 şi 207, din 18.02.13, efectuat de SRL ,,Pe-
tam-Grup”, care va fi scos în vînzare la preţul: apartamentul 
nr.12, din str. G. Musicescu, nr. 7, or. Străşeni - la suma de 83 
840 lei şi apartamentul nr. 14, din str. G. Musicescu, nr. 7, or. 
Străşeni - la suma de 113 440 lei.

Termenul limită de depunere a cererii de participare la 
licitaţie şi acontul de 5% din valoarea bunurilor se depune 
pînă pe data de 4 noiembrie 2013, pe contul special al execu-
torului judecătoresc Dumitru Manole, c/b 22511568501, BC 
,,Moldova Agroinbanc” SA, fil. M. Eminescu, c/f 43233018, 
AGRNMD2X864.

Modul de familiarizare prealabilă cu imobilul – prin 
intermediul executorului judecătoresc Dumitru Manole: 
bdul Ştefan cel Mare, nr. 67, bir. 401, tel. (022) 27-06-74; 
069174037.

executor judecătoresc     Dumitru Manole 

AnUnŢ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, deţinînd do-

sarul de executare nr. 056-301/13, din 24.01.2013, citează, 
pentru data de 11 noiembrie 2013, ora 10.00, debitorul SRL 
,,Inpromob”, c/f – 1004600016165, pentru a lua cunoştinţă 
de materialele dosarului de executare nominalizat, inclusiv 
procesul verbal de sechestru din 09.08.2013, al următoarelor 
bunuri: Copir de model Canon NP 1215, Monitor Samsung 
Sync Master 997 MB – 2 unităţi, bloc de calculator de marcă 
Mercury – 2 unităţi, masă pentru calculator – 2 unităţi şi ra-
portul de evaluare al bunurilor nominalizate a căror valoare 
pe piaţă constituie suma de  - 2690 lei, pe adresa: mun. Chi-
şinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 336.

 Concomitent, se înştiinţează debitorul SRL ,,Inpro-
mob”, că bunurile nominalizate vor fi expuse realizării prin 
licitaţie publică.

executor judecătoresc    Anatolie Bănărescu  
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C e fac, de obicei, matinalii de 
succes? Răspunsul vine de 

la ,,Forbes”, care a analizat comporta-
mentul zilnic al mai multor oameni de 
succes ce obişnuiesc să se trezeacă dis-
de-dimineaţă.

Sportul. Majori-
tatea celor care obiş-
nuiesc să facă sport 
în fiecare zi, fac asta 
dimineaţa, înainte de 
a pleca la birou. Fie că 
este vorba despre o se-
siune yoga sau de exer-
ciţii la sală, sportul de 
dimineaţă contribuie la 
creşterea energiei şi vă 
dă, din start, sentimen-
tul unei zile reuşite.

Dacă, totuşi, nu pu-
teţi să vă treziţi la ora 
5.00 dimineaţa pentru 
o sesiune sportivă com-
pletă, sînt suficiente şi 
15 minute de exerciţii 
la marginea patului. 
Ziua dumneavoastră la birou va fi, cu 
siguranţă, mai productivă.

Agenda zilnică. Vă veţi creşte po-
tenţialul organizatoric dacă, atunci 
cînd vă treziţi, puneţi la cale un plan 
pentru ziua respectivă. Dimineaţa este 
momentul prielnic pentru asta şi, ade-
sea, singura ocazie de linişte din toată 
ziua, pentru o persoană cu o viaţă acti-
vă. Iar cînd vă faceţi programul pentru 

ziua respectivă, nu uitaţi să vă inseraţi 
şi momente de pauză, de minimum 10 
minute, între două şedinţe sau întîlniri 
solicitante, dar şi un răgaz pentru o 
gustare sănătoasă.

Mic-dejunul sănătos. Cu toţii ştim 
că să ieşi pe uşă dimineaţa cu stoma-
cul gol sau, cel mult cu o cafea băută 
în fugă, nu este deloc sănătos. Aceasta 
scade şi productivitatea la birou. Fide-
le unui stil alimentar sănătos, niciuna 
dintre celebrităţile incluse în studiu nu 
obişnuiau să plece de acasă fără să fi 
luat un mic-dejun sănătos. Unii dintre 
aceşti oameni de succes au povestit că 

şi în cazul în care nu puteau lua masa 
acasă, făceau acest lucru într-un local, 
înainte de a ajunge la birou. Mic-deju-
nul de afaceri este o modalitate exce-
lentă de a stabili relaţii şi de a încheia 

parteneriate sau legă-
turi de afaceri, pentru 
că, se ştie – diminea-
ţa oamenii sînt mai 
receptivi.

Reflecţia. În ulti-
mul timp, se vorbeşte 
tot mai mult despre 
sănătatea fizică, ce 
porneşte din interior. 
Astfel, dimineaţa este 
timpul propice pen-
tru reflecţie, în care să 
petreceţi puţin timp 
cu sine gîndind în per-
spectivă. Vă va fi mai 
uşor să vă organizaţi 
în ziua dată, plus că 
veţi fi mai împăcată 
sufleteşte.

Ce-i mai greu, la început. Dacă ştiţi 
că la birou aveţi de făcut ceva greu sau 
care nu vă face plăcere, ideal ar fi să în-
cepeţi exact cu acest lucru decît să staţi 
toată ziua să vă plîngeţi de milă sau să 
nu vă puteţi lua gîndul de la această 
sarcină neplăcută. Se ştie că dimineaţa 
devreme, oamenii sînt mai concentraţi 
şi prin urmare, mai productivi.

nicolae GoRDIlă, 
judecător, CsJ

Mult stimate domnule Nicolae Gordilă,
Fie ca această zi, de o semnificaţie aparte 

pentru dumneavoastră, cînd marcaţi minunata 
sărbătoare a sufletului, să vă insufle şi mai mult 
dorinţa de a trăi frumos viaţa, de a crea lucruri 
deosebite, astfel încît să atingeţi cele mai înalte 
culmi de revelaţie sufletească.

Să vă păstraţi deosebitele calităţi cu care v-a 
înzestrat bunul Dumnezeu, iar anii care se vor 
perinda, de acum încolo, să vă aducă multă să-
nătate, clipe enorme de fericire şi bucurii nenu-
mărate de la cei dragi inimii.

La Mulţi Ani! 
* * *

Vladimir TIMoFTI, 
judecător, CsJ 

Mult stimate domnule Vladimir Timofti,
Pentru fiecare om ziua în care s-a născut este 

una deosebită. Astfel, de o semnificaţie aparte 
sînt aceste splendide zile de toamnă pentru  dum-
neavoastră, deoarece sărbătoriţi o remarcabilă 
aniversare.

Ne bucură nespus de mult că aţi ales să mer-
geţi mînă în mînă cu legea şi să apăraţi demnita-
tea umană, fapt ce vă conferă acea alură inconfun-
dabilă de Om destoinic al acestui neam.

Vă admirăm, vă respectăm, vă preţuim, iar săr-
bătoarea dumneavoastră ne oferă prilejul de a vă 
adresa sublime cuvinte de felicitare. 

Vă dorim sănătate, multă căldură sufletească, 
bunăstare şi împliniri dintre cele mai frumoase

 la Mulţi Ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Veronica Mocanu, doctor în drept, lector univer-
sitar, Facultatea de Drept, USM; Vasile Rotaru, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, Faculta-
tea de Drept, USM; Radu Mandraburcă, magis-
tru în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, 
USM; lilia Trocin, judecător, Făleşti; Mihail 
Ciugureanu, judecător, CA Chişinău; Valeriu 
harmaniuc, judecător, CA Bălţi; Dorin Coval, 
judecător, Căuşeni; Boris Talpă, preşedintele Ju-
decătoriei Dubăsari; stelian Teleucă, judecător, 
Botanica.  

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 obligaţi-
ile, întru bunăstarea societăţii noastre.

 Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar 
de împliniri şi realizări care să vă întregească de-
plin fericirea.

La Mulţi Ani! 
membrii Consiliului de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, 
echipa Dreptul  

şi Revista Naţională de Drept

D eşi în privinţa apei se presupune în mod normal că poa-
te fi consumată în orice cantitate şi în orice condiţii fără 

să dăuneze în vreun fel organismului, există mai multe riscuri 
ale apei asupra sănătăţii de care nu sîntem tot timpul conştienţi.

Bisfenol A
Această substanţă chimică, în general cunoscută sub 

prescurtarea BPA, care se găseşte în unele sticle din plas-
tic,  poate pătrunde  în mîncăruri şi băuturi, mărind riscuri 
de sănătate în special în cazul sugarilor şi al copiilor, po-
trivit Institutului britanic de ştiinţe ale sănătăţii şi mediului. 
Deşi există apă comercializată şi în sticle fără BPA, unii ex-
perţi avertizează că şi acest tip de sticle poate elibera chimi-
cale nedorite în apă, în cazul expunerii la soare, la microunde 
sau în cazul contactului cu maşinile de spălat vase.

Folosirea aceleiaşi sticle fără să fie spălată
O sticlă refolosibilă este o alternativă rentabilă şi eco-

logică la recipientele de unică folosinţă, cu condiţia să fie 
păstrată curată. Bacteriile preferă locurile cu o căldură şi 
umiditate ridicată, deci, o sticlă aproape goală, căreia i-ai 
pus capacul peste noapte şi pe care o umpli a doua zi cu apă, 

va fi un mediu îmbietor pentru bacterii. Soluţia ar fi spălarea 
regulată a sticlei cu apă fierbinte şi detergent pentru vase.

Îndulcitorii
Atunci cînd vrem să îndulcim sau să aromăm apa, este re-

comandat să ne ferim de produse cu aşa-zişii îndulcitori natu-
rali, pe care să îi înlocuim cu o felie de lămîie proaspătă.

Consumul exagerat de apă
Deşi poate părea greu de crezut, prea multă apă poate 

provoca riscuri de sănătate. Un exemplu este hiponatremia, 
care apare atunci cînd nivelurile de sodiu din organism scad 
foarte mult, iar celulele încep să se umfle. Netratată, hipo-
natremia poate duce la convulsii şi comă. Astfel de cazuri 
apar, într-adevăr, foarte rar şi doar cînd bem doze foarte mari 
pentru a compensa pauze le de hidratare. De aceea atleţii de 
maraton, care se rehidratează, sînt printre cei care suferă în 
mod normal de hiponatremie. 

Un sfat simplu pe care trebuie să-l avem în vedere este 
să nu bem niciodată pînă la punctul în care ne simţim plini 
doar de la apă.

lucruri care fac din consumul de apă un pericol pentru sănătate

Miliardar din greşeală. Un bărbat a fost cel 
mai bogat om de pe planetă pentru cîteva ore

Un american a fost cel mai bogat om de pe planetă 
pentru cîteva ore. Bărbatul din statul Texas a descoperit 
în contul său patru mii de miliarde de dolari. Dar nu s-a 
bucurat prea mult de avere, pentru că a fost vorba despre 
o greşeală a băncii.

,,Am fost foarte surprins cînd m-am uitat în cont şi am 
văzut suma. Am fost miliardar”, a declarat Reggie Theus.

Instituţia financiară a explicat că greşeala a fost provo-
cată de o defecţiune în sistemul de monitorizare electronică 
a conturilor.

Bărbatul lucrează într-un restaurant fast-food. Cînd 
jurnaliştii l-au întrebat cum ar fi vrut să cheltuiască banii, 
el a spus că ar fi plătit deficitul bugetar al Statelor Unite, 
care este de 3000 de miliarde de dolari.

Forma feţei îţi poate spune ce fel 
de persoană este

Fiţi atenţi la forma feţei persoanelor de alături. Anul 
trecut, doi profesori de management de la Universitatea 
din California au descoperit că bărbaţii cu feţele late sînt 
mult mai tentaţi să înşele sau să mintă pentru a-şi mări 
cîştigurile financiare.

În prezent, un nou studiu, realizat de aceiaşi cercetători, 
sugerează că oamenii îi percep pe cei cu făţa lată drept 
indivizi agresivi şi mai puţin demni de încredere. Consta-
tările au fost făcute în urma mai multor experimente la care 
au participat peste 100 de persoane.

Specialiştii au descoperit că bărbaţii cu feţe late erau 
mai egoişti atunci cînd erau rugaţi să împartă resursele cu 
partenerul.
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Divert is

echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

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

Aniversări
Principalele lucruri pe care le fac 

dis-de-dimineaţă oamenii de succes


