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Activitatea Filierei 
francofone – model de 
formare teoretică şi practică 
de nivel european

Informarea societăţii 
civile – esenţială în 
prevenirea traficului de 
copii şi a pornografiei 
infantile

Evaluarea reformelor privind 
justiția pentru copii în 
Republica Moldova – 
concluzii şi recomandări

După o pauză de cinci ani, prima întîlnire oficială în for-
matul ,,5+2” va avea loc în perioada 30 noiembrie - 1 decem-
brie, la Vilnius. Acest lucru a fost stabilit în cadrul întrevederii, 
de la Bender, dintre prim-ministrul Vlad Filat şi liderul de la 
Tiraspol, Igor Smirnov.

,,A fost o întîlnire necesară, utilă, rezultativă. Am convenit 
ca în data de 30 noiembrie - 1 decembrie, la Vilnius, va avea 
loc prima rundă a negocierilor oficiale în formatul ,,5+2”, o 
întîlnire importantă pentru că urmează să stabilim principiile 
care vor sta la baza negocierilor şi agenda pentru întîlnirile 
ulterioare”, a spus premierul Vlad Filat.

Şeful Guvernului recunoaşte că dialogul cu liderul trans-
nistrean nu a fost unul uşor. ,,Domnul Smirnov nu este un par-
tener de dialog comod, dar aceasta este ceea ce mă priveşte 
pe mine în cadrul negocierilor. Important este că procesul a 
fost pornit şi se mişcă într-o direcţie pozitivă. Indiferent de 
ceea ce se întîmplă sub aspect politic în Republica Moldova, 
procesul de reglementare a conflictului transnistrean trebuie 
să continue”, a precizat Filat.

Acordul de prietenie şi cooperare dintre Federaţia 
Rusă şi Republica Moldova a fost prelungit cu 10 

ani. Acesta a fost semnat, recent, la Chişinău, de către Iurie 
Leancă, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
al Republicii Moldova, şi Serghei Lavrov, ministrul Afaceri-
lor Externe al Federaţiei Ruse, care s-a aflat  într-o vizită de 
lucru în ţara noastră. 

Acordul prevede colaborarea în domeniul macroeco-
nomic şi umanitar, cooperarea regională, dar şi în sferele 
energetice, agriculturii şi muncii. Pe lîngă acest acord, Iurie 
Leancă şi Serghei Lavrov au semnat şi Acordul de cooperare 
în domeniul arhivelor şi Planul de consultări între cele două 
ministere pentru anul 2012, care conţine subiectele princi-
pale ce se referă la colaborarea bilaterală dintre Moldova şi 
Rusia. 

Ministrul moldovean de Externe a declarat, la conferinţa 
de presă comună, pe care au susţinut-o cei doi oficiali că, în 
cadrul întrevederii cu omologul său rus, au fost examinate 
cele mai actuale probleme şi au fost evaluate perspectivele 
colaborării dintre cele două ţări. Leancă a specificat că rela-
ţiile comerciale şi economice dintre Rusia şi Moldova se dez-
voltă dinamic, iar Rusia este principalul partener comercial 
al Republicii Moldova. 

Totodată, Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a 
menţionat că întrevederile care au loc între reprezentanţii 
celor două ţări, dar şi semnarea acordurilor de colaborare, 
constituie o garanţie a dezvoltării parteneriatului dintre Re-
publica Moldova şi Rusia. 

Cei doi miniştri de externe au discutat şi despre conflictul 
transnistrean şi au specificat că soluţionarea acestuia trebuie 
să se bazeze pe principiul păstrării suveranităţii şi integrităţii 
teritoriale a Republicii Moldova. 

Pe lîngă întîlnirea cu Iurie Leancă, Serghei Lavrov a avut 
o întrevedere cu Marian Lupu, preşedintele interimar al ţării, 
şi cu premierul Vlad Filat.

P rim-ministrul Vlad 
Filat a avut o între-

vedere cu membrii delegaţiei 
Curţii Constituţionale din 
România, aflaţi într-o vizită 
la Chişinău.

La întrevede-
re au mai partici-
pat preşedintele 
Curţii Constitu-
ţionale din Repu-
blica Moldova,                    
Alexandru Tănase 
şi ambasadorul Ex-
traordinar şi Pleni-
potenţiar al Româ-
niei la Chişinău, 
Marius Lazurca. 
Părţile au discutat 
despre experienţa 
ambelor state pri-
vind modificarea 
Constituţiei ţării, 
precum şi de ra-
cordare a cadrului 
legislativ naţional 
la acquis-ul comunitar.

Prim-ministrul a sublini-
at importanţa acestei vizite la 
Chişinău şi a efectuării unui 

schimb de păreri cu speci-
aliştii moldoveni vizavi de 
funcţionarea sau modificarea 
normelor constituţionale. 

Preşedintele Curţii 

Constituţionale din Româ-
nia,   Augustin Zegrean a 
menţionat că instituţia pe 
care o reprezintă şi Curtea 

Acordul de prietenie dintre 
Rusia şi Moldova a fost 

prelungit cu 10 ani 

Totodată, cei doi oficiali au semnat o declaraţie comună 
în care este stipulat caracterul permanent al negocierilor în 
formatul  ,,5+2”.

,,Am semnat acest document prin care am marcat aspectele 
ulterioarei activităţi în vederea soluţionării mai multor probleme, 
atît pentru Republica Moldova, cît şi pentru Transnistria. Dacă 
vrei cu adevărat să soluţionezi o problemă, este nevoie de comu-
nicare pe picior de egalitate, lucru specificat în primul punct al 
declaraţiei”, a subliniat liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov.

De asemenea, o problemă discutată în cadrul întrevederii a 
vizat situaţia în zona de securitate. Părţile au convenit asupra 
unor discuţii în cadrul Comisiei Unificate de Control în ceea 
ce priveşte acţiuni unilaterale.

Vlad Filat a fost însoţit în regiunea transnistreană de vi-
cepremierul pentru Integrare, Eugen Carpov şi reprezentanţi 
ai MAI şi Ministerului Economiei. De asemenea, la întreve-
dere a fost prezent şeful Misiunii OSCE în Moldova, Philip           
Remler şi aşa-numitul ministru de externe al Transnistriei, 
Vladimir Iastrebceac.

Constituţională din Republi-
ca Moldova au o relaţie de 
colaborare bună şi deschisă. 
Acesta a apreciat faptul că 
Filat şi Tănase au făcut stu-

dii juridice în România. „Aţi 
făcut aceeaşi şcoală ca şi noi 
şi vorbim acelaşi limbaj juri-
dic”, a specificat  Zegrean.

Preşedintele Curţii Con-
stituţionale din România s-a 
arătat convins că Republica 
Moldova va reuşi să depă-

şească problemele legate de 
alegerea şefului statului şi 
că soluţia va fi găsită în baza 
dreptului constituţional.

Conştiinţa te sfătuieşte ca un prieten înainte de aţi fi judecător. 
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Preşedintele CC din România 
către Tănase şi Filat: Aţi făcut 

aceeaşi şcoală ca şi noi şi vorbim 
acelaşi limbaj juridic

Negocierile oficiale în formatul ,,5+2” vor avea loc pe 
30 noiembrie - 1 decembrie
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Vor preşedinte CSJ ales prin concurs, 
dar nu de AIE
Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie trebuie să fie ales 

prin concurs, dar nu să fie numit de Alianţa pentru Integrare Eu-
ropeană. Cu această declaraţie au ieşit în presă mai multe organi-
zaţii neguvernamentale din domeniul justiţiei. 

Desemnarea pe criterii politice a şefului CSJ ar constitui o 
încălcare a principiului separării puterilor în stat, se mai spune 
în declaraţia juriştilor. Mai mult, dacă această funcţie ar reveni 
unui anumit partid, atunci se neglijează rolul Consiliului Supe-
rior al Magistraturii în procesul de numire a preşedintelui Curţii 
Supreme de Justiţie.

Reacţia vine după ce membrii Alianţei pentru Integrare Eu-
ropeană au recunoscut că funcţia de preşedinte a Curţii Supreme 
de Justiţie i-a revenit unui partid din cadrul AIE, în urma nego-
cierilor purtate de către aceştia.

 Procuratura Generală, tot mai aproape 
de China
Procurorul General, Valeriu Zubco, a efectuat o vizită de 

lucru în China, pentru a semna Planul de realizare a Memoran-
dumului de înţelegere, parafat la 7 septembrie, la Chişinău, între 
procuraturile ambelor state. De asemenea, au fost discutate şi 
proiectele părţilor legate de  menţinerea şi dezvoltarea coope-
rării în baza principiilor justiţiei şi supremaţiei legii, prevenirii 
şi combaterii corupţiei, spălării banilor, traficului de persoane, a 
criminalităţii organizate şi transfrontaliere.

Vizita a urmărit scopul iniţierii unor relaţii de colaborare în 
baza principiilor de reciprocitate, schimb de experienţă şi bune 
practici între serviciile procuraturilor din Republica Moldova şi 
Republica Populară Chineză.

Pentru R. Moldova existenţa unui Memorandum de Înţele-
gere la capitolul cooperare bilaterală între serviciile procuraturii 
este un mecanism nou şi unic în realizarea asistenţei juridice în 
materie penală şi cooperării internaţionale, act care nu are pre-
cedent în practica părţilor semnatare.

Implementarea prevederilor Memorandumului va determina 
un schimb de informaţii cu privire la legislaţia şi jurisprudenţa 
în domeniile de interes comun, luînd în consideraţie realizările 
din fiecare ţară, precum şi cooperarea cu organele competente, 
în scopul facilitării şi accelerării procedurilor de acordare a asis-
tenţei juridice.

Grupul de lucru pentru monitorizarea 
Strategiei naţionale anticorupţie şi-a în-
ceput activitatea
Recent, a fost creat grupul de lucru care urmează să perfec-

teze proiectul Strategiei naţionale anticorupţie pentru anii 2011-
2015. Grupul e format din reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi 
ai societăţii civile şi îşi propune perfecţionarea legislaţiei anti-
corupţie şi îmbunătăţirea mecanismelor ei de funcţionare. Une-
le prevederi ale proiectului strategiei au fost discutate la prima 
şedinţă de lucru.

În cadrul întrunirii, grupul de monitorizare a Strategiei 
naționale anticorupţie şi-a desemnat conducerea. Preşedinte a 
fost ales viceministrul Justiţiei, Vladimir Grosu, iar vicepreşe-
dinte – directorul executiv  Transparency International-Moldova, 
Lilia Carasciuc.

Vladimir Grosu a opinat că fiind format din reprezentanţi ai 
instituţiilor de stat, dar şi ai societăţii civile, activitatea grupului 
de lucru va fi una eficientă.

Şi Lilia Carasciuc, căreia i-a revenit funcţia de vicepreşe-
dinte al grupului de lucru, şi-a exprimat convingerea că odată cu 
implicarea ONG-urilor, observaţiile asupra proiectului Strategi-
ei naţionale anticorupţie vor contribui la elaborarea unor meca-
nisme eficiente de combatere a fenomenului.

Planul de acţiuni, pentru anul viitor, de implementare a Stra-
tegiei naţionale anticorupţie, urmează a fi aprobat de Guvern 
pînă la finele săptămînii viitoare, iar de Parlament pînă la finele 
acestui an. 

 ,,Angajările în instituţiile de stat se 
fac pe criterii politice” 
Zeci de specialişti cu experienţă riscă să rămînă fără serviciu 

odată cu schimbarea miniştrilor sau a şefilor întreprinderilor de 
stat. Care sînt criteriile şi regulamentul după care trebuie să fie 
făcute angajări în ministere şi în alte instituţii de stat? Despre 
aceasta au vorbit invitaţii unei emisiuni televizate.

Expertul în administraţie publică, Andrei Donică, susţine că 
angajările în instituţiile statului se fac pe criterii politice.

„Se pun oameni care sînt convenabili cuiva. Oamenii compe-
tenţi sînt daţi afară de la serviciu ca să nu creeze probleme. Atîta 
timp cît vor fi aceste partajări de funcţii, atîta timp vom stagna. 
Oamenii lucrează pentru ministru, sus stă ministrul şi dă indica-
ţii ce trebuie de făcut, ce trebuie de semnat”, afirmă expertul în 
administraţie publică Andrei Donică.

Preşedintele Sindicatului Angajaţilor Publici, Iurie                   
Spivacenco, este convins că prin angajări defectuoase este afec-
tat însuşi procesul de reformă.

„Din cauza asta timp de 20 de ani sîntem numai în reforme, 
cum s-a schimbat şeful, s-a pornit reforma, de fiecare dată toate 
reformele schimbă persoane noi, cadre noi”, spune preşedintele 
Sindicatului Angajaţilor Publici, Iurie Spivacenco.

În prezent, angajările în cadrul instituţiilor statului se fac 
conform Codului muncii şi a Regulamentului funcţionarilor pu-
blici aprobat de Guvern.

200 de dosare pierdute de Republica 
Moldova, printre primele 7 state con-
damnate și aproximativ 14 milioane de 
euro. Toate aceste lucruri le-am obținut 
la... Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO). 

Timp de 10 ani (2001 - 2011), Repu-
blica Moldova a tot pierdut majoritatea 
dosarelor intentate contra sa. Despăgu-
birile personale s-au cifrat la circa 14 
milioane de euro în tot acest timp

Ștefan Urâtu, președintele Comitetu-
lui Helsinki, a declarat că cele mai multe 
condamnări le-am primit pînă în 2005, 
atunci cînd încă funcționau tribunalele, 
iar printre cele mai dese motive din care 
Moldova era la categoria perdanților se 
numără dreptul la un proces echitabil și 
încălcarea dreptului la proprietate.

Urâtu consideră că Moldova a pier-
dut atîtea procese la CEDO pentru că 
țara se află în perioadă de tranziție, iar 

între atribuțiile a două instituții apărea 
un gol pe care nu îl completa nimeni. 

„Omul este purtat cu problema sa şi 
astfel el îşi caută dreptatea la nesfîrşit. 
Aceasta îl face să meargă la CEDO pen-
tru că nu are un instrument lucrativ de 
soluţionare a problemei sale în ţară, fie 
că acest instrument funcţionează greşit, 
adică nu-i asigură un rezultat pe care a 
contat”, e de părere președintele Comi-
tetului Helsinki.

Ștefan Urâtu declară că Moldova, 
din acest an, are o lege nouă, care pre-
vede că statul ar putea recunoaște bene-
vol anumite violări. Acestă lege a fost 
aprobată, în opinia lui Urâtu, anume 
pentru persoanele care au depus cerere 
la CEDO, iar acum sînt rugați să o retra-
gă iar procesul să continue aici. „Repu-
blica Moldova trebuie să implementeze 
reforma în justiţie, dar să fie cîntărit, 
chibzuit, din toate aspectele, din toate 

punctele de vedere, ţinîndu-se cont de 
experienţa şi practicile precedente”, a 
spus sursa citată. 

Asociația „Promo-LEX”, a cărui 
președinte e Ion Manole, a ținut să pre-
cizeze că în regiunea transnistreană au 
fost pronunțate 3 dosare de condamnare 
a Republicii Moldova la CEDO, cele 
mai răsunătoare fiind cazul Ilașcu - 2 
dosare și cazul școlilor cu predare în 
grafie latină.  În cazul școlilor o posibilă 
condamnare ar putea veni în prima ju-
mătate a anului viitor.

În opinia lui Manole, e ceva firesc 
că Moldova să fie condamnată la CEDO, 
deoarece orice țară, cît de democrată ar 
fi aceasta, oricum va face anumite în-
călcări. Ori autoritățile sînt de vină, sau 
legislația, oricum încălcări ale drepturi-
lor omului există. Cu toatea acestea, ju-
ristul consideră că populația s-a săturat 
de starea perioadei de tranziție.

14 mil. de euro – despăgubirile achitate de RM la CEDO

Schimbarea legislaţiei electorale deja se produce, iar ca 
rezultat, vor fi eliminate piedicile care nu permit, astăzi, ale-
gerea şefului statului. Declaraţia a fost făcută de preşedintele 
Parlamentului, Marian Lupu, în cadrul unei emisiuni televi-
zate. Acesta nu exclude, însă, în cazul unor alegeri anticipate, 
organizarea unui referendum privind modificarea articolului 
78 din Constituţie.

,,Avem un proiect de lege deja înregistrat în Parlament, 
de către un grup de colegi şi în curînd va apărea şi al doilea. 
Sper ca în următoarele două săptămîni să examinăm şi să 
aprobăm deja aceste proiecte în Parlament”, a precizat M. 
Lupu.

Şeful Legislativului a explicat şi care sînt modificările ce 
urmează a fi introduse în legislaţie: ,,Trecerea prin cabine a 
61 de deputaţi, s-a ţinut cont şi de modul în care se va proce-
da în caz de neînregistrare a candidaţilor”.

Totuşi, Marian Lupu a ţinut să menţioneze că numărul 
de voturi necesare pentru alegerea preşedintelui va rămîne 
acelaşi - 61.

Pe de altă parte, demnitarul a comunicat că în cazul în 
care se ajunge la alegeri anticipate, ar putea fi organizat un 
referendum în vederea modificării articolului 78 din Legea 
supremă.

,,Ideea privind realizarea unui referendum a fost lansată 
de PL, noi am acceptat, însă nu pentru acest scrutin, nu e 
corect să tragem plapuma peste noi. Ideea a fost că dacă nu 
dea Domnul ajungem la anticipate, în aceeaşi zi să realizăm 
un referendum privind modificarea articolului 78 din Consti-
tuţie, prin scăderea de la 61 la 51 de voturi necesare pentru 
alegerea preşedintelui. Întrebarea cu votarea de către întreg 
poporul nu o putem înainta mai devreme de data de 6 sep-
tembrie 2012”, a punctat M. Lupu.

Marian Lupu promite modificarea legislaţiei privind alegerea 
preşedintelui în următoarele săptămîni

L a 22 noiembrie 2011, 
în cadrul vizitei în 

Republica Moldova, preşe-
dintele Curţii Constitu-
ţionale a României, Au-
gustin Zegrean, şi jude-
cătorii Petre Lăzăroiu şi  
Mircea Ştefan Minea 
au avut o întrevedere 
cu preşedintele Curţii 
Supreme de Justiţie, 
Ion Muruianu, la care a 
luat parte şi preşedinte-
le Curţii Constituţiona-
le a Republicii Moldo-
va, Alexandru Tănase.

Participanţii la în-
trunire au relevat as-
pectele organizatorice 
şi funcţionale ale sis-
temelor judecătoreşti 
din Republica Moldo-
va şi România. Astfel, 
Ion Muruianu a făcut 
o succintă descriere a 
competenţei şi activi-
tăţii Curţii Supreme de 
Justiţie a RM, men-
ţionînd principalele  
atribuţii ale instanţei supre-
me. La rîndul său, Augustin 
Zegrean, a relatat despre 
sistemul jurisdicţiei consti-
tuţionale din România, dar 
şi despre adoptarea noilor 
coduri, precum şi despre im-
pactul, în urma implementă-

Întrevederea preşedintelui CSJ, Ion Muruianu,  
cu delegaţia Curţii Constituţionale a României

rii  acestora, asupra justiţiei 
române.

De asemenea, părţile au 

scos în evidenţă problemele, 
de altfel, în mare parte si-
milare, cu care se confruntă 
instanţele judecătoreşti din 
ambele ţări, un aspect im-
portant fiind aplicarea la ni-
vel naţional a jurisprudenţei 
Curţii Europene a Drepturi-

lor Omului. În acest sens, s-a 
vorbit despre obligativitatea 
găsirii soluţiilor pentru de-

păşirea obstacolelor existen-
te în promovarea valorilor 
europene şi întreprinderea 
unor măsuri care să asigure 
ralierea legislaţiilor naţiona-
le la standardele impuse de 
Curtea de la Strasbourg. 

 În final, preşedintele 

Curţii Supreme de Justiţie a 
RM a subliniat oportunitatea 
realizării schimbului de ex-

perienţă în domeniul practicii 
judiciare, precum şi necesita-
tea extinderii şi dinamizării 
dialogului instituţional în 
domeniul justiţiei, prin con-
solidarea legăturilor stabilite 
între instanţele judecătoreşti 
din cele două state.

Curtea Supremă de Justiţie
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A stfel, privind lucruri-
le dintr-o perspectivă 

pozitivistă, reformele legis-
lative în domeniul protecției 
drepturilor copilului ce se 
află în contact cu sistemul 
de justiție, realizate în ulti-
mii ani, au adus schimbări 
salutabile în domeniul re-
spectiv. Legislația este mai 
compatibilă cu standarde-
le internaționale, durata 
sentințelor copiilor a fost 
redusă, iar numărul copii-
lor care sînt scoși în afara 
sistemului juridic penal cît 
mai devreme posibil este în 
creștere. Au fost create ser-
vicii de probațiune. Au fost 
desemnaţi procurori pentru 
examinarea cauzelor privind 
minorii. Numărul copiilor 
privați de libertate a scăzut și 
au fost întreprinse eforturi în-
tru școlarizarea copiilor aflați 
în detenție preventivă. 

Însă, mai există preocu-
pări majore, dintre care cele 
mai importante se conţin în 
Observaţiile Finale ale Co-
mitetului ONU pentru Drep-
turile Copilului, din februarie 
2009. Totodată, analiza date-
lor statistice denotă faptul că 
dinamica şi structura delic-
venţei juvenile în ultimii ani 
se menţine relativ constantă, 
iar potrivit datelor Ministeru-
lui Afacerilor Interne, în pri-
ma jumătate a anului 2011, 
victime ale diferitor genuri 
de infracţiuni au fost circa 
653 de copii. Este răspîndit 
fenomenul violenţei fizice în 
familie, deseori în astfel de 
cazuri figurînd copiii. Anu-
al sînt înregistrate cazuri de 
participare a minorilor la co-

Evaluarea reformelor privind justiția pentru copii în 
Republica Moldova – concluzii şi recomandări

În unul din numerele anterioare ale publica-
ţiei noastre v-am informat despre evaluarea, în 
cadrul unei conferinţe de presă, a  reformelor 
privind justiţia pentru copii – eveniment orga-
nizat cu scopul de a analiza reformele privind 
justiţia juvenilă şi identificarea direcţiilor pri-
oritare  pentru a îmbunătăţi situaţia copiilor  
aflaţi în conflict cu legea, astfel ca drepturile 
acestora să fie respectate. În urma discuţiilor 
ce au avut loc între cei mai importanţi actori şi 
experţi în domeniu,  au fost formulate un şir de 
concluzii şi recomandări. 

miterea abuzurilor față de alți 
copii. 

Analizînd aspectele ce 
influenţează negativ respec-
tarea şi implementarea efici-
entă a tuturor dreptu-
rilor copiilor aflaţi în 
contact cu sistemul de 
justiție în Republica 
Moldova, în cadrul 
conferinței au fost 
evidenţiate mai multe 
dificultăţi:

a) sistemul de 
justiție nu este întot-
deauna prietenos co-
pilului; 

b) procedurile de 
lucru cu copiii aflaţi 
în contact cu sistemul 
de justiție nu întodea-
una corespund vîrstei, 
nu sînt rapide și adap-
tate la necesităţile şi 
drepturile acestora;

c) predomină 
abordarea minorului, 
aflat în conflict cu le-
gea, ca pe un infractor, 
ci nu ca pe un copil care are 
nevoie de asistență și suport 
special;

d) cadrul normativ și prac-
ticile de audiere a copiilor-vic-
time și martori în procesele 
penale, dar și civile nu asigu-
ră excluderea revictimizării;

e) sînt insuficienți 
profesioniștii specializați 
care lucrează cu și pentru co-
pii în sistemul de justiție (ju-
decători, avocați, psihologi, 
pedagogi, mediatori etc.);

f) serviciile oferite de sis-
temul de probațiune pentru 
minori nu contribuie eficient 
la reintegrarea socială a copi-
ilor beneficiari și la reducerea 

recidivei acestora;
g) medierea în cauzele cu 

implicarea copiilor nu este 
acceptată de societate, iar 
măsurile extrajudiciare de 
soluționare a cauzelor pena-
le cu implicarea copiilor sînt 
implementate în baza unui 
cadru legal și instituțional la-
cunar și ineficient;

h) sistemul de referire 
a copiilor de la sistemul de 
justiție la serviciile sociale 
pentru reabilitarea lor în co-
munitate nu este dezvoltat, 
iar serviciile sociale nu sînt 
diversificate îndeajuns, astfel 
ca acestea să răspundă nevoi-
lor copilului;

i) situația copiilor sub vîr-
sta răspunderii penale nu este 
abordată multidisciplinar;

j) condițiile de detenție 
a copiilor nu contribuie la 
dezvoltarea, la ei, a atitudi-
nilor și aptitudinilor care să 
îi ajute să se reintegreze în 
societate;

k) sistemul de colectare și 
analiză a datelor privind copi-
ii aflaţi în contact cu sistemul 
de justiție nu este întotdeau-
na credibil și nu contribuie la 
monitorizarea situației lor și 
la elaborarea unui cadru de 
politici necesar;

l) mijloacele financiare 
din bugetul public național 

destinate copiilor aflaţi 
în contact cu  sistemul de 
justiție nu sînt supuse unei 
evidențe riguroase, care să 
asigure utilizarea eficientă a 
acestora.

În baza problemelor 
constatate, participanții la 
conferință – reprezentanţi ai 
autorităţilor publice, ai soci-
etăţii civile şi partenerii de 
dezvoltare au formulat un 
şir de recomandări menite 
să asigure drepturile copiilor 
care se află în conflict cu le-
gea.

Printre acestea se includ:
- Elaborarea și imple-

mentarea cadrului normativ 

privind procedura de lucru 
cu și pentru copiii sub vîrsta 
minimă de răspundere pena-
lă, diversificarea programe-
lor educative de prevenire a 
intrării copilului în contact 
cu sistemul de justiție și a 
măsurilor privind reeduca-
rea acestora în comunitate.  
 - Elaborarea recomandărilor 
practice și a metodologiilor 
de lucru cu copiii sub vîrsta 
răspunderii penale, aflați 
în contact cu sistemul de 
justiție, pentru asistenți soci-
ali și specialiștii în protecția 
copiilor, care să includă eta-
pele, procedurile și instru-
mentele de lucru în procesul 

de asistență a copilului aflat 
în contact cu sistemul de 
justiție.

- Instruirea continuă a 
psihologilor școlari și a pe-
dagogilor și sporirea rolului 
acestora în domeniul preve-
nirii delicvenţei juvenile şi 
asistenţei copilului care intră 
în conflict cu legea. 

-  Elaborarea  unei legi se-
parate pentru reglementarea 
modului de exercitare a pro-
fesiei de psiholog cu drept 
de liberă practică, instituind 
mecanismul de atestare/li-
cenţiere a activităţii de psiho-
log, evidenţa psihologilor și 
necesitatea standardelor de 

calitate în acest do-
meniu. 

-  Specializarea 
în examinarea ca-
uzelor și lucrul cu 
copiii, instruirea 
inițială și continuă 
a judecătorilor, pro-
curorilor, avocaților, 
mediatorilor, psiho-
logilor, pedagogilor, 
a consilierilor de 
probațiune și a per-
sonalului penitenciar.  
 - Amenajarea în 
cadrul instanţelor 
judecătorești, orga-
nelor procuraturii, de 
poliție, birourilor de 
probațiune, a încăpe-
rilor destinate audierii 
copiilor, cu participa-
rea psihologilor ca-
lificaţi şi specializați 

în acest domeniu și înde-
părtarea organelor de poliţie 
de la efectuarea actelor pro-
cesuale în dosarele cu copii. 
 -   Dezvoltarea și promova-
rea măsurilor extrajudiciare 
de soluționare a cauzelor cu 
implicarea copiilor prin asi-
gurarea implementării medi-
erii și probațiunii și revizui-
rea cadrului normativ privind 
măsurile de constrîngere cu 
caracter educativ și împăca-
rea părților, pentru a asigura 
reabilitarea și suportul efec-
tiv al copiilor în comunitate. 

- Consolidarea sistemului 
de probațiune juvenilă prin 
îmbunătățirea sistemului de 

recrutare, instruire și monito-
rizare a performanței consili-
erilor de probațiune juvenilă, 
îmbunătățirea calității refe-
ratelor presentențiale,  instru-
irea judecătorilor și procuro-
rilor privind rolul serviciilor 
de probațiune în asigurarea 
drepturilor copilului aflat în 
conflict cu legea și utilitatea 
referatului de evaluare psi-
hosocială a copilului, pre-
cum și asigurarea resurselor 
financiare corespunzătoare 
necesităților de dezvoltare a 
serviciilor de probațiune. 

- Asigurarea la nivel local 
a interacțiunii intersectori-
ale dintre instanța de jude-
cată, procuratură, biroul de 
probațiune, poliţie, serviciile 
publice și private de asisten-
ţă socială și şcoală în cadrul 
unui sistem de referire, pen-
tru monitorizarea eficientă a 
cazurilor copiilor care intră 
în contact cu sistemul de 
justiție, asistenţa şi reeduca-
rea acestora în comunitate.

- Asigurarea respectării 
drepturilor copiilor victime 
și martori în procesul de ju-
decată, inclusiv prin asistența 
legală și psihologică specia-
lizată a acestora pe toată du-
rata procedurilor judiciare și 
de expertiză medicală.

-  Revederea sistemului 
de sancționare disciplinară 
a copiilor aflați în detenție, 
conform standardelor 
internaționale. 

-  Reglementarea în legis-
laţia procesual-penală a ter-
menului maxim de ţinere în 
stare de arest a minorului la 
faza de examinare a cauzei 
penale și de către instanţa de 
judecată, precum și elabora-
rea unui mecanism eficient de 
evidenţă a termenului arestu-
lui preventiv al copiilor. 

-  Modificarea în confor-
mitate cu sistemul indicato-
rilor internaționali de justiție 
juvenilă a procesului de co-
lectare și analiză a datelor 
statistice privind copiii aflaţi 
în conflict cu legea, pentru 
îmbunătățirea calității docu-
mentelor de politici adecvate.

  Cor. DREPTUL

Organizaţiile societăţii civile care ple-
dează pentru consolidarea egalităţii de gen 
în Republica Moldova solicită factorilor de 
decizie să-şi asume angajamente plenare în 
vederea promovării egalităţii de gen. În spe-
cial, să facă cunoscute aceste angajamente la 
cel de-al Patrulea For de Nivel Înalt privind 
eficacitatea ajutorului acordat, care se va 
desfăşura la Busan, Coreea de Sud. 

Potrivit unui apel al ONG-urilor către 
autorităţile centrale ale Republicii Moldo-
va, partenerii de dezvoltare, agenţiile inter-
naţionale şi donatorii ţării – actorii care vor 
participa la acest for ar trebui să promoveze 
egalitatea de gen prin transparenţa sporită a 
finanţării egalităţii de gen, extinderea spriji-
nului acordat societăţii civile pentru a utiliza 
abordări participative de monitorizare etc. 

„În asigurarea unei dezvoltări durabile a 

ONG: Egalitatea de gen ar trebui promovată 
la reuniunea de la Busan

Republicii Moldova şi asigurării democraţiei 
printr-o guvernare participativă, transparentă 
şi nediscriminatorie ne adresăm să fie creat 
un parteneriat tripartit, constituit din stat - do-
natori - societate civilă, în scopul identificării 
priorităţilor strategice de dezvoltare a ţării şi 
realizării acţiunilor de atingere a acestora”, a 
declarat Daniela   Terzi-Barbăroşie, directorul 
Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, în ca-
drul unei dezbateri publice. 

Potrivit Danielei Terzi-Barbăroşie, ar 
trebui ca în Strategia Naţională de Dezvol-
tare pentru anii 2012-2020 să fie inclus un 
capitol separat privind asigurarea egalităţii 
de gen, cu elaborarea unui mecanism insti-
tuţional viabil şi elaborarea statisticii de gen 
sectoriale, care să fie utilizate obligatoriu în 
elaborarea, planificarea şi evaluarea strategi-
ilor de dezvoltare sectorială. 

Directorul Centrului Parteneriat pentru 
Dezvoltare a mai menţionat că apelul or-
ganizaţiilor care promovează egalitatea de 
gen se pliază cu apelul Centrului Naţional 
pentru Participare. Se solicită includerea 
problematicii de gen în programele de 
dezvoltare strategică, iar apoi – o finanţare 
sporită a domeniului egalităţii de gen din 
partea donatorilor externi şi partenerilor de 
dezvoltare. 

Preşedintele Centrului Naţional pentru 
Dezvoltare, Sorin Mereacre, a declarat că 
ar trebui să existe un sistem de manage-
ment şi de evaluare a sumelor care au venit 
de la donatorii externi. „Dar vrem să mer-
gem mai departe, adică să existe delimita-
rea foarte clară pe sectoare, pe metode de 
alocare, ca să putem face o analiză a finan-
ţărilor”, a declarat Sorin Mereacre.

MĂRIMEA 
SALARIULUI  MEDIU 

LUNAR  PE  ECONOMIE 
ÎN  2012 – 3550  DE  LEI

Guvernul Moldovei a aprobat mări-
mea salariului mediu lunar pe economie 
pentru anul 2012, la nivel de 3550 de lei. 

Acesta va creşte în comparaţie cu cel 
din anul curent cu 250 de lei. După cum 
a menţionat ministrul Muncii, Protecției 
Sociale şi Familiei, Valentina Buliga, ni-
velul salariului mediu aprobat de Cabinet 
a fost conceput cu luarea în considerare 
a indicatorilor macroeconomici progno-
zaţi pentru 2012. Acesta va fi folosit la 
diverse calcule, inclusiv determinarea 
mărimii contribuţiilor în bugetul asi-
gurărilor sociale, dimensiunea diferitor 
înlesniri.
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Autorii studiului definesc şi profilul 
copilului expus riscului de a fi trafi-

cat. Astfel, acesta fie că a fost educat într-o 
instituţie specializată, fie că provine dintr-o 
familie socialmente vulnerabilă sau disfuncţi-
onală (de regulă uniparentală), fie că se află în 
custodia rudelor, cunoscuţilor, vecinilor, pă-
rinţii fiind plecaţi în străinătate. Cei mai mulţi 
dintre aceşti copii au studii medii incomplete, 
iar unii sînt analfabeţi. Drept urmare, aceştia 
nimeresc sub influenţa străzii, unde sînt ex-
puşi diverselor vicii sociale, devenind o pradă 
uşoară pentru traficanţi. Copiii eliberaţi din 
trafic revin acasă bolnavi şi dezechilibraţi 
mintal, fără mijloace necesare pentru trata-
ment. Reabilitarea şi reintegrarea lor socială 
necesită eforturi şi mijloace considerabile.

 Totodată, majoritatea copiilor preferă să 
se izoleze şi să nu utilizeze informaţiile des-
pre organizaţiile care le-ar putea oferi un re-
fugiu, o consultaţie juridică, servicii medicale 
şi psihologice. Mai mulţi experţi susţin că, în 
general, societatea moldovenească este foarte 
sceptică şi intolerantă faţă de victimele trafi-
cului. 

Situaţia descrisă mai sus pare suficient de 
sumbră ca să ne pună pe gînduri. Cîţi dintre 
noi, însă, îşi mai amintesc mîine ce au citit 
azi. Totul se rezumă, de obicei, la constatarea 
realităţii dure în care trăim şi la compasiunea 
exprimată victimelor nevinovate ale traficului 
de fiinţe umane, pentru a reveni, mai apoi, la 
propriile probleme în care ne consumăm zi de 
zi.

 Un rol important în informarea şi atenţi-
onarea populaţiei cu privire la un fenomen ce 
nu trebuie deloc neglijat revine instituţiilor de 
stat abilitate, dar şi organizaţiilor neguverna-
mentale din domeniu. Ministerul Afacerilor 

Informarea societăţii civile – esenţială în prevenirea 
traficului de copii şi a pornografiei infantile

Traficul de copii este un fenomen răspîndit în Republica Moldova, po-
trivit unui raport al Programului Internaţional de eliminare a exploatării 
muncii copilului al Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Conform date-
lor, cel mai des sînt traficaţi copiii cu vîrsta cuprinsă între 12 şi 18 ani, cele 
mai multe victime avînd între 15 şi 18 ani. Băieţii sînt racolaţi, în general, 
pentru munci agricole, cerşit, vînzarea aurului fals etc. Fetele, de aseme-
nea, sînt frecvent recrutate pentru aceste munci, la care se mai adaugă şi 
exploatarea sexuală.

Interne al Republicii Moldova a declarat lup-
ta împotriva traficului de fiinţe umane drept 
una dintre priorităţile de bază în activitatea 
sa. În această ordine de idei, Centrul pentru 
Combaterea Traficului de Persoane (CCTP) 
al MAI în comun cu Centrul Internaţional „La 
Strada” au organizat un seminar pentru elevii 
Liceului teoretic 

„Mihai Viteazul” 
din Capitală, cu 
tema: „Riscurile 
fenomenului tra-
ficului de copii 
şi a pornografiei 
infantile”.

O b i e c t i v u l 
organizatorilor 
vizează sporirea 
nivelului de in-
formare a societă-
ţii civile privind 
fenomenul  tra-
ficului de fiinţe 
umane şi riscurile 
acestuia. În ca-
drul seminarului, 
ofiţerii Centrului 
pentru Combaterea Traficului de Persoane au 
făcut o prezentare amplă a activităţii instituţi-
ei pe care o reprezintă. Totodată, ei au relatat 
despre fenomenul pornografiei infantile şi a 
migraţiei ilegale, precum şi despre măsurile de 
prevenire şi combatere a acestora.

Discuţiile s-au axat pe cazuri reale, victi-
mele cărora au devenit copiii, din cauza fap-
tului că informaţia pe care o deţineau despre 
acest fenomen era minimă. Adolescenţii au 
primit şi explicaţii referitoare la  modalităţi-
le de ieşire din astfel de situaţii, precum şi la 

prevederile bazei legale privind prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe umane.

La finalul seminarului, elevii, dar şi profe-
sorii au primit materiale didactice şi informa-
tive. Adulţii au menţionat eficienţa precum şi 
importanţa unor astfel de întruniri, solicitînd 
organizarea şi a altor seminare de acest gen, 
dar şi distribuirea materialelor informative 
care ar fi utile şi ar ajuta la desfăşurarea orelor 
deschise la tema respectivă.

Evenimentul face parte din acţiunile ce 
se înscriu în Planul Naţional de prevenire şi 
combatere a traficului de fiinţe umane pentru 
anii 2010-2011 şi are drept scop reducerea 
pericolului de a deveni victimă a traficanţilor. 
Reprezentanţii CCTP al MAI au comunicat 
că vor organiza periodic astfel de seminare, 

pentru a informa societatea civilă despre cam-
pania de profilaxie a traficului de persoane.

Recomandări privind protecţia copilului 
în spaţiul virtual

În acelaşi context, în scopul protecţiei 
copiilor în spaţiul virtual şi contracarării unor 
eventuale capcane, întinse de persoane cu in-
tenţii dubioase, Ministerul Afacerilor Interne 
a venit cu un şir de recomandări pentru copii, 
dar şi pentru părinţii acestora: 

Sfaturi pentru copii:
– nu oferi persoanelor întîlnite pe Internet 

informaţii personale despre tine sau familia 
ta;

– nu spune parola de la e-mail altor persoa-
ne, dacă le comunici parola acestea pot trimite 
mesaje jignitoare în numele tău sau pot intra 
pe site-uri interzise;

– dacă vrei să te întîlneşti cu o persoană pe 
care ai cunoscut-o pe Internet, anunţă părinţii 
despre aceasta, deoarece oamenii pot fi foarte 
diferiţi de ceea ce au pretins că sînt pe Inter-
net şi astfel poţi deveni victima traficului de 
persoane şi a altor întîmplări tragice;

– evită postarea pe Internet a fotografiilor 
care te surprind în ipostaze indecente; aces-
tea sînt personale şi nu trebuie să ajungă la 
oricine, ele pot fi folosite, mai devreme sau 
mai tîrziu, pentru a vă face rău, ţie sau celor 
apropiaţi;

– nu uita că nu tot ceea ce citeşti sau vezi 
pe Internet este adevărat;

– dacă cineva te face să te simţi neconfor-
tabil pe Internet, poţi oricînd să renunţi la co-
municarea cu acea persoană.

Sfaturi pentru părinţi:
– supravegheaţi activitatea copilului dum-

neavoastră pe Internet;
– aşezaţi computerul conectat la Internet 

într-o zonă deschisă, de unde puteţi uşor su-
praveghea copilul;

– instalaţi instrumente de filtrare a accesu-
lui la Internet, ca măsuri suplimentare de su-
praveghere;

– încurajaţi copilul să vă spună dacă cineva 
din mediul online îl face să se simtă inconfor-
tabil sau îi provoacă teamă;

– explicaţi copilului principiile elementare 
de autoprotecţie pe Internet. Dacă un site în-
curajează copiii să-şi transmită numele pentru 
a personaliza conţinutul acelui program, aju-
taţi-l să-şi găsească un nume fictiv;

– încurajaţi copilul să aibă un comporta-
ment responsabil şi cuviincios pe Internet, să 
nu transmită vulgarităţi, ameninţări sau inju-
rii. Faptele abuzive comise online pot avea 
consecinţe în mediul real;

– nu restricţionaţi excesiv şi fără justificare 
accesul copiilor la calculator şi pe Internet. 

Lilia DUMINICA

Evoluţia fenomenului terorist, 
care a degenerat în una dintre 

cele mai grave ameninţări la adresa 
securităţii naţionale şi internaţionale, 
a determinat comunitatea mondială 
să-şi revizuiască întreaga politică de 
securitate. În acest context, Republi-
ca Moldova, făcînd parte din Coaliţia 
antiteroristă internaţională, îşi aduce 
şi ea contribuţia la edificarea, asigu-
rarea şi întărirea arhitecturii de secu-
ritate la nivel regional.

Realizînd imperativul combate-
rii terorismului, ţara noastră promo-
vează o politică antiteroristă proprie. 
În vederea prevenirii şi neadmiterii 
manifestărilor de terorism, Serviciul 
de Informaţii şi Securitate monitori-
zează permanent situaţia din ţară, de 
la hotarele ei, precum şi pe cea din 
regiune, pentru a nu permite şi a pre-
veni apariţia unor pericole şi riscuri.

În acest scop, la 13 noiembrie 
2006, prin Hotărîrea Guvernului nr. 
1295 din 13 noiembrie 2006 şi în te-
meiul Legii cu privire la combaterea 

Centrul Antiterorist al SIS marchează 
5 ani de activitate 

Centrul Antiterorist – subdiviziunea Serviciului de Informa-
ţii şi Securitate responsabilă de coordonarea tehnică a măsurilor 
de prevenire şi combatere a terorismului aniversează, în această 
toamnă, 5 ani de la înfiinţare. Cu această ocazie, reprezentanţii 
centrului au făcut o trecere în revistă a acţiunilor desfăşurate, 
iar în acest context, şi a succeselor obţinute pe parcursul între-
gii perioade de activitate.

terorismului, în cadrul SIS a fost cre-
at Centrul Antiterorist – organ res-
ponsabil de coordonarea tehnică a 
măsurilor de prevenire şi combatere 
a terorismului, desfăşurate de către 
autorităţile publice competente.

Centrul Antiterorist este deja o 
subunitate cu o istorie a sa, cu rea-
lizări în procesul de coordonare a 
politicii antiteroriste naţionale, coo-
perare cu instituţiile şi organizaţiile 
similare internaţionale, desfăşurarea 
exerciţiilor antiteroriste naţionale şi 
internaţionale, precum şi promova-
rea culturii de securitate în societate.

Colaboratorii Centrului anali-
zează sistematic starea, dinamica şi 
tendinţele extinderii fenomenului te-
rorist şi pe cele ale manifestărilor de 
extremism, acumulînd date despre 
organizaţiile teroriste internaţionale 
şi factorii de risc la adresa securităţii 
naţionale. Trimestrial, în baza mate-
rialelor şi informaţiilor transmise de 
serviciile speciale partenere, centrul 
editează buletine informative des-

tinate lucrătorilor organelor securi-
tăţii statului şi serviciilor speciale, 
autorităţilor naţionale abilitate cu 
prevenirea şi combaterea terorismu-
lui, cadrelor didactice şi studenţilor 
instituţiilor de învăţămînt superior 
de profil, care se ocupă de contraca-
rarea fenomenului terorist şi a altor 
manifestări ale extremismului.

A n a l i z a 
datelor obţi-
nute denotă că 
Moldova nu 
este privită în 
calitate de ţintă 
pentru comi-
terea atacurilor 
teroriste, pe 

teritoriul ţării nefiind  înregistrate 
formaţiuni teroriste, emisari sau ac-
tivişti ai acestora, iar  terorismul se 
manifestă doar sub formă de ame-
ninţare. În acest context, centrul 
continuă dezvoltarea unui sistem 
naţional menit să prevină posibilele 
atacuri cu tentă teroristă, accentul fi-
ind plasat pe acţiunile de profilaxie, 
perfecţionare a mecanismelor de 
intervenţie antiteroristă şi ajustare a 
legislaţiei naţionale la normele inter-
naţionale şi europene.

Printre măsurile enunţate, o de-
osebită atenţie se acordă interdicţiei 
intrării pe teritoriul ţării a persoane-

lor bănuite de apartenenţă la grupări 
extremist-teroriste sau a simpatizan-
ţilor acestora. În vederea realizării 
acestui obiectiv, Centrul Antiterorist  
al  SIS reînnoieşte periodic listele 
persoanelor, entităţilor şi grupurilor 
implicate în activităţi teroriste. Lis-
tele sînt întocmite în baza listelor 
consolidate, instituite prin Rezoluţia 
ONU 1267, 1988, 1989 şi Poziţia 
Comună 2001/931/PESC a Consi-
liului Uniunii Europene.

În anul 2008 a fost lansată pagina 
oficială web a Centrului Antiterorist 
al SIS: www.antiteror.sis.md. Aici 
este oglindită atît activitatea cotidi-
ană a subunităţii, cît şi colaborarea 
internaţională cu structurile şi orga-
nizaţiile străine de profil, informaţii 
depline privind baza legislativă şi 
politica naţională în domeniul con-
tracarării fenomenului terorist etc. 

Pe parcursul celor cinci ani de 
la înfiinţare, centrul a stabilit mul-
tiple relaţii de cooperare cu servici-
ile speciale din Belarus, Federaţia 
Rusă, Franţa, România,  SUA, 
Ucraina, precum şi cu organizaţii in-
ternaţionale: Centrul Antiterorist al 
CSI, SECI GUAM, OSCE, UNDP 
(ONU), NATO, CODEXTER.

La nivel naţional, CAT colabo-
rează activ cu autorităţile publice 
competente, în vederea realizării 
măsurilor practice de politică antite-
roristă. Astfel, începînd cu anul 2007, 
pe teritoriul ţării au fost organizate 
exerciţii antiteroriste (Forţele Unite 

2007 şi 2008, Forţele Speciale 2010). 
Scopul  măsurilor practice a constat 
în verificarea capacităţilor de reacţie 
şi ripostă ale autorităţilor abilitate, 
evaluarea nivelului de coordonare şi 
interacţiune dintre organele de forţă 
şi depistarea lacunelor în politica na-
ţională antiteroristă.

În desfăşurarea măsurilor au 
fost antrenate Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Justiţiei (Depar-
tamentul Instituţiilor Penitenciare), 
Ministerul Apărării, SPPS şi alte au-
torităţi. Totodată, CAT, de comun cu 
alte subdiviziuni ale Serviciului, par-
ticipă periodic la exerciţii antiteroris-
te internaţionale în scopul perfecţio-
nării mecanismelor de interacţiune la 
nivel regional în situaţii de criză.

Şi nu în ultimul rînd, Centrul An-
titerorist acordă o atenţie primordială 
consolidării dialogului cu societatea 
civilă. Propagarea şi promovarea în 
societate a valorilor cum ar fi patri-
otismul, conştiinţa civică şi vigilen-
ţa constituie instrumente vitale în 
procesul implementării principiilor 
culturii de securitate cu caracter par-
ticipativ la populaţie şi sentimentului 
de respingere a ideologiilor extre-
mist-teroriste. 

Astfel, odată cu antrenarea ce-
tăţenilor în lupta pentru demascarea 
terorismului, informarea corectă şi 
la timp a acestora, va deveni posibi-
lă edificarea unei culturi autentice de 
securitate în Republica Moldova.

Lilia DUMINICA
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Activitatea Filierei francofone – 
model de formare teoretică şi 

practică de nivel european

Filiera universitară franco-
fonă ,,Drept” a Universi-

tăţii de Stat din Moldova desfă-
şoară o activitate prodigioasă şi 
productivă de peste un deceniu 
de la înfiinţarea sa în 1999. Anul 
curent nu a constituit o excepţie în 
prezentarea de performanţe de că-
tre studenţii filierei. Continuarea 
pregătirii teoretice în cadrul pro-
gramelor de master, în instituţiile 
universitare francofone, reprezin-
tă încununarea cu succes a înche-
ierii ciclului de licenţă în vederea 
perfecţionării şi definitivării unei 
formări teoretice la standarde eu-
ropene. În acelaşi timp, efectua-
rea stagiilor profesionale în ţările 
francofone este un alt aspect care 
însoţeşte pregătirea teoretică a 
studenţilor francofoni.

Filiera îşi propune deschiderea 
de noi punţi de contact cu mediul 

profesional şi ştiinţific, francofone. 
Prin aceasta se urmăreşte racorda-
rea standardelor de competitivita-
te din ţară la cele internaţionale în 
contextul  procesului de integrare 
europeană a Republicii Moldova. 
De asemenea, prin intermediul 
schimbului de cunoştinţe şi expe-
rienţă, colaborarea internaţională 
din sînul Francofoniei  contribuie, 
în mod efectiv, la pregătirea unei 
noi generaţii de jurişti de talie eu-
ropeană. 

Astfel, pentru anul universitar 
2011-2012, studenţii absolvenţi ai 
filierei, promoţia 2011, au obţinut 
posibilitatea de a continua studi-
ile în cadrul universităţii Mon-
tesquieu IV din Bordeaux, Franţa: 
Chiriac Gheorghe, Morgoci Alina 
şi Institutului Francofon de Admi-
nistrare şi Gestiune din Sofia, Bul-
garia: Ambros Anastasia, Pânzari 
Inga, Poparcea Victor. Un fapt no-
tabil este cîştigarea prestigioasei 
burse ,,Eiffel”, acordată anual de 
Guvernul francez celor mai buni 
studenţi străini, de către Morgoci 
Alina. 

Referitor la formarea practică, 
poate fi menţionată desfăşurarea 
programului de burse profesiona-
le 2011 al Agenţiei Universitare 
a Francofoniei. Cecoltan Ala a 
efectuat un stagiu cu durata de o 
lună în cadrul Biroului de Avocaţi 
Gobert&Associés, Marsilia, Fran-
ţa şi Victor Olaru – un stagiu cu 
durata de 2 luni în cadrul Biroului 

de Legătură al Consiliului Euro-
pei cu Uniunea Europeană la Bru-
xelles, Belgia.

Concomitent, în cadrul filierei 
continuă activitatea de pregătire 
a viitorilor jurişti la un înalt ni-
vel, la dispoziţia studenţilor fiind 
pusă o largă gamă de opere din 
domeniul juridic ale autorilor de 
limbă franceză, acces la Internet, 
posibilitatea de a face uz de teh-
nică audio şi TV. Existenţa acestor 
condiţii se prezintă ca un factor 
stimulator şi benefic pentru ameli-
orarea şi eficientizarea procesului 
de studiu din cadrul filierei.

În concluzie, desfăşurarea coo-
perării francofone la scară interna-
ţională a dat naştere la o frumoasă 
şi bogată tradiţie în schimbul de 
cunoştinţe şi experienţă, precum 
şi a contribuit la ridicarea nivelului 
de calificare al tuturor participan-
ţilor implicaţi. Mai mult decît atît, 
posibilitatea de a completa prin 
practică profesională formarea teo-
retică din cadrul studiilor de licenţă 
şi oportunitatea de a definitiva stu-
diile de licenţă printr-un master eu-
ropean constituie veritabile atuuri 
în pregătirea juristului competent 
şi competitiv. Filiera universitară 
francofonă ,,Drept” a Universităţii 
de Stat din Moldova reprezintă un 
proiect de succes, un model de re-
ferinţă pentru o formare de calitate 
în domeniul juridic, cu rezultate 
remarcabile pe parcursul tuturor 
anilor săi de existenţă.

Victor Olaru,
student la Facultatea de 

drept a Universităţii de Stat 
din Moldova

Noul site oferă  informaţii 
practice pentru resorti-

sanţii străini care sînt interesaţi să 
se mute cu traiul în UE. Site-ul 
ec.europa.eu/immigration se adre-
sează şi migranţilor care se află 
deja pe teritoriul UE şi care ar dori 
să se mute dintr-un stat membru în 
altul. Portalul oferă informaţii spe-
cifice pentru fiecare categorie de 
migranţi cu privire la procedurile 
aplicate în materie de migraţie în 
toate cele 27 de state membre ale 
Uniunii Europene. 

„Mulţi dintre cei care doresc să 
se mute în Uniunea Europeană nu 
ştiu ce posibilităţi există în acest 
sens, cum să solicite un permis de 
şedere sau care sînt riscurile asoci-
ate migraţiei ilegale, iar migranţii 
care se află deja pe teritoriul UE nu 
îşi cunosc întotdeauna drepturile. 
Trebuie să le punem la dispoziţie 
informaţii fiabile şi uşor accesibile 

Vrei să trăieşti în Uniunea Europeană? Acum poţi găsi sfaturi utile 
pe „Portalul UE privind imigraţia”

Cui trebuie să te adresezi pentru a obţine un permis de 
muncă în Germania? Un cetăţean moldovean are nevoie 
de permis de şedere pentru a studia în Spania? Şi unde 
poţi suna pentru a cere sprijin în cazul în care te simţi 
exploatat la locul de muncă? Răspunsurile la toate aces-
te întrebări, dar şi alte informaţii care te interesează le 
poţi găsi, acum, pe „Portalul UE privind imigraţia”, lan-
sat, recent, de Comisarul european pentru afaceri interne,       
Cecilia Malmström.

cu privire la aceste proceduri une-
ori complicate”, a declarat Cecilia 
Malmström.

Portalul UE privind imigraţia 
constituie un prim punct de acces 
la informaţii actualizate şi practice 
privind procedurile şi politicile în 
materie de imigraţie existente la 
nivelul UE şi la nivel naţional. Lu-
crătorii, cercetătorii, studenţii şi cei 
care doresc să se alăture familiilor 
lor care se află deja în UE pot găsi 
aici informaţii adaptate nevoilor 
lor cu privire la statul membru în 
care ar fi interesaţi să se mute. Por-
talul cuprinde şi link-uri directe că-
tre site-urile autorităţilor naţionale 
în domeniul imigraţiei. Utilizatorii 
pot, de asemenea, găsi informaţii 
clare cu privire la drepturile lor 
şi pot afla dacă au nevoie de viză 
pentru a intra pe teritoriul UE. 

Totodată, pe site-ul respectiv 
sînt explicate modalităţile legale 

de trecere a frontierei spre UE şi 
descrise riscurile asociate migra-
ţiei ilegale, de exemplu, traficul şi 
contrabanda. Migranţii şi potenţia-
lii migranţi vor găsi aici şi o listă 
cuprinzătoare de organizaţii guver-
namentale şi neguvernamentale pe 
care le pot contacta pentru a soli-

cita asistenţă. În plus, organizaţiile 
de sprijinire a migranţilor, precum 
şi autorităţile din domeniul imigra-
ţiei, serviciile de ocupare a forţei 

de muncă şi cadrele universitare 
pot, la rîndul lor, beneficia de in-
formaţii detaliate accesibile prin 
intermediul acestui site. 

Portalul UE privind imigraţia 
este accesibil în limbile engleză şi 
franceză la adresa: http://ec.europa.
eu/immigration/.  

Pentru crearea portalului UE 
privind imigraţia, Comisia a desfă-
şurat un vast proces de consultare, 
la care au participat organizaţii de 

R eclamaţia judiciară împotriva 
Moldovei depusă de france-

zul, Franck Arif, la Centrul Internaţio-
nal de Reglementare a Conflictelor din 
domeniul Investiţional a Băncii Mon-
diale (ICSID), constituie 50 mil. euro.

După cum a menţionat într-un 
interviu avocatul lui Frank Arif, Ion 
Păduraru, acordul încheiat în 1997 
între Moldova şi Franţa, privind pro-
movarea şi protejarea reciprocă a in-
vestiţiilor, presupune că toate litigiile 
survenite între investitor şi ţara, unde 
acesta a investit bani, se revizuie la 
ICSID. Investiţiile lui Frank Arif în 
magazinele ,,Duty Free” în Moldova, 
au fost practic îngheţate de sistemul 
juridic din țară, care l-au obligat să 
aplice acest arbitraj. 

Este vorba, în special, de magazi-
nul „Le Bridge”, „Duty Free” de la Ae-
roportul Internaţional Chişinău, care 
în ziua planificată deschiderii, 12 no-
iembrie 2009, ca urmare a acţiunilor 
instanţelor de judecată din Moldova, 
aşa şi nu a fost deschis. În plus, după 
cum menţionează avocatul lui Frank 
Arif, investitorul nici nu are posibili-
tatea de a ridica mărfurile expuse pe 
rafturile magazinelor cu suprafaţa de 
530 m2, costul căreia la acel moment 
a constituit aproximativ 25 mil. lei. De 
asemenea, menţionează Ion Păduraru, 
instanţele judecătoreşti din Moldova 
au blocat deschiderea, care rezultă din 
contractul cu Guvernul, a 4 magazine 
la frontiera Moldovei, în acelaşi timp, 

„autorităţile moldovene continuă să 
agraveze situaţia, chiar şi după începe-

rea arbitrajului, ceea ce este inaccepta-
bil în practica internaţională”. 

El a subliniat faptul că Guvernul 
ţării, în mai 2010 şi iulie 2011, a fost 
notificat cu privire la intenţia lui Frank 
Arif de a-şi apăra drepturile de investi-
tor la ICSID, bazîndu-se pe acordurile 
internaţionale potrivit cărora, statul în 
discriminarea investitorilor nu se poate 
ascunde în spatele deciziilor instanţelor 
sale sau agenţii, sau prin propriile legi. 
Statul este în drept să rezilieze contrac-
tul cu investitorul, însă numai pe prin-
cipiul compensaţiei echitabile, care în 
cazul investiţiilor în magazinele „Duty 
Free” a companiei „Le Bridge” nu s-a 
făcut. Avocatul lui Frank Arif menţi-
onează că suma prejudiciului suferit 
de către investitor, estimată la 50 mil. 
euro ar putea fi de fapt mai mare, de-
oarece în calculul costurilor directe şi 
indirecte sînt implicaţi experţi interna-
ţionali. Ion Păduraru a subliniat că acţi-
unea începută din ICSID are un impact 
negativ asupra reputaţiei investiţionale 
a Moldovei: de obicei, ţările preferă să 
nu aducă litigiile la această organizaţie, 
care în toată lumea revizuie numai 30-
40 cazuri pe an. 

Centrul Internaţional pentru So-
luţionarea Diferendelor Relative la 
Investiţii în Banca Mondială (IC-
SID) pe 23 august 2011 a acceptat 
spre revizuire procesul lui Frank Arif 
împotriva Moldovei. Ţara noastră a 
semnat Convenţia ICSID în august 
1992, iar Parlamentul a ratificat-o pe 
24 februarie 2011. În Moldova aceas-
ta a intrat în vigoare pe 4 iunie 2011. 

Reclamaţia judiciară 
împotriva Moldovei depusă de 

francezul, Franck Arif 
constituie 50 mil. de euro 

sprijinire a migranţilor, sindicate, 
asociaţii patronale şi grupări cu ca-
racter religios din ţările de origine, 
de tranzit şi de destinaţie. Astfel 
de consultări au avut loc în Belgia, 
Republica Cehă, Franţa, Germania, 
Spania şi Mali. 

Dreptul menţionează că, apro-
ximativ 20,1 
milioane de 
cetăţeni ai UE 
sînt resortisanţi 
ai unor ţări ter-
ţe, reprezentînd 
a p r o x i m a t i v 
4% din totalul 
populaţiei UE. 
În 2010, statele 
membre ale UE 
şi ţările partici-
pante la coope-
rarea Schengen 
au eliberat peste 
11 milioane de 
vize. Numărul 
estimat al per-
soanelor care 
fac obiectul 
traficului către 
sau pe teritoriul 

UE este de cîteva sute de mii în 
fiecare an.

Lilia DUMINICA
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform art.166 din Co-
dul de procedură civilă, orici-
ne pretinde un drept împotri-
va unei alte persoane ori are 
un interes pentru constatarea 
existenţei sau inexistenţei 
unui drept, trebuie să depună 
în instanţa competentă o cere-
re de chemare în judecată. În 
cererea de chemare în judeca-
tă se indică:

a) instanţa căreia îi este 
adresată;

b) numele sau denumirea 
reclamantului, domiciliul ori 
sediul lui; dacă reclamantul 
este o persoană juridică, da-
tele bancare, codul fiscal, nu-
mele reprezentantului şi adre-
sa lui, în cazul în care cererea 
se depune de reprezentant;

c) numele sau denumirea 
pîrîtului, domiciliul ori sediul 
lui;

d) esenţa încălcării sau 
a pericolului de încălcare a 
drepturilor, libertăţilor sau 
intereselor legitime ale recla-
mantului, pretenţiile lui;

e) circumstanţele de 
fapt  şi de drept pe care recla-
mantul îşi întemeiază preten-
ţiile, demonstrarea probelor 
care confirmă circumstanţele;

f) pretenţiile reclamantu-
lui către pîrît;

g) valoarea acţiunii, dacă 
aceasta poate fi evaluată;

h) date despre respecta-
rea procedurii de soluţionare 
prealabilă a litigiului pe cale 
extrajudiciară dacă pentru un 
astfel de litigiu îndeplinirea 
procedurii este prevăzută de 
lege sau de contractul părţi-
lor;

i) documentele anexate la 
cerere.

Cererea de chemare în 
judecată poate cuprinde şi 
alte date importante pentru 
soluţionarea pricinii, precum 
şi demersurile reclamantului. 
Reclamantul poate formula în 
cererea de chemare în judeca-
tă mai multe pretenţii, conexe 
prin temeiurile  apariţiei sau 
prin probe.

Educaţie juridică

? Intenţionez să adresez, în judecată, o cerere 
fără a apela la serviciile unui avocat. Rog să-mi 
comunicați, prin intermediul ziarului, cerinţele 
exacte care trebuie să le conţină cererea de che-
mare în judecată.

Nina Furculiţă,
mun. Chişinău 

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:

(noiembrie 2011,  nr. 44(399)

&

R egulamentul privind 
condiţiile, modul de 

asigurare, evidenţă şi distri-
buire a biletelor de tratament 
sanatorial acordate vetera-
nilor  reglementează modul 
de acordare şi distribuire a 
biletelor de tratament sanato-
rial categoriilor de persoane 
care cad sub incidenţa Legii 
nr.190-XV din 8 mai 2003 cu 
privire la veterani. Dreptul la 
tratament sanatorial al aces-
tor categorii de persoane se 
realizează:

a) pentru beneficiarii de 
pensii stabilite şi achitate de 
Casa Naţională de 
Asigurări Sociale (în 
continuare – CNAS), 
precum şi pentru 
persoanele care au 
o vechime în muncă 
de cel puţin 35 de 
ani în cazul femeilor 
şi 40 de ani în cazul 
bărbaţilor – prin in-
termediul caselor te-
ritoriale de asigurări 
sociale (în continua-
re – CTAS);

b) pentru invalizii 
şi veteranii benefici-
ari de pensii stabilite 
şi achitate de Minis-
terul Apărării, Minis-
terul Afacerilor In-
terne, Departamentul 
Instituţiilor Peniten-
ciare al Ministerului Justiţiei, 
Serviciul de Informaţii şi Se-
curitate, Serviciul Grăniceri, 
Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Co-
rupţiei, Serviciul de Protecţie 
şi Pază de Stat – prin inter-
mediul organelor respective 
ale acestor structuri.  

Persoana care îndeplineş-
te condiţiile pentru obţinerea 
biletului de tratament în te-
meiul mai multor acte norma-
tive poate beneficia de bilet, 
la alegere, în baza unui singur 
temei. În acest caz, solicitan-
tul va prezenta un certificat de 
confirmare că în ultimii trei 
ani nu a beneficiat prin in-
termediul direcţiilor/secţiilor 
asistenţă socială şi protecţie a 
familiei de bilet de tratament 
sanatorial. Pentru a beneficia 
de bilet de tratament sanato-
rial, persoanele-beneficiari de 
pensie de la CNAS, depun o 
cerere pentru a fi luaţi în evi-
denţă la CTAS de la domici-
liu, iar  beneficiarii de pensie 
de la alte structuri depun o ce-
rere la organele de pensionare 
ale structurilor respective. La 
cerere se anexează: copiile 
actului de identitate şi legi-
timaţiei de invalid sau parti-
cipant la război; recomanda-
rea medicală (forma 070E), 
copia carnetului de muncă 
(prima şi ultima pagină care 
conţin înscrieri). Suplimentar, 
după caz, prezintă:

a) veteranii muncii – co-
pia legitimaţiei de veteran şi 
a documentului care confir-
mă existenţa ordinelor şi me-
daliilor;

b) veteranii serviciului 
militar, veteranii organelor 
afacerilor interne şi siste-
mului penitenciar: copia 

legitimaţiei de veteran şi a 
documentului care confirmă 
existenţa ordinelor şi medali-
ilor, copia carnetului de mun-
că (prima şi ultima pagină 
care conţin înscrieri);

c) soţii supravieţuitori, 
inapţi de muncă, ai partici-
panţilor la cel de-al doilea 
război mondial sau la acţiu-
nile de luptă în timp de pace 
din rîndul militarilor căzuţi 
la datorie ori soţii invalizilor 
de război decedaţi, dacă nu 
s-au recăsătorit, copiii aces-
tora pînă la atingerea vîrstei 
de 18 ani sau după această 

vîrstă, dacă îşi continuă stu-
diile în instituţiile de învăţă-
mînt la cursurile de zi, pînă la  
terminarea studiilor, însă cel 
mult pînă la atingerea vîrstei 
de 23 ani: copia carnetului 
de muncă (prima şi ultima 
pagină care conţin înscrieri, 
pentru soţi şi  soţii), certifi-
catului de căsătorie, pentru 
copii – certificat de studii.

 Cererea se înregistrează 
în Registrul de evidenţă al 
solicitanţilor de bilete (în for-
mă electronică sau pe suport 
de hîrtie). Data înregistrării 
cererii se consideră data luă-
rii în evidenţă, iar numărul de 
înregistrare în cerere cores-
punde numărului de ordine 
din Registrul de evidenţă al 
solicitanţilor de bilete.  Per-
soana responsabilă de evi-
denţa solicitanţilor de bilete 
verifică copiile documentelor 
anexate la cerere şi asigură in-
tegritatea lor.  La schimbarea 
locului de domiciliu în altă 
unitate administrativ-teritori-
ală a republicii, solicitantului 
i se păstrează rîndul prece-
dent. La solicitarea beneficia-
rului, organul care efectuează 
asigurarea cu pensii la noul 
loc de trai, în termen de 10 
zile lucrătoare, solicită, prin-
tr-un demers, organului care 
anterior a efectuat asigurarea 
cu pensie, confirmarea scrisă 
şi documentele ce atestă data 
înscrierii în Registru şi drep-
tul la bilet, autentificată prin 
ştampilă şi semnătura şefului 
organului respectiv. Organele 
care efectuează asigurarea cu 
pensii eliberează beneficiaru-
lui biletul de tratament cu 10 
zile înainte de data prezentă-
rii lui la Centrul de reabilitare 
balneosanatorială.  

În cazul în care benefici-
arul nu are posibilitate să se 
deplaseze în termenul indicat 
în bilet la centrul balneosa-
natorial, el este obligat, cu 5 
zile înainte de data expirării 
biletului, să-l restituie orga-
nului care l-a eliberat. Bile-
tul returnat va fi redistribuit 
altui solicitant, conform rîn-
dului.  Biletele nevalorificate 
în termenele stabilite vor fi 
restituite, după caz, printr-un 
demers, însoţite de bonul de 
consum, organului care a dis-
tribuit biletul. În cazul în care 
persoanele care stau în rînd, 

refuză primirea biletului din 
următoarele motive:

a) îmbolnăvire;
b) contraindicaţii medi-

cale;
c) decesul rudelor;
şi refuzul este documentat, 

solicitantul poate beneficia de 
bilet la o nouă solicitare, în 
caz contrar, rîndul nu i se păs-
trează. Termenul de utilizare a 
biletului se modifică exclusiv 
de către organele care elibe-
rează biletele, în coordonare 
cu administraţia instituţiei 
prestatoare de servicii.

Unitatea responsabilă din 
cadrul structurii respective, 
trimestrial, distribuie bilete-
le organelor de pensionare, 
după caz – celor teritoriale, 
cu 15 zile pînă la începutul 
trimestrului următor, propor-
ţional numărului de veterani 
pe raioane/municipii, înregis-
traţi în baza de date a structu-
rii respective. Biletele, după 
caz, sînt eliberate structurilor 

teritoriale, în baza facturi-
lor de expediţie.  Eliberarea 
biletelor solicitanţilor aflaţi 
în evidenţă se efectuează de 
către persoana responsabilă 
desemnată prin ordinul con-
ducătorului structurii respec-
tive.  Biletele se eliberează 
solicitanţilor la prezentarea 
următoarelor acte:

a) fişa balneosanatorială 
F 072E, eliberată de medicul 
de familie;

b) recomandarea medica-
lă F 070E, eliberată de medi-
cul de familie;

c) originalul actului de 
identitate, iar în cazul elibe-
rării biletului pentru tratament 
sanatorial peste hotarele re-
publicii – paşaportul cetăţea-
nului Republicii Moldova;

d) după caz, copia car-
netului de muncă (prima şi 
ultima pagină care conţin 
înscrieri);

e) pentru persoanele 
neangajate în cîmpul mun-
cii – certificatul prin care se 
confirmă că solicitantul nu a 
beneficiat de bilet în ultimii 
trei ani în temeiul altor acte 
normative. 

Biletul se eliberează 
solicitantului completat in-
tegral şi semnat de persoana 
responsabilă, cu aplicarea 
ştampilei organului care eli-
berează biletul.

La primirea biletului be-
neficiarului i se comunică în 
scris, contra semnătură, ur-
mătoarele: 

a) nu se permite modifi-
carea termenului de valabili-
tate, vînzarea, schimbul sau 
transmiterea biletului altei 
persoane;

b) biletul se eliberează 
pentru tratarea unei singure 
persoane;

c) beneficiarul este obli-
gat să prezinte biletul la uni-
tatea de recepţie a Centrului 
de reabilitare balneosanatori-
ală pentru înregistrare şi per-
fectarea fişei sanatoriale;

 d) beneficiarului care a 
întrerupt de sine stătător pro-
cesul de tratament termenul 
neutilizat nu i se compensea-
ză sub nici o formă;

e) la întoarcere, benefici-
arul, în termen de 20 de zile, 
este obligat să prezinte orga-
nului care a eliberat biletul 
cuponul detaşabil al bonului.

Imigranţii în situaţie ilegală din Europa sînt exploataţi la 
locul de muncă şi se confruntă cu lipsa de acces la serviciile 
de bază, în special, cele din domeniul sănătăţii şi educaţiei, 
conform unui raport publicat de o agenţie a Uniunii Euro-
pene.

„Angajăm imigranţi clandestini ca pe forţă de muncă iefti-
nă. Mîncăm fructele şi legumele pe care le recoltează, în po-
fida contribuţiilor aduse societăţii noastre, cînd imigranţii au 
nevoie de servicii medicale sau de educaţie, sau cînd vor să 
reclame un abuz în justiţie, se găsesc în faţa unei uşi închise 
sau, mai rău, sînt expulzaţi”, a declarat Morten Kjaerum, di-
rectorul Agenţiei Europene pentru Drepturi Fundamentale.

„Drepturile omului se aplică tuturor oamenilor. Rămînem 
fiinţe umane chiar dacă nu avem paşaport, viză sau permis de 
şedere”, a insistat Kjaerum la prezentarea raportului despre 
drepturile fundamentale ale imigranţilor clandestini în Uniu-
nea Europeană.

Raportul subliniază că accesul la serviciile de sănătate ne-
cesare copiilor şi femeilor gravide, precum şi serviciile medi-
cale de urgenţă nu sînt gratuite pentru imigranţii aflaţi în ilega-
litate, aşa cum sînt în cazul cetăţenilor ţării respective.

Obligaţia de a deţine documente oficiale, fie că este vorba 
de un permis de şedere sau de un certificat medical, îi împie-
dică de multe ori pe copiii imigranţilor să se înscrie la școlile 
publice, subliniază documentul care denunţă operaţiunile po-
liţiei din apropierea şcolilor şi a spitalelor.

„Aflîndu-se de multe ori în incapacitatea de a-şi exercita 
drepturile în justiţie, imigranţii în situaţie ilegală trebuie să 
poată beneficia de aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii ţării respec-
tive”, enunţă raportul depus la Comisia Europeană.

Deşi nu există nici o estimare a numărului de imigranţi 
în situaţie ilegală din Uniunea Europeană, un proiect recent 
finanţat de UE („Clandestin”) estimează că numărul oscilează 
între 1,9 milioane şi 3,8 milioane de persoane.

Raport european: Imigranţii ilegali sînt discriminaţi în 
Uniunea Europeană

Condițiile de distribuire a biletelor de tratament acordate veteranilor
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Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Afshari 
Bijan, pentru data de 13 decembrie 2011, ora 14.00, la şedin-
ţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4) în calitate de 
apelant în cauza civilă nr. 2a-4701/11 la cerereaa cet. Scurtu 
Nadejda.

Judecător Gh. Creţu 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SC „Talisai-Con” SRL, pentru data de 6 decembrie 2011, ora 
11.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
213, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea SRL 
,,Montajautomatica” privind încasarea sumei de 131 732 lei 
27 bani.

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

Judecător Ion Stepanov 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Velţ Alexandru, pentru data de 8 decembrie 2011, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Nicolis Olga privind 
rezoluţiunea contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă. 

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pavlîcev Dmitrii, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, str. 31 August nr. 91, apt. 11, pentru data de 19 decembrie 
2011, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
61) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Şuti Ecaterina privind încasarea cheltuielilor. 

Judecător   D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Arutiunean Arutiun, pentru data de 16 ianuarie 2012, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Saachean Armeac privind 
încasarea datoriei. 

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Borşci Aurica Octavian, a.n. 27.09.1969, identificat B/I Seria 
A, nr. 01067287, c/p 2003001011848, domiciliată anterior în 
mun. Chişinău, str. Gheorghe Caşu nr. 20/3, pentru data de 13 
decembrie 2011, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 43) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎCS 
„Easy Credit” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător A. Andronic
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cebanu Vitalie, 
pentru data de 19 decembrie 2011, ora 10.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 608) în calitate de pîrît in 
cauza civilă nr. 2-4176/2011, intentată de Olteanu Ion privind 
încasarea datoriei. 

Judecător Alexandru Gafton 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Alexandrov Valeri, domiciliat în mun.Chişinău, str. L. De-
leanu nr. 7/2, apt. 68, pentru data de 20 decembrie 2011, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Slav Piotr privind 
încasarea sumei. 

Judecător Oleg Sternioală 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Soloviov               
Alexandr, pentru data de 23 decembrie 2011, ora 8.45, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Soloviov Marina privind desface-
rea căsătoriei. 

Judecător Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Osmehovschii Pavel din mun. Chişinău, str. Dimineţii nr. 
48, apt. 49, pentru data de 5 decembrie 2011, ora 9.30, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de ÎCS „Europlast-Chi-
şinău” privind încasarea datoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Meşca Anatolie, 
pentru data de 8 decembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va avea loc examina-
rea cauzei civile intentată de „Goloşneanu Boris” SA privind 
încasarea datoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate 

cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Dumbravă            
Larisa, pentru data de 12 decembrie 2011, ora 14.00, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de Jaloba Galina privind în-
casarea datoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

Citaţii în judecată www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Filimonova Elena, pentru data de 15 decembrie 2011, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Rotaru 
Dumitru privind încasarea prejudiciului.

Judecător Vitalie Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Bujor Natalia, pentru data de 13 decembrie 2011, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Bujor Ion privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Carmila Service”, pentru data de 16 de-
cembrie 2011, ora 9.15, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea „Vi-
talcomus” privind încasarea sumei.

Judecător Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Cîrlan Ion, a.n. 13.04.1980, cu ultimul domiciliu: or. Chi-
şinău, str. Valea Crucii nr. 22, apt. 97, pentru data de 19 decem-
brie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 
13, bir. 15) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată 
de SA „Moldcargo” SRL privind încasarea prejudiciului.

Judecător Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Cojuhari Ghenadie, cu ultimul domiciliu: or. Chişinău, str. 
Independenţei nr. 14/2, apt. 1, pentru data de 19 decembrie 
2011, ora 9.40, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 15) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
Gherghelejiu Ion privind încasarea datoriei.

Judecător Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Osmani Florim, 
pentru data de 23 ianuarie 2012, ora 12.00, la şedinţa de ju-
decată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la cererea cet. Osmani Tatiana privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bogacic Svetlana 
Pavel, a.n. 20.03.1961, pentru data de 12 decembrie 2011, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
301) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Bogacic 
Boris privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Victor Burduh
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Stratulat Inna, 
pentru data de 16 decembrie 2011, ora 10.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Mihaniuc Oxana privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului „Lu-
xorex-Grupp” SRL, pentru data de 19 decembrie 2011, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
301) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Bis-
vit” privind încasarea datoriei.

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

Judecător Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Chifa Felicia      
Valerian, a.n. 04.01.1983, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. 
Chişinău, tr. I. Vieru nr. 5, apt. 95, pentru data de 8 februarie 
2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 313) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
APLP 54/219 privind încasarea datoriei.

Judecător Ludmila Ouş
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea obligatorie a cet. Liţa-Stepan Dumi-
tru Grigore, a.n. 20.08.1982, domiciliat în satul Zagarancea, 
Ungheni, pentru data de 6 decembrie 2011, ora 8.45, la şe-
dinţa de judecată (Drochia, str. 31 August 1989, nr. 7, bir. 8) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Stepan Viorica 
Vasile privind încasarea pensiei alimentare pentru întreţinerea 
copiilor minori.

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

Judecător L. Lupaşcu
www

Judecătoria Glodeni solicită prezentarea cet. Şutac Anato-
lie Ion, pentru data de 8 decembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Glodeni, str. Ştefan cel Mare nr. 7) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Şutac Crina privind încasarea 
pensiei de întreţinere.

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

Judecător Alexandru Gheorghieş

www
Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Guţanu                  

Dumitru, născut la 08.11.1966, domiciliat în satul Cigîrleni, Ia-
loveni, pentru data de 13 decembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 10) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Guţanu Stela privind desfacerea că-
sătoriei. 

Judecător Oleg Ciumaş
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Guţanu                   
Dumitru, născut la 08.11.1966, domiciliat în satul Cigîrleni, Ia-
loveni, pentru data de 13 decembrie 2011, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 10) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Guţanu Stela privind încasarea pen-
siei de întreţinere a trei copii în sumă bănească fixă. 

Judecător Oleg Ciumaş
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-lui 
Panisco Pavel Victor, născut la 17.05.1976, cu ultimul domici-
liu cunoscut: satul Bucuria, Cahul, pentru data de 16 decembrie 
2011, ora 8.30, la şedinţa de judecată (Cahul, bdul Victoriei nr. 
8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă cu nr. 2-1670/2011 
intentată la cererea reclamantei Panisco Inga privind decăderea 
din drepturile părinteşti asupra copilului   Panisco Nadejda. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de care 
dispune referitor la pricină. În caz de neprezentare a probelor şi 
de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va fi examinată în 
lipsa lui. 

Judecător Vitalie Movilă
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-lor: 
Balaş Igor Piotr, născut la 30.01.1976, cu ultimul domiciliu cu-
noscut: satul Huluboaia, Cahul sau (or. Cahul, str. M. Basarab nr. 
26 „B”, apt. 63) şi Bujor Iuri Constantin, născut la 01.01.1973, 
cu ultimul domiciliu cunoscut: or. Cahul, str. Ştefan cel Mare 
nr. 11, apt, 63, pentru data de 19 decembrie 2011, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă cu nr. 2-1267/2011 intentată la 
cererea reclamantului ÎCS „Express Leasing” SRL privind înca-
sarea datoriei. 

 Pîrîţilor li se propune să prezinte referinţă şi probele de care 
dispun referitor la pricină. În caz de neprezentare a probelor şi 
de neprezentare a pîrîţilor în instanţă, pricina va fi examinată în 
lipsa lor. 

Judecător Vitalie Movilă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet-lor: Bunici Liudmila şi Bu-
nici Nicolae, cu ultimul domiciliu: satul Mălăieşti, Orhei, pentru 
data de 19 decembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Or-
hei, str. Vasile Mahu nr. 135) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de reclamantul Bunici Onisim 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 V. Negruţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Vutcariov Vitalie Andrei, cu 
ultimul domiciliu în Ialoveni, pentru data de 19 decembrie 2011, 
ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de recla-
manta Vutcariov Elena privind încasarea pensiei de întreţinere 
a copiilor minori.

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

Judecător V. Negruţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Babălungă Ludmila Matvei, a.n. 
10.12.1983, cu ultimul domiciliu: str. Ion Pelivan nr. 4, Orhei, 
pentru data de 20 decembrie 2011, ora 10.25, la şedinţa de jude-
cată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Babălungă Eduard privind desfacerea 
căsătoriei şi stabilirea domiciliului copilului minor.

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

Judecător Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Mereuţă Serghei, pentru data de 27 de-
cembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Mereuţă Viorica privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea do-
miciliului copiilor minori.

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

Judecător Tatiana Troianovschi

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.
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Șeful ONU: Guvernul de la Chișinău discrimi-
nează 

drepturile oamenilor
Potrivit Comisarului ONU privind drepturile omului, Navi 

Pillay, aflată într-o vizită la Chișinău, ea a  rămas nemulțumită 
de mesajul demnitarilor, precum că unele categorii de populație, 
trebuie să mai aștepte pînă li se vor acorda anumite drepturi. La 
fel, doamna Comisar al ONU spune că circumstanțele economi-
ce și slaba infrastructură pun țara în pericol. 

,,Am văzut cu ochii mei în ce hal trăiesc moldovenii. Pro-
blemele, ce țin de salariile mici și infrastructura publică slabă, 
vor duce la protejarea neeficientă a drepturilor omului. Mă voi 
referi și la instituțiile de psihiatrie din Chișinău, unde pacienții 
internați forțat sînt limitați  la procesele, care ar putea duce la 
eliberarea acestora”, a mai declarat Navi Pillay. 

În timpul discuțiilor cu oficialii moldoveni s-au analizat pro-
blemele ce țin de discriminarea minorităților religioase, precum: 
musulmanii, evreii, protestanții și martorii lui Iehova, precum și 
grupurile minoritare ca: romii, lesbienele, gayii și transvestiții. 

,,Mesajul meu către Guvern este ca să adopte cît mai curînd 
o lege, care ar lichida orice discriminare. Democrația este abi-
litatea de a proteja pe cei vulnerabili”, a conchis reprezentantul 
ONU. 

De asemenea, Navi Pillay și-a exprimat îngrijorarea cu pri-
vire la taxa de amendă impusă săptămînalului ,,Ziarul de Gar-
dă”, menționînd că asemenea măsuri sînt incompatibile cu ,,o 
societate democratică bazată pe regula legii”.

Misiunea șefului ONU, s-a încheiat cu o vizită în regiunea 
transnistreană, unde au fost discutate problemele legate de vio-
larea drepturilor omului, tortura și tratamentul persoanelor afla-
te în detenție. 

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere: Augustina Bolocan, doctor în drept, 
lector universitar, Facultatea de drept, USM; 
Adriana Eşanu, doctor în drept, conferen-
ţiar universitar, Facultatea de drept, USM; 
Grigore Fiodorov, doctor în drept, profe-
sor universitar,  Facultatea de drept, USM; 
Gheorghe Ulianovschi, doctor în drept, 
conferenţiar universitar, Facultatea de drept, 
USM; Tamara Pelin, judecător, CA Econo-
mică; Natalia Moldovanu, vicepreşedin-
tele CSJ; Olga Cojocaru, judecător, Buiu-
cani; Serghei Popovici, judecător, Comrat;     
Mihail Nicolaev, vicepreşedintele CA, Băl-
ţi; Vitali Derevenco, judecător, Comrat;  
Marcel  Juganari, judecător Călăraşi;    
Vitalie Cotorobai, judecător, Hînceşti. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare 
pentru noi să  vă adresăm sincere şi cal-
de 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 în-
tregească deplin fericirea.

La mulţi ani!

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept

E toamnă încă, şi orga-
nismul uman trece 

printr-o perioadă dificilă. 
Temperaturile au scăzut, iar 
lumina soarelui nu mai e ca 
şi în frumoasele zile ale verii. 
La serviciu ai un şef nesufe-
rit, iar colegii nu încetează să 
atenteze la postul tău. Soacra 
a venit să petreacă iarna cu 
familia ta, iar copiii iau note 
mici la şcoală. Ai venit acasă 
unde n-ai căldură din cauza 
vecinului antipatic la care 
s-a spart ţeava inundîndu-ţi 
apartamentul de ţi-a udat şi 
ultima ţigară la care te gîn-
deai cu speranţa că te va con-
sola. Asta-i toamna, frate!

Vestea bună e că lucruri-
le nu sînt atît de urîte precum 
par, ba mai mult, pot fi solu-
ţionate cu voie bună, entuzi-
asm şi niţică muncă. În ajutor 
îţi sare tot toamna, cînd poţi 
pune în aplicare următoarele 
reţete antistres:

-  Bucură-te de nume-
roasele noastre parcuri, fă 
o plimbare printre frunzele 
galbene şi profită de ultime-
le zile cu soare.

-  Gustă din darurile toam-
nei, din gutui, struguri sau o 
plăcintă mare cu bostan cum 
făcea cîndva bunica.

-  Sezonul toamnă-iarnă 
2011-2012 se poartă culori-
le energizante, molipseşte-te 
de optimism de la ele.

- Delectează-te de dimi-

neaţă cu o ceaşcă de cafea, 
cercetătorii spun că aroma 
ei reduce riscul apariţiei de-
presiei.

 - Distrează-te cît mai 
mult. Toamna e perioada 
unuia dintre cele mai fru-
moase obicee studenţeşti: 
Balul Bobocilor, strecoară-

te printre ei în cluburile de 
noapte din Capitală.

- Alintă-te cu un cadou, 
oricare ar fi el, important e 
să te bucure.

Şi să nu uităm, toamna 
lasă loc unei atmosfere fe-
erice a sărbătorilor de iarnă, 
aşa că.... viitorul sună bine! 

Un răsfăţ benefic pentru organismul tău, pentru că are un 
efect antidepresiv şi diminuează colesterolul  este ciocolata 
(în special, cea neagră, cu 85% cacao). În primul rînd te scapă 
de stres şi îţi dă o stare de bine.

Ciocolata neagră conţine 112 mg de magneziu la 100 gr, 
iar cea cu lapte - 60 gr la 100 gr. Acest mineral este foarte 
eficient în lupta cu anxietatea şi stresul, reducînd acumularea 
cortizonului plasmatic din sînge. Diverse studii au arătat că o 
alimentaţie bogată în magneziu reduce riscul apariţiei infarc-
tului miocardic, scade presiunea arterială şi diminuează pro-
babilitatea de a suferi de diabet de tip 2. Magneziul previne şi 
încetineşte evoluţia osteoporozei.

Ciocolata neagră mai reduce și colesterolul. Cacaua pe 
care o conţine ciocolata neagră protejează organismul împo-
triva colesterolului – ea conţine flavonoide, componente ce au 
proprietăţi antioxidante şi care diminuează concentraţia aces-

tuia, favorizînd producerea colesterolului bun în organismul 
nostru.

Vitamina B3 aflată în ciocolată neagră reduce şi ea depune-
rea colesterolului pe pereţii arterelor. Ciocolata neagră este un 
excelent antioxidant care împiedică sau neutralizează radicalii 
liberi, responsabili de oxidare.

Capacitatea antioxidantă pe care o are cacaua este de 4-5 
ori mai mare decît cea a ceaiului negru şi de 2-3 ori mai ridi-
cată faţă de cea a vinului şi a ceaiului verde.

Ciocolata neagră scade tensiunea arterială. Două cuburi 
de ciocolată neagră consumate zilnic scad tensiunea arterială. 
Ciocolata reduce cu 3 puncte tensiunea sistolică (prima cifra) 
şi cu 2 puncte pe cea diastolică (a doua cifră).

De exemplu, o tensiune de 140/90 (14 cu 9, în limbaj cu-
rent) va scădea la 137/88 dacă vom consuma zilnic două table-
te de ciocolată neagră.

Ciocolată neagră şi fii sănătos!

Comunicarea cu pacienţii în comă ar 
putea fi posibilă în curînd

Comunicarea cu pacienţii care se află în comă va fi po-
sibilă. Cercetătorii britanici au elaborat un dispozitiv care va 
putea interpreta activitatea creierului pacienţilor care se află 
în stare vegetativă.

Astfel, undele emise de creier vor putea fi citite cu ajuto-
rul unui aparat pentru encefalogramă, la care va fi conectată 
şi o cască echipată cu electrozi. Neurologii au rugat pacienţii, 
care au participat la acest studiu, să-şi imagineze mişcările 
mîinilor. 

3 din cele 16 persoane au fost în stare să-şi închipuie 
această mişcare, în ciuda incapacităţii fizice. Cercetătorii 
speră că, astfel, vor putea îmbunătăţi modul în care pacienţii 
aflaţi în comă sînt îngrijiţi şi vor elabora noi metode pentru 
recuperarea lor. 

 
La doar nouă ani a cumpărat o casă 

pentru familia sa
Are doar nouă ani, dar a reuşit deja să cumpere pentru 

familia sa o casă nouă, în valoare de 150 000 de lire sterline. 
Este vorba despre Kieron Williamson din Marea Britanie, su-
pranumit ,,Micul Monet”. Băiatul a început să picteze într-o 
vacanţă din 2008, iar doi ani mai tîrziu vindea 33 de tablouri 
în doar jumătate de oră.

,,La ora 9 dimineaţa, clienţii practic au dat buzna în galerie 
pentru a cumpăra tablourile băiatului. Acestea s-au vîndut în 

aproximativ 30 de minute. A fost destul de impresionant”, a 
afirmat Adrian Hill, proprietar ,,Picturecraft Art Gallery”.

Micul artist spune că nu înţelege de ce oamenii vin din 
alte ţări doar pentru a-i cumpăra operele: ,,Este uimitor că 
oamenii vin tocmai din Statele Unite şi Africa de Sud să 
cumpere lucrările mele”.

La următoarea expoziţie vor fi prezentate cele mai noi 12 
tablouri ale ,,Micului Monet”, iar organizatorii se aşteaptă ca 
lucrările să fie vîndute într-un timp mult mai scurt. Operele 
lui Kieron Williamson costă între 1450 şi 22 500 de euro.

A fost stabilită cea mai fericită şi nefericită 
oră din an

Cea mai fericită oră din an este în după-amiaza zilei de 
Crăciun. Cel puţin aşa susţin cîţiva cercetători britanici care 
au realizat un studiu cu ajutorul unei aplicaţii iPhone. Pe de 
altă parte, cea mai nefericită oră este la cîteva zile distanţă, 
pe 31 ianuarie, seara.

La studiu au participat peste 45 000 de oameni care şi-au 
exprimat gradul de fericire cu ajutorul unei aplicaţii a telefo-
nului mobil. Ca urmare, cercetătorii au dedus că activitatea 
care provoacă cel mai mare grad de fericire este sexul, iar 
drept sursă de nefericire au fost enumerate munca, studiile, 
aşteptarea, cearta şi boala.

Sportul, mersul la concerte şi teatru, la expoziţii şi muzi-
ca au fost desemnate ca activităţi care induc starea de bună 
dispoziţie.
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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.

Aniversări

C a l e i d o s C o p

Divert is

M e r i d i a n  j u r i d i c

Cum să faci faţă depresiei de toamnă


