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,,Progresul realizat va deschide calea pentru o propunere a 
Comisiei de a permite călătoriile fără viză în spaţiul Schengen 
pentru cetăţenii moldoveni care deţin paşaport biometric”, se 
anunţă pe site-ul oficial al UE: europa.eu.

Cetăţenii Republicii Moldova vor putea călători liber în 
UE, inclusiv în România doar cu paşapoarte biometrice, dar 
nu vor avea posibilitatea să se angajeze în cîmpul muncii.

După anularea regimului de vize cu Uniunea Europeană, 
vor fi permise călătoriile de doar 90 de zile pe parcursul a 6 
luni. Ministrul Afacerilor Externe, Natalia Gherman a dat mai 
multe detalii referitor la regimul liberalizat de vize  în cadrul 
unei emisiuni televizate.

Şefa diplomaţiei moldoveneşti consideră că niciunul din-

tre statele membre ale UE nu ne va crea probleme: ,,Avem 
angajamente cu fiecare din cele 28 de ţări. Nu ne aşteptăm la 
probleme din partea niciuneia din ele”. Mai mult decît atît, mi-
nistrul a ţinut să sublinieze că vom avea o susţinere deosebită 
din partea Poloniei, care ne-a dat asigurări că ne va crea toate 
condiţiile şi ne va oferi toate facilităţile, chiar dacă Ucraina nu 
va semna acordul.

De asemenea, Comisia Europeană a anunţat că va reco-
manda ţărilor membre UE şi Parlamentului European exclu-
derea Republicii Moldova din lista statelor care au nevoie de 
vize pentru a circula în spaţiul european. Recomandare, care, 
potrivit ministrului, urmează să fie aprobată de UE pînă la 
sfîrşitul lunii martie a anului viitor.

R epublica Moldova este foarte 
aproape de un eveniment cru-

cial pentru destinul ei, este aproape de 
Summitul de la Vilnius, unde va parafa 

Acordul de Asociere cu Uniunea Euro-
peană, care prevede şi crearea Zonei de 
Comerţ Liber şi Aprofundat. Declara-
ţia a fost făcută de către vicepremierul 

Natalia Gherman, în cadrul unei confe-
rinţe de presă, unde a fost lansat Pactul 
Responsabilităţii Naţionale pentru o 
Moldovă Europeană.

„Acordul de 
Asociere în-
seamnă o apropi-
ere sistemică şi 
bine structurată 
de UE. Acum 
avem nevoie 
de susţinerea şi 
mobilizarea în-
tregii societăţi, 
deoarece politi-
ca externă poa-
te avea  succes 
doar atunci cînd 
pe plan intern 
există coeziune 
şi consolidare”, 
a spus Natalia 
Gherman.

Referindu-se la Pactul Responsa-
bilităţii Naţionale pentru o Moldovă 
Europeană, Natalia Gherman a spus 
că acesta vine să unească societatea şi 

să arate partenerilor din Uniunea Euro-
peană că există unire şi mobilitate, UE 
fiind cel mai eficient model de dezvol-
tare a ţării.

Precizăm că, pe 28-29 noiembrie, la 
Vilnius va avea loc Summitul Partene-
riatului Estic, unde Moldova va parafa 
Acordul de Asociere cu UE.

Unul dintre partidele care face par-
te din coaliţia de guvernare a făcut apel 
către liderii celorlalte  partide parla-
mentare, dar şi extra-parlamentare, că-
tre membrii societăţii civile şi cetăţenii 
Republicii Moldova, să susţină Pactul 
Responsabilităţii Naţionale pentru o 
Moldovă Europeană. Semnatarii se an-
gajează să acţioneze în comun pentru a 
asigura coeziunea întregii societăţi – a 
elitelor, a forţelor politice, a societăţii 
civile şi cetăţenilor, să asigure continui-
tatea procesului de integrare europeană, 
în pofida oricăror provocări şi presiuni, 
să promoveze integrarea europeană ca 
proiect naţional al Republicii Moldova 
şi să muncească pentru consolidarea în-
tregii societăţi în jurul acestui proiect.

P ostul românesc Digi24 a dat start unei campanii 
jurnalistice complexă, ,,Vin din Basarabia”, în 

contextul aspiraţiilor de integrare în Uniunea Europeană 
a Republicii Moldova. Pe 28 şi 29 noiembrie, la Vilnius, 
Republica Moldova urmează să semneze Tratatul de liber 
schimb cu Uniunea Europeană, iar Digi24 va fi prezentă la 
semnarea actului. 

În perioada 18-24 noiembrie, Digi24 difuzează zece 
materiale jurnalistice ample, ale căror scop final este de a 
arăta telespectatorilor săi imaginea completă a Republicii 
Moldova, drumul anevoios pornit în anul 1990 şi evolu-
ţia de pînă acum. Pentru vecinii de peste Prut documentul 
care va fi parafat la Vilnius este unul dintre cele mai im-
portante acte semnate în istoria recentă şi promite cea mai 
mare deschidere a ţării către Occident.

Campania ,,Vin din Basarabia”, marca Digi24, îşi do-
reşte să le ofere telespectatorilor toate informaţiile de care 
au nevoie despre vecinii lor. Totodată, prin intermediul 
acestui demers jurnalistic, Digi24 îşi propune să arate ce 
a făcut România pentru Republica Moldova în ultimii ani, 
ce poate face pentru o integrare deplină a moldovenilor în 
structurile şi viaţa Uniunii, dar şi ce rol a jucat în atragerea 
Chişinăului de partea Vestului.

Toate materialele difuzate în această săptămînă conţin 
date şi analize pe care telespectatorii nu le-au mai auzit, de 
exemplu că, anul trecut, România a cumpărat o treime din 
marfa exportată de Republica Moldova în UE.

Românii au lansat o campanie 
jurnalistică pentru a susţine 

integrarea europeană a Republicii 
Moldova

A fost lansat cel de-al 
treilea raport trimestrial de 
monitorizare a implementării 
Strategiei de reformare în 
sectorul justiţiei

Începe ziua cu DREPTUL!
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,,Oricine este neglijent cu adevărul în lucrurile mici, nu poate fi crezut în lucrurile importante”.

Declaraţie: Republica 
Moldova este aproape de 

un eveniment crucial

Din 2015 vom putea merge în România fără viză
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Cei mai buni studenţi moldoveni de 
peste hotare vor fi premiaţi
Studenţii originari din Republica Moldova, care în anul 

2013-2014 îşi fac studiile la o universitate din străinătate, la 
ciclurile licenţă, masterat şi doctorat, precum şi tinerii care au 
absolvit o astfel de instituţie în anul 2013, îşi pot depune dosa-
rele de participare la „Gala studenţilor originari din Republica 
Moldova”,  pînă la 1 decembrie.

Potrivit Ministerului Educaţiei, prima ediţie a festivalului se 
va desfăşura pe 4 ianuarie 2014, sub patronajul prim-ministru-
lui Republicii Moldova Iurie Leancă.

Dosarele de participare la concurs trebuie să conţină CV-ul, 
o scrisoare de referinţă şi una de recomandare. Informaţii adiţi-
onale şi formularul de participare pot fi găsite pe pagina online 
a concursului – www.galastudenţilor.md.

Selectarea participanţilor se va face de un juriu format din 
personalităţi marcante din mediul academic, instituţional şi me-
diul de afaceri din Republica Moldova. Premii se vor acorda la 
categoriile: „Studentul anului din SUA şi Canada”, „Studentul 
anului din Europa de Vest”, „Studentul anului din Europa Cen-
trală şi de Est”, „Studentul anului din restul lumii”, „Studentul 
anului din străinătate”.

Tariful la numerele naţionale scurte din 
blocul „15xx” ar putea fi majorat de 
peste 3 ori
Tariful pentru un număr naţional scurt din blocul de numere 

„15xx” ar putea fi majorat de la 4000 la 15 000 lei per număr, pe 
an, potrivit unui proiect de hotărîre a Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Infor-
maţiei prezentat spre consultare publică.

Blocul de numere „1500-1539”, conform Planului naţional 
de numerotare, este destinat utilizării de către agenţi economici 
care deservesc reţele electrice, reţele termice, gaze, reţele de 
apă şi canalizare etc. Însă, pînă în prezent, aceste numere nu au 
fost solicitate de furnizori. Drept urmare, agenţia propune ca 
acestea să fie utilizate pentru servicii cu tarif special (Premium 
rate).

Odată ce se schimbă destinaţia acestor resurse şi luînd 
în considerație că există doar 100 de numere disponibile,           
ANRCETI a propus să fie majorate tarifele, care vizează doar 
furnizorii de servicii.

Consilierii vor acoperi deficitul 
bugetar pentru anul 2014 din vînzări, 
privatizări şi finanţări externe
În cadrul şedinţei din 28 noiembrie a Consiliului Municipal 

va fi prezentat proiectul bugetului municipiului Chişinău pentru 
anul 2014. 

Potrivit ultimelor date, care au fost prezentate de către Mi-
nisterul Finanţelor, proiectul Bugetului municipiului Chişinău 
pentru anul 2014 se propune a fi: venituri în sumă de 2 miliarde 
672 milioane 700 mii lei; cheltuieli - 2 miliarde 801 milioane 
900 mii lei”, a declarat şefa Direcţiei Generale Finanţe Veronica 
Herţa.

Astfel, bugetul municipiului Chişinău pentru anul 2014 va 
avea un deficit de aproximativ 139 de milioane de lei. „Deficitul 
de buget urmează a fi acoperit după cum urmează: 41,8 mili-
oane lei din vînzarea şi privatizarea bunurilor din proprietate 
publică, iar 150 milioane lei din sursele externe de finanţare 
(Proiectul BERD şi BEI de renovare a şase străzi).”, a subliniat 
Veronica Herţa.

Deoarece au fost operate modificări în Legea finanţelor pu-
blice locale, municipiul Chişinău urmează să primească de la 
autorităţile centrale transferuri cu destinaţie specială: pentru în-
treţinerea învăţămîntului şi asistenţa socială în valoare de circa 1 
miliard 174 milioane lei, iar pentru acoperirea pierderilor - 174 
milioane lei.

Pentru bugetul din 2013 au fost preconizate venituri în sumă 
de 2 miliarde 790 milioane 291,3 mii lei. În acelaşi timp, au fost 
prevăzute cheltuieli de 2 miliarde 858 milioane 911,8 mii lei. 
Deficitul bugetar a constituit 68 620,5 mii lei. 

Pîinea anti-anemie va apărea pe 
rafturile magazinelor începînd cu luna 
februarie 
Pîinea îmbogăţită cu fier şi acid folic, care previn anemia, va 

ajunge în magazinele din Chişinău, începînd cu luna februarie. 
Deşi produsul este tot mai solicitat, directorul celui mai mare 
combinat de panificaţie afirmă că acesta nu ajunge în şcoli şi 
grădiniţe. 

De aproape un an, cel mai mare combinat de panificaţie din 
Republica Moldova produce pîine care previne anemia. Fierul 
şi acidul folic ajung în aluat sub formă de enzime naturale, im-
portate din România. 

Pentru a-i obişnui pe oameni cu noul produs, autorităţile au 
decis să mărească treptat volumul de pîine îmbogăţită cu fier şi 
acid folic. 

Directorul combinatului de panificaţie ,,Franzeluţa” susţine 
că pîinea anti-anemie aşa şi nu ajunge în şcoli şi grădiniţe. Şi 
asta pentru că produsul ar costa cu cîţiva bănuţi mai mult. 

Îmbogăţirea pîinii cu fier şi acid folic face parte din Progra-
mul Naţional de reducere a anemiei în rîndul copiilor şi femeilor. 
Potrivit Centrului Naţional de Sănătate Publică, aproape jumă-
tate dintre sugari şi peste un sfert dintre copiii de pînă la cinci 
ani sînt anemici.

E xperţi în domeniul protecţiei so-
ciale, reprezentanţi ai factorilor 

de decizie şi ai societăţii civile din Kîrg-
zstan, Kazahstan, Armenia şi Ucraina au 
efectuat o vizită de studiu în Republica 
Moldova pentru a învăţa din experienţa 
ţării noastre în domeniul dezinstituţiona-
lizării şi incluziunii sociale a persoanelor 
cu dizabilităţi intelectuale. Vizita a fost 
organizată de Keystone Moldova, în ca-
drul Programului ,,Comunitate Incluzivă 

– Moldova”, cu suportul financiar oferit 
de Programul Est Est Fără Frontiere al 
Fundaţiei Soros Moldova.

Astfel, reprezentanţii din cele patru 
ţări membre ale Parteneriatului Estic au 
avut mai multe întîlniri şi vizite în teren, 
în cadrul cărora au aflat cum decurge 
procesul de reformare a sistemului de 
protecţie socială a persoanelor cu diza-
bilităţi şi în particular despre abordarea 
inovatoare a Programului ,,Comunitate 
Incluzivă – Moldova” în procesul de 
dezinstituţionalizare şi incluziune soci-
ală a persoanelor cu dizabilităţi intelec-
tuale.

Kîrgzstan, Kazahstan, Armenia şi 

Ucraina se află la început de drum în do-
meniul reformării sistemului de protecţie 
a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. 
În acest context, participanţii la vizita 
de studiu au luat cunoştinţă de practicile 
de succes din ţara noastră de ajustare a 
cadrului legal şi de dezvoltare a unor ser-
vicii sociale durabile, alternative celor 
rezidenţiale, care răspund necesităţilor 
specifice ale persoanelor cu dizabilităţi, 
asigură integrarea lor socială, respecta-
rea drepturilor şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii. Vizitînd structuri care prestează 
servicii sociale, oaspeții au avut posibi-
litatea să comunice direct cu beneficiarii, 
cu personalul angajat, cu reprezentanţii 
autorităţilor publice locale şi au aflat 
cum funcţionează acestea şi care este 
impactul serviciilor oferite asupra vieţii 
persoanelor ce se bucură de ele.

Vizita a culminat cu o conferinţă 
naţională cu genericul ,,Oportunităţi 
de dezinstituţionalizare şi incluziune 
socială a persoanelor cu dizabilităţi 
intelectuale în ţările Parteneriatului 
Estic”, care a întrunit la Chişinău 50 
de membri ai autorităţilor publice cen-

trale şi locale şi ai societăţii civile. Atît 
reprezentanţii din Moldova, cît şi cei 
din Kîrgzstan, Kazahstan, Armenia şi 
Ucraina au împărtăşit din experienţa 
proprie în acest domeniu şi împreu-
nă au încercat să găsească soluţii mai 
bune de integrare în societate a per-
soanelor cu dizabilităţi intelectuale. De 
asemenea, participanţii la conferinţă au 
elaborat o strategie comună regională 
de dezinstituţionalizare a persoanelor 
cu dizabilităţi intelectuale şi au iden-
tificat recomandări pentru autorităţile 
din ţările Parteneriatului Estic privind 
incluziunea socială a acestor persoane.

Keystone Moldova contribuie la 
reformarea sistemului de îngrijire şi 
protecţie socială a persoanelor cu diza-
bilităţi în vederea incluziunii sociale a 
acestora prin intermediul Programului 

„Comunitate Incluzivă – Moldova”. Pro-
gramul este implementat în parteneriat 
cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei, cu susţinerea financiară a 
Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă 
Iniţiative în Sănătatea Mintală şi a Fun-
daţiei Soros Moldova.

Țările Parteneriatului Estic învaţă din experienţa Moldovei în 
domeniul dezinstituţionalizării

D eputaţi din Parlamentul Repu-
blicii Moldova şi parlamentari 

din Serbia, Suedia, România, Ucraina, 
Georgia, Finlanda, Marea Britanie au 
participat, recent, la seminarul regional 

„Rolul Parlamentului în combaterea co-
rupţiei”, care a avut loc la Chişinău.

Principalele subiecte discutate în 
cadrul seminarului au vizat legislaţia 
anticorupţie, conflictele de interese şi 
imunitatea demnitarilor, rolul auditului 
în lupta cu corupţia, cooperarea dintre 
Parlament şi societatea civilă în preve-
nirea corupţiei, finanţarea partidelor po-
litice.

Preşedintele Parlamentului Igor 
Corman a subliniat că eforturile auto-
rităţilor sînt concentrate pe continuarea 
reformelor de modernizare a ţării în ve-
derea edificării unui stat cu adevărat de 
drept, european, fără corupţie. În con-
text, Parlamentul a votat zilele trecute 
un set important de legi, declarînd tole-
ranţă zero faţă de corupţia din domeniul 
justiţiei. Este vorba de proiectele de 
legi privind introducerea unui sistem 

de testare a integrităţii profesionale a 
magistraţilor, lipsirea de imunitate a ju-
decătorilor pentru acte de corupţie, răs-
punderea disciplinară a judecătorilor 
şi salarizarea sistemului judecătoresc. 
Totodată, pe agenda Parlamentului se 
regăsesc setul de acte legislative pri-
vind reformarea Procuraturii Generale 
şi de finanţare a partidelor politice, 
care urmează a fi dezbătute în curînd. 

„Ne aşteptăm ca aceste acţiuni să contri-
buie la creşterea încrederii cetăţenilor 
în instituţiile de stat şi într-o justiţie 
echitabilă”, a menţionat speakerul.

„În combaterea corupţiei este impor-
tant ca Parlamentul să creeze standarde 
de integritate, ce vor fi utilizate în ve-
derea eficientizării activităţii instituţiilor 
publice şi să ofere instrumentele nece-
sare pentru buna îndeplinire a sarcinilor 
acestora”, a mai spus preşedintele Par-
lamentului.

Potrivit lui, modernizarea servici-
ilor publice, a administraţiei publice şi 
promovarea guvernării electronice sînt 
măsuri eficiente în prevenirea corupţiei, 

apropiind statul de cetăţeni. La fel, un 
sistem eficient şi credibil de petiţiona-
re va soluţiona mai rapid şi mai eficient 
problemele reale, diminuînd riscurile de 
corupţie. „Pe lîngă toate aceste măsuri, 
trebuie să mai dezvoltăm şi o cultură 
a intoleranţei faţă de corupţie, să ne 
schimbăm şi mentalitatea, fiindcă trebu-
ie să fie un efort comun al întregii socie-
tăţi ca să eliminăm acest fenomen foarte 
periculos”, a mai spus Igor Corman.

La rîndul său, Nicola Harrington-
Buhay, rezident coordonator ONU, a 
relevat că abordarea problemelor de 
corupţie este esenţială pentru ţările cu 
democraţii vibrante şi sănătoase şi per-
mite oamenilor să se bucure pe deplin de 
drepturile lor.

„Noi considerăm sprijinul acordat 
legislatorilor moldoveni drept unul vi-
tal, în condiţiile în care ei au rolul de 
a monitoriza implementarea legislaţiei 
naţionale şi a angajamentelor internaţi-
onale ale ţării în cadrul Convenţiei ONU 
pentru Combaterea Corupţiei”, a mai 
spus Nicola Harrington-Buhay.

La Chişinău a avut loc un seminar regional 
privind combaterea corupţiei

Stagiul de practică ar putea fi 
considerat ca experiență de muncă
S tagiul de practică ar putea fi considerat de angajator 

drept experienţă de muncă, în cazul în care Parlamen-
tul va susţine un proiect de amendare a Legii privind ocuparea 
forţei de muncă, prezentat în forul legislativ, cu drept de iniţi-
ativă legislativă, de către un deputat PLDM.

Lipsa experienţei de muncă este un impediment serios la 
angajare, şefii de întreprinderi solicită, de regulă, specialişti 
cu o vechime în muncă de cel puţin doi-trei ani. Pentru a oferi 
mai multe şanse celor care doresc să se angajeze în timpul 
sau după finalizarea studiilor, în instituţiile publice se vor face 
stagii de practică, care prin lege se propun a fi calificate ca 
servicii de realizare a posibilităţilor de ocupare.

Potrivit proiectului de lege, autorităţile publice vor oferi 
anual locuri pentru stagii de practică în număr de cel puţin 
10% din efectivul de personal. Conform datelor Biroului Naţi-
onal de Statistică (01.01.2013), în unităţile cu formă de propri-
etate publică activează în total 321 500 angajaţi, ceea ce, odată 
cu aplicarea prezentului proiect de lege, presupune oportuni-
tăţi pentru minim 32 mii de beneficiari de locuri de practică.

Proiectul de lege stabileşte un plafon minim de locuri de 
practică, iar asta înseamnă că fiecare instituţie va avea dreptul 
de a suplimenta numărul de stagii conform necesităţilor pro-
prii. De asemenea, proiectul de lege prevede că la angajarea 
în cîmpul muncii a unui candidat, inclusiv în cazul angajării 
sale în funcţie publică, precum şi la atestarea şi promovarea 
unui angajat, stagiul de practică va fi considerat de angajator 
ca experienţă de muncă.

Ion Sturza: Interesul 
naţional al Republicii 

Moldova corespunde cu cel 
al Uniunii Europene 

I nteresul naţional al Republicii Moldova este garantarea 
unei vieţi decente şi sigure pentru cetăţenii săi, iar acest 

lucru corespunde cu interesul Uniunii Europene. Opinia apar-
ţine fostului prim-ministru Ion Sturza şi a fost exprimată în 
cadrul unei prelegeri publice. 

Totodată, acesta spune că Moldova nu poate pretinde a fi 
un lider pe plan economic, militar sau un generator de securi-
tate în regiune.

În opinia lui I. Sturza, autorităţile de la Chişinău trebuie 
să-şi concentreze atenţia asupra dezvoltării economice a ţării, 
dar şi să vadă ce model economic este oportun pentru a sati-
sface necesităţile statului. 

,,Republica Moldova trebuie să treacă de la sistemul eco-
nomic bazat pe consum la unul bazat pe ofertă”, declară Ion 
Sturza, menţionînd că, actualmente, economia este dominată 
de remitenţele cetăţenilor care muncesc peste hotare şi de ta-
xele la importuri.

Fostul şef al Cabinetului de miniştri contrazice ideea că 
Republica Moldova ar fi un stat eşuat, aşa cum declară unele 
curente de opinii de la Chişinău. Acesta îşi motivează afirma-
ţiile prin faptul că autorităţile îşi îndeplinesc funcţiile de bază, 
însă, recunoaşte că un eşec a fost împotmolirea în tranziţia 
economică.
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– Domnule Dumitru Postovan, 
Uniunea Juriştilor din Republi-
ca Moldova (UJM) a desfăşurat, 
recent, cel de-al IV-lea Congres 
ordinar. În acest context, vă rog 
să ne spuneţi cum apreciaţi acti-
vitatea organizației din ultimii ani 
şi care este rolul şi locul ei, actual-
mente, în societatea noastră?

Aş vrea să răspund la această 
întrebare prin a evoca cîteva mo-
mente din istoricul constituirii aso-
ciaţiei noastre obşteşti, ca să ne dăm 
seama, prin comparaţie, cum se 
prezintă situaţia la moment pe acest 
segment.

Prima organizare a juriştilor noş-
tri într-o uniune profesională a avut 
loc  în perioada sovietică, mai exact 

– în octombrie 1989, deşi organizaţi-
onal, încă eram parte componentă a 
Uniunii Juriştilor din spaţiul sovie-
tic. Atunci  a fost ales Consiliul de 
administrație, a fost aprobat statutul 
şi a fost definitivat și planul de acti-
vitate, în calitate de preşedinte fiind 
desemnat ilustrul jurist, regretatul  
Pavel Barbalat. Însă, situaţia social-
politică existentă la acel moment a 
împiedicat desfăşurarea activităţi-
lor planificate, deoarece aveau loc 
evenimente mult mai importante, 
îndeosebi pentru ţara noastră. Prin 
urmare, uniunea respectivă practic 
nu a activat. 

Ulterior, în 1998, Victor Puşcaş, 
pe atunci preşedintele Curţii Supre-
me de Justiţie, a fost iniţiatorul unei 
noi uniuni – Uniunea Juriştilor De-
mocraţi din Moldova. Manifestări 
mari nu au avut loc nici în cadrul 
ei. Însă, de această dată s-a reuşit 
înfiinţarea unui organ de presă, bi-
lingv, ,,Juristul Moldovei”, care  re-
flecta în mare parte problemele din 
domeniul dreptului din ţara noastră. 
Cu toate că au fost făcute anumite 
progrese, rigorile timpului cereau 
ceva mai mult. 

Între timp, V. Puşcaş a devenit 
preşedintele Curţii Constituţionale 
şi probabil că acest statut nu-i per-
mitea să se implice şi în alte activi-
tăţi. Astfel, noi, un grup de  iniţia-
tivă, am preluat ceea ce era la acel 
moment şi am constituit actuala 
UJM, organizînd, la 20 octombrie 
2001, primul Congres ordinar al 
asociaţiei. Vreau să remarc că eve-
nimentul a întrunit reprezentanţi ai 
tuturor profesiunilor de jurist din 
toate raioanele republicii, pentru 
care sala Casei de Cultură a Univer-
sităţii de Stat din Moldova s-a dove-
dit a fi neîncăpătoare. 

Fondatori ai acestei organizaţii 
obşteşti au devenit toate organele 
judiciare, precum Procuratura Ge-
nerală, Curtea Supremă de Justiţie, 
Uniunea Avocaţilor, Uniunea Nota-
rilor etc., deşi la început au existat 
unele divergenţe din cauza că mulţi 
dintre reprezentanţii acestor struc-
turi erau deja membri ai asociaţi-
ilor domeniilor lor de activitate şi 
nu vedeau rostul  UJM. În cele din 
urmă, am stăruit şi i-am convins că 
organizațiile din care făceau parte 
deja sînt pur departamentale şi  au 
o arie mai restrînsă de interese, în 
timp ce Uniunea Juriştilor este pre-
ocupată de tot spectrul de probleme 

,,Uniunea Juriștilor din Moldova are potențial și ar fi un aliat 
sigur în soluționarea optimă a problemelor sociale”

Rolul juristului în societate: A face dreptate
Deviza juristului: ,,Luptă şi caută, găsește şi nu ceda”.  

Interviu cu Dumitru POSTOVAN, membru al Consiliului de administrație al UJM 
(Reflecții pe marginea Congresului IV ordinar al UJM)

din sistemul de drept, care la rîndul 
lor generează soluţii la cele sociale, 
este o instituţie imperios necesară 
pentru o societate care tinde spre 
ascensiune, cu atît mai mult, cu cît 
în Legea supremă a ţării sînt stipu-
late noţiunile de stat de drept, demo-
craţie, drepturile şi libertăţile fun-
damentale ale omului, dreptatea şi 
echitatea socială etc.  Cu siguranţă, 
aceste aspecte nu ţin numai de nişte 
sarcini departamentale. Iată de ce 
UJM, aici, trebu-
ie să ocupe un rol 
aparte,  pentru res-
ponsabilităţile pe 
care i le imprimă 
apartenenţa la sis-
temul de elită din 
care face parte. De 
altfel, toate aceste 
momente sînt sti-
pulate şi în statutul 
asociaţiei.     

După legaliza-
rea UJM, a fost ales 
şi preşedintele ei, 
care trebuie să fie 
un om cunoscut în 
toată republica, să 
aibă o experienţă 
bogată în domeniu 
şi să dispună şi de 
timp liber. Astfel, 
cu unanimitate de 
voturi, în calitate 
de preşedinte a 
fost ales Gheorghe 
Avornic, în special 
pentru faptul că, 
am găsit în Dom-
nia sa potenţialul 
şi dorinţa necesa-
ră de a face ceva 
util pentru socie-
tate. Şi remarc că 
această dorinţă 
s-a materializat pe parcurs, deoa-
rece s-au făcut multe lucruri fru-
moase, pentru că eram mai activi. 
Îmi amintesc de entuziasmul  de 
altădată al membrilor UJM.  Era 
ceva nemaipomenit. Se părea că 
ceea ce se vorbea, aceea şi se va 
întîmpla. Îmi amintesc și de con-
vocările săptămînale ale Biroului 
permanent, în cadrul cărora discu-
tam diverse probleme de actualita-
te din domeniul justiţiei naţionale.  
De asemenea, nu putem să trecem 
neobservate numeroasele conferin-
ţe, mese rotunde, traininguri, care 
au vizat pregătirea cadrelor juridi-
ce, în acest sens, am elaborat și un 
concept ce a fost aprobat de Gu-
vern; edificarea statului de drept; 
independenţa judecătorească; zece 
ani de la adoptarea Constituţiei Re-
publicii Moldova; cultura juridică 
a societăţii; combaterea corupţiei; 
dezvoltarea ştiinţei juridice în ţara 
noastră; drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului; rolul so-
cietăţii civile într-un stat de drept 
etc.  Multe dintre aceste manifes-
tări au avut un caracter internaţio-
nal, pentru că, ori erau desfășurate 
în colaborare cu structuri de drept 
de peste hotare, ori aveam în cali-
tate de invitați de onoare specialişti 
de notorietate din diferite ţări. Ma-
joritatea din ele finalizau cu rezo-

luţii care erau transmise conducerii 
de vîrf a statului. 

Şi dacă e să vorbesc despre 
situaţia actuală a UJM, constat că 
din 2009 încoace, deşi am organi-
zat anumite evenimente, activitatea 
asociaţiei noastre s-a făcut simţită 
mai slab. Evoluţia Uniunii nu este 
pe măsura aşteptărilor mele. Mo-
tivele sînt multe. Cert este că toate 
aceste momente de stagnare, de 
regres pe alocuri, s-au resimţit şi 

în cadrul celui de-al IV-lea Con-
gres ordinar, ce în opinia mea, din 
punct de vedere organizatoric, nu 
s-a încadrat în regulamentul privind 
această asociaţie, motiv pentru care, 
la întrunirea dată au fost făcute mai 
multe critici. Şi nu e cazul să pasăm 
vina altcuiva, pentru că în primul 
rînd de acest fapt ne facem vinovaţi 
noi toţi, juriştii membri ai Uniunii.

Astăzi, rolul şi locul UJM 
aproape că este unul neînsemnat. 
Puţini îşi mai amintesc de noi, doar 
uneori, cînd e vorba de crearea 
anumitor comisii, grupuri de lucru, 
iar cetăţeanul simplu poate că nici 
nu ştie de existenţa unei astfel de 
organizații, pentru că juriştii nu fac 
ceea ce trebuie.

– De fapt, următoarea mea în-
trebare vizează nivelul de impli-
care a membrilor UJM în activi-
tatea asociației. Cum se prezintă 
situația la acest capitol?

Încă la primul Congres ordinar 
al Uniunii s-a abordat subiectul ce 
ține de pasivitatea juriștilor, iar dis-
cursurile rostite în cadrul întruniri-
lor noastre denotau o doză de revol-
tă chiar, pentru faptul că toţi se pot 
organiza şi discuta problemele exis-
tente, iar juriştii nu. Poate există şi 
o explicaţie în acest sens, şi anume 
că juriștii consideră că le cunosc 
mai bine pe toate, dar punctele lor 

de vedere de multe ori nu coincid. 
De aici vine şi expresia: doi jurişti 

– trei păreri. 
Entuziasmul de altă dată nu mai 

este acelaşi sau poate chiar lipseşte 
de tot, iar consecinţele se fac tot mai 
vădite. Şi chiar dacă e o activitate 
benevolă şi nu depunem vreun ju-
rămînt, cum fac medicii, de exem-
plu, unul din principiile UJM, este 
de a nu dăuna. Aceasta înseamnă că 
juristul trebuie să se implice plenar, 

să  lupte, să caute, să găsească şi să 
nu cedeze. Spre regret, mulți juriști 
percep lucrurile altfel, deseori fiind 
implicați în ceea ce e interzis. Ast-
fel, în loc să combată fenomenele 
negative din societate, unii dintre 
ei sînt în fruntea lor. Aceasta nu 
este numai o constatare personală, 
aceasta o denotă  și experții stră-
ini care vorbesc de corupție în pri-
mul rînd în justiție. Dar UJM este 
chemată să-și aducă contribuția la 
curățarea sistemului de astfel de 
specialiști, păstrînd imaginea profe-
siei de jurist așa cum ar trebui să fie 

– ireproșabilă. Or, în situația în care 
nu vom face față cerințelor, iar lu-
crurile vor continua să se desfăşoare 
astfel, există riscul ca noțiunea de 
jurist să capete o conotație negativă. 
Și aici, vine momentul oportun să 
facem apel la principiile de bază ale 
rolului juristului în societate, adop-
tate în cadrul celui de-al   VIII-lea 
Congres al ONU, desfășurat la Ha-
vana, Cuba. Dar despre acestea vom 
discuta mai detaliat într-un material 
aparte al ziarului Dreptul.   

Pe bună dreptate, putem afirma 
că alte organizații obștești activează 
mai cu succes, pentru că interesul 
lor general e mai aproape de cel 
personal, în timp ce UJM vizează  
chestiuni mai extinse, iar rezulta-
tele nu sînt atît de palpabile. Dar 

pentru juriști finalitatea scontată 
este mult prea importantă și deseori 
apare întrebarea – ,,Ce voi avea eu 
din asta?”. E trist acest moment, cu 
atît mai mult, cu cît sîntem membrii 
unei profesii-cheie în societate, re-
prezentăm a treia putere în stat, și 
acest lucru pe mulți dintre juriști 
nu-i motivează să înțeleagă că au 
un statut distinct, că le revine un rol 
aparte în soluționarea problemelor 
sociale în cele din urmă. 

Sîntem în prag de alegeri parla-
mentare – cine dacă nu juriștii tre-
buie să explice cetățeanului simplu 
toate schimbările de ordin legislativ 
în acest domeniu. Implementarea 
legislației – experții susțin că avem 
legi bune, dar stăm foarte prost în 
ceea ce privește aplicarea lor – cine 
dacă nu juriștii trebuie să se ocu-
pe de funcționarea legilor? Toate 
aceste atribuții revin UJM-ului prin 
apartenența membrilor săi dome-
niului judiciar.

– Şi fiindcă veni vorba, vă rog 
să ne spuneţi ce calităţi sînt ine-
rente unui jurist profesionist?

În  orice profesie, în primul rînd 
este nevoie de vocaţie. Astfel, cum 
nu fiecare poate scrie versuri şi com-
pune muzică, fără a avea talent – la 
fel, nu oricine poate deveni jurist în 
adevăratul sens al cuvîntului. 

Mă miră faptul că fluxul de 
tineri dornici de a studia la drept 
continuă să crească de la an la an. 
Şi sînt ferm convins că mulţi din-
tre ei nici nu au abilităţile necesare 
pentru a face faţă cerinţelor statutu-
lui de jurist. Apare întrebarea  – de 
ce aleg totuşi să studieze la această 
facultate? 

Am mai spus şi reiterez că, pen-
tru a deveni un profesionist în dome-
niul jurisprudenţei, nu este de ajuns 
doar a absolvi facultatea de drept 
şi a deţine diploma de licenţiat în 
domeniu. Greşesc foarte mult cei 
care cred asta, pentru că şi aici se 
cer nişte calităţi pe care nu fiecare 
le posedă.  În primul rînd trebuie să 
cunoști profund buchia legii, să știi 
cum s-o aplici în cazul concret, care 
e mult mai complicat decît ceea ce 
scrie în norma legală, să iubeşti ade-
vărul și dreptatea, pentru care trebuie 
să lupți și să le aperi. Iar de aici și 
deviza juristului – ,,Luptă și caută, 
găsește și nu ceda”. Aceasta este 
condiţia de bază, ce trebuie să vină 
ca o chemare a sufletului.

Nu se poate numi jurist acela 
care încalcă legea, e corupt şi  con-
tribuie la nedreptate. De astfel de 
jurişti trebuie să ne debarasăm.

 – Ce părere aveți de prestația 
aripei tinere a UJM? 

Sînt deștepți și au potențial, 
acest lucru nu încape îndoială. Însă, 
în opinia mea, cu tinerii trebuie de 
muncit mai intens și mai eficient, de-
oarece ei se dau mai ușor asocierii și 
percep mai bine interesele colecti-
ve. Anume pe acest moment trebuie 
să punem accentul. Și chiar dacă au 
desfășurat un șir de activități impor-
tante, la un nivel destul de bun, cred 
că ar trebui să abordeze problemele 
mai larg.

(Continuare în p.4)
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Tinerii sînt viitorul UJM. De fe-
lul cum ne vom strădui și noi, juriștii 
consacrați deja, să le fundamentăm 
și să le dezvoltăm capacitățile, de-
pinde prestanța Uniunii noastre ca 
parte componentă a societății civile. 
De asemenea, trebuie să acordăm o 
atenție sporită procesului de instru-
ire a viitorilor juriști, iar cariera în 
acest domeniu trebuie să aibă un me-
canism special de realizare.   

– Cum apreciați colaborarea 
dintre UJM și autoritățile publi-
ce?

Cu  mari regrete, afirm că, de 
la o vreme încoace, această colabo-
rare practic nu există, deși Uniunea 
Juriștilor a pus dintotdeauna accen-
tul pe conlucrare. Astfel, dacă ante-
rior, aproape la toate activitățile pe 
care le organizam participa și condu-
cerea organelor de drept și a puterii 
de stat, care manifesta interes, astăzi 
dimpotrivă – nici o atenție din partea 
acestor factori de decizie. Care este 
motivul? Încercăm să găsim și noi o 
explicație în acest sens – poate e vor-
ba de instabilitatea politică din țară, 
poate e vorba de indiferență sau poa-
te sînt alte chestiuni mai importante.  
Cert este că în ultimul timp, se tot 
vorbește despre rolul societății civi-
le în rezolvarea problemelor sociale, 
iar în cazul UJM aceasta rămîne doar 
la nivel declarativ. Și sînt profund 
indignat, mai ales că există atîtea 
ONG-uri care permanent cer ceva 
de la stat. UJM nu cere nimic, ea 
vrea să ofere, pentru că are potențial 
și ar fi un aliat sigur în soluționarea 
optimă a problemelor sociale din 
țara noastră.

Aș fi înțeles această atitudine, 
poate dacă statul ar fi rezolvat de 
unul singur problemele sau acestea 
în general nu ar fi existat, dar avem 
atîtea de făcut: sîntem departe de a 
ne numi stat de drept; sîntem în pra-
gul semnării Acordului de Asociere, 
care prevede îndeplinirea      atîtor 
condiționalități; sîntem în plină 
desfășurare a reformei justiției – 
cum să se înfăptuiască toate acestea 
fără aportul juriștilor? De fapt, e o 
întrebare retorică, al cărei răspuns 
e de la sine înțeles – imposibil. Și 
unde, dacă nu în cadrul UJM pot fi 
abordate profund  toate aceste aspec-
te, ca ulterior să fie sensibilizată și 

,,Uniunea Juriștilor din Moldova are potențial și ar fi un aliat sigur 
în soluționarea optimă a problemelor sociale”

opinia publică în legătură cu ceea ce 
se întîmplă și să se ofere detalii ale 
problemelor, pentru a se găsi soluții 
adecvate. 

Nu există interes nici pentru a 
face ceva, nici pentru ceea ce s-a fă-
cut, iar reușitele se datorează în pri-
mul rînd generozității președintelui 
UJM, Gh. Avornic, care și-a asumat 
toate cheltuielile pentru organiza-
rea evenimentelor desfășurate pînă 
acum de Uniune. 

Și dacă e să mai deschid o pa-
ranteză, după cum știm, anul acesta 
pentru prima dată de la fondarea 
UJM nu am marcat Ziua Juristului, 
din cauza lipsei de resurse financiare. 
În pofida faptului că au fost adresate 
scrisori oficiale în care am solicitat 
implicare în organizarea festivității 
cu această ocazie, atît conducerea 
statului cît și Ministerul Justiției 
care ar trebui să fie primul respon-
sabil  pentru asta, nu au reacționat 
în vreun fel. Or, juriști cu o imagi-
ne profesională impecabilă, care au 
meritat o atenție din partea socie-
tăţii am avut dintotdeauna, iar anul 
curent nu a fost o excepție în acest 
sens. Nu vreau să par lipsit de mo-
destie, dar anume în cadrul acestor 
festivități ar putea avea loc și acor-
darea anumitor distincții, inclusiv a 
celor de stat, am crea acel etalon al 
juristului ideal și prin asta am stimu-
la reprezentanții acestei nobile profe-
sii în a ascende spre perfecțiune. Știu 
că de curînd au fost acordate cîteva 
distincții anumitor juriști, dar nimeni 
nu cunoaște despre asta. Cred că e 
cazul să-i facem remarcați pe cei 
care au muncit o viață, pentru ca 
forța exemplului lor să fie un model 
pentru noile generații de juriști. Și 
în general, activitatea desfășurată 
în domeniul obștesc ar trebui să fie 
privită altfel, deoarece  acel membru 
al asociației, pe lîngă faptul că are o 
mulțime de responsabilități la servi-
ciu, mai găsește timp și pentru a face 
ceva,  absolut dezinteresat, în folosul 
comunității.     

Dar avem ceea ce avem, și după 
cum s-a putut observa, autoritățile 
publice centrale nici măcar nu ne-au 
onorat cu prezența la cel de-al IV-lea 
Congres ordinar, chiar dacă au fost 
invitate. Poate că în sală erau pre-
zente anumite persoane delegate de 
structurile în cauză, dar noi avem 
nevoie de factorul de decizie, ca să 

discutăm, să conlucrăm direct, să ve-
dem ce putem face pentru ca lucruri-
le să funcționeze.

În perioada în care era președinte 
al Parlamentului, Marian Lupu a 
făcut niște promisiuni încercînd 
să convoace mai multe întîlniri cu 
reprezentanții societății civile, și a 
menționat că pentru anumite acțiuni 
statul va acorda și sprijin financiar, 
cum se practică în țările democrati-
ce. Deși am reacționat imediat, prin 
scrisori oficiale, noi nu am fost 
invitați la aceste întruniri, și iarăși 
mă întreb – de ce? Presupunerea ar 
fi că în cadrul activităților pe care le-
am organizat și-a găsit  loc și critica 
la adresa guvernării. Bănuiesc că 
aceasta ar fi una din cauze, dar este 
doar o supoziție.      

 Indiferent de motive, noi toți – 
guvernanți, juriști, cetățeni de rînd, 
sîntem uniți de același scop – mo-
dernizarea statului de drept Republi-
ca Moldova.  Și consider că numai 
printr-o colaborare eficientă, prin 
deschiderea autorităților față de noi, 
lucrurile ar evolua altfel și am izbuti 
în multe.   

– Recîștigarea cetățeanului sim-
plu în justiția națională este un 
deziderat mult rîvnit de întreaga 
societate. Cum ar putea contribui 
UJM la aceasta?  

UJM a reușit să formeze struc-
turi teritoriale în mai multe raioane 
ale republicii, care aveau menirea de 
a acorda asistență juridică populației, 
ceea ce putem considera o contribu-
ţie directă la recîștigarea încrederii în 
justiția de aici, de acasă. În fiecare 
din aceste filiale ale organizației 
noastre activa cîte o echipă întreagă 
de juriști, din componența căreia fă-
ceau parte reprezentanți a mai multor  
profesiuni din domeniu, în special 
avocați, procurori, consultanți juri-
dici etc. Erau stabilite ore de primire 
a cetățenilor în audiență, iar servici-
ile se acordau gratuit. Și iarăși sînt 
pus în situația de a recurge la critică, 
deoarece din lipsă de entuziasm a 
membrilor organizației noastre, dar 
și din motive financiare am renunțat 
la aceste structuri.  

Asistența juridică a populației e 
un moment foarte important, pentru 
că unul din principiile constituționale 
stipulează că, necunoașterea legii nu 
scutește omul de răspundere. Aceas-
ta însă, deloc nu înseamnă că statul 

nu trebuie să creeze condiții ca omul 
să-și cunoască obligațiile, drepturi-
le și libertățile fundamentale.  Aici, 
UJM, în cazul în care ar dispune de 
condiții adecvate și susținere cores-
punzătoare din partea statului, aproa-
pe că ar avea un rol determinant.

Dar ce face statul pentru ca 
cetățeanul să cunoască legile, ca să 
nu comită încălcări? – Nimic, în afa-
ră de faptul că publică toate normele 
legale în Monitorul Oficial, pe care 
mulți dintre funcționari nici nu-l 
citesc, darămite omul simplu. De 
la faptul cum statul asigură ca omul 
să-și cunoască drepturile sale, ce 
asistență juridică îi garantează atunci 
cînd are nevoie, trebuie să pornim pe 
calea recîștigării încrederii în justiția 
națională. 

De altfel, una din viitoarele noas-
tre activități va viza anume acest as-
pect  – asistența juridică a populației, 
în care vrem să arătăm situația reală, 
ce face în această direcție avocatura, 
procuratura și alte structuri etc., să 
aducem la cunoștința publicului de 
rînd ce pîrghii de apărare are și ce 
face  guvernarea pentru el în acest 
sens. 

– Ce schimbări ați dori să faceţi 
în cadrul UJM?

 Cît privește schimbările, aș în-
cepe de la statutul UJM, care este 
depășit din momentul renunțării 
noastre la structurile teritoriale ale 
asociației.

De asemenea, devine necesar a 
stabili niște criterii pe care trebuie să 
le întrunească cei ce aspiră la cali-
tatea de membru al UJM. În context, 
țin să subliniez că nu sînt de acord 
cu afirmația care a fost făcută în ca-
drul congresului desfăşurat recent, 
potrivit căreia, orice jurist trebuie să 
obțină automat acest statut. Consider 
că nu e corect, pentru că trebuie să se 
țină cont de nişte merite, de respecta-
rea anumitor norme profesionale, de 
etică etc., dar şi de dorinţa fiecăruia.

Totodată, ar trebui să discutăm 
serios și să definitivăm acele mo-
mente care ar motiva juristul să facă 
parte din UJM. 

La fel, ar trebui să căutăm niște 
mecanisme care ar funcționa efici-
ent, astfel încît să avem mai multă 
inițiativă din teritoriu. 

În lumea întreagă, juriștii se 
asociază, pentru a-și consolida 
capacitățile și eforturile întru a se 

realiza pe deplin în sfera dată. Prin 
urmare, asocierea internaţională ar 
trebui să constituie unul din obiecti-
vele primordiale ale asociaţiei noas-
tre obşteşti. Deşi sîntem membri a 
mai multor structuri similare de 
peste hotare, devine un imperativ al 
timpului să ne raliem la organizaţii-
le din domeniu de nivel  mondial. În-
drăznesc să menţionez în acest sens 
Asociaţia Internaţională a Juriştilor.  
Or, integrarea noastră în comunita-
tea internaţională, spre care tindem 
cu atîta zel, necesită implementarea 
noilor standarde în toate domeniile 
vieţii, mai cu seamă acolo unde este 
vorba de democraţie, stat de drept, 
drepturile şi libertăţile fundamen-
tale ale omului etc., ceea ce pe noi, 
Uniunea Juriştilor,  ne vizează ne-
mijlocit.

Acestea ar fi direcțiile prioritare 
spre care ar trebui să ne orientăm 
şi care, cred eu, ar genera rezultate 
semnificative în ceea ce privește ac-
tivitatea UJM.     

– Ce mesaj aveți pentru juriștii 
membri ai Uniunii?

De fapt, e mai degrabă un apel 
către toți cei care îmbrățișează profe-
sia de jurist, pe care îi îndemn să fie 
juriști profesioniști în sensul direct 
al expresiei, să se încadreze perfect 
în statutul nostru de elită. Aceas-
ta comportă nu  doar îndeplinirea 
obligațiilor de la locul de muncă, ci 
și implicarea în soluționarea tuturor 
problemelor sociale, cu atît mai mult 
cu cît acestea țin de edificarea statu-
lui de drept, promovarea și respec-
tarea drepturilor și libertăților fun-
damentale ale omului, combaterea 
corupției ș.a.

După cum am mai menționat, 
UJM este creată pe principii bene-
vole și nu putem forța pe nimeni să 
se implice în ceea ce nu doreşte. Și 
totuși, cred că devine absolut nece-
sar să ne schimbăm atitudinea vizavi 
de asociația noastră profesională, să 
ne implicăm mai plenar în activităţi, 
să facem simțită prezența noastră, a 
juriștilor, acolo unde sînt probleme, 
pentru a le lichida, ca oamenii să se 
simtă protejați. Asta dacă vrem să 
dăm dovadă că nu sîntem indiferenți 
și avem o poziție civică solidă. Nu-
mai astfel vom îmbunătăți imaginea 
profesiei noastre și prestanța Uniu-
nii Juriștilor în societate.     

Cor. DREPTUL

(Continuare din p.3)

C el de-al treilea raport trimestrial de 
monitorizare a implementării Strate-

giei de reformare în sectorul justiţiei (SRSJ)  
a fost lansat, recent, de către 
Asociaţia ,,Promo-LEX” şi 
Asociaţia pentru Guvernare 
Eficientă şi Responsabilă 
(AGER). Analiza vizează 
perioada iulie – septembrie 
2013. 

Potrivit ,,Promo-LEX”, 
studiul se axează pe două com-
ponente de bază: evaluarea re-
alizării activităților prevăzute 
în Planul de acțiuni pentru 
implementarea Strategiei de 
reformare în sectorul justiției 
și monitorizarea ședințelor de 
judecată. În raport au fost ana-
lizate 2 categorii de acțiuni – 
cele cu termen de realizare în 
trimestrul III al anului 2013 și cele restante 
de pînă la 30 iulie 2013.

Aşadar, experţii susţin că, nu putem vorbi 
despre un progres semnificativ în realizarea 
acţiunilor preconizate a fi desfăşurate conform 

Planului privind implementarea Strategiei de 
reformare în sectorul justiţiei. Astfel, din tota-

lul de 209 acţiuni planificate pentru perioada 
de pînă la 30 septembrie 2013, doar 126 au 
fost realizate, ceea ce constituie rata de 60% 

în total (în comparaţie cu 59% la finele tri-
mestrului anterior), iar altele  83 rămînînd 
neîndeplinite pînă la finele trimestrului III, 
2013. Analiştii motivează această stagnare 
prin faptul că, Guvernul s-a confruntat cu 
o criză politică majoră, care a condus la 
întîrzierea anumitor procese, inclusiv cel 
de semnare a acordului privind alocarea de 
către UE a suportului bugetar pentru secto-
rul justiţiei. 

Odată cu desemnarea noului Guvern, 
s-a observat o acce lerare în realizarea acţi-
unilor planificate, însă instituţiile responsa-
bile trebuie să depună acum un efort consi-
derabil pentru a îndeplini acţiunile restante, 
alături de cele planificate pentru perioada 
următoare, precizează specialiştii. 

Cît priveşte performanţa instituţiilor 
implicate în implementarea SRSJ, experții 
au concluzionat că, pentru anul 2012 şi pri-

mele trei trimestre ale anului 2013, CNAJGS 
şi MAI au realizat mai puţin de jumătate din 
acţiunile planificate, fapt ce semnifică 40% şi 
respectiv  25%. O rată de realizare mai bună 
o au CNA, MJ, PG şi CpDOM. Există şi cî-
teva instituţii la care observăm o realizare de 
100%, printre acestea: CNI, şi CNROOND. 
Aceasta se explică prin faptul că, Planul de 
acţiuni prevede un număr foarte mic de ac-
tivităţi care urmează a fi realizate de aceste 
instituţii, iar cel mai important este că cele 
calificate ca fiind realizate, conform indicato-
rilor de performanţă, necesită a fi în continu-
are monitorizate sub aspectul impactului real 
pe care îl produc.

Raportul a fost elaborat în cadrul pro-
iectului ,,Monitorizarea reformei sectorului 
justiției pentru sporirea responsabilității Gu-
vernului”, implementat de către Asociația 

,,Promo-LEX” și Asociația pentru Guvernare 
Eficientă și Responsabilă, realizat cu sprijinul 
financiar al Uniunii Europene.

L.D.

A fost lansat cel de-al treilea raport trimestrial de monitorizare a 
implementării Strategiei de reformare în sectorul justiţiei
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P remieră pentru Republica 
Moldova – la Chişinău 

s-a desfăşurat turneul internaţio-
nal de minifotbal cu participarea 
persoanelor cu dizabilităţi de ve-
dere de gradul I.

 Potrivit CpDOM, la eveni-
ment a fost prezent şi directorul 
Instituţiei naţionale de protecţie 
a drepturilor omului  Anatolie 
Munteanu, care  a felicitat or-
ganizatorii cu ocazia desfăşu-
rării acestei acţiuni de excepţie, 
asigurîndu-i de toată susţinerea  

avocaţilor parlamentari şi a Cp-
DOM în general,  în activităţile 
de promovare şi protecţie a drep-
turilor persoanelor cu dizabilităţi.

Anatolie Munteanu a salutat 
desfăşurarea în ţara noastră a 
turneului internaţional de mi-
nifotbal cu participarea persoa-
nelor cu dizabilităţi severe de 
vedere, cu atît mai mult cu cît 
sportul, fotbalul în special, este 
important pentru orientarea inde-
pendentă şi mobilitatea nevăzăto-
rilor. (Persoanele cu grad diferit 
de dizabilitate de vedere joacă 
fotbal cu ochii legaţi, pentru a fi 
în condiţii egale,  mingea fiind 
cu clopoţei. Doar portarul este 
văzător.) De asemenea, Anatolie 
Munteanu a remarcat însemnăta-

tea sportului pentru incluziunea 
socială a persoanelor cu nevoi 
speciale. 

E de menţionat că, turneul 
de minifotbal pentru persoane 
cu dizabilităţi de vedere a fost 
organizat în Republica Moldova 
la iniţiativa FIFA şi UEFA, care 
în anii 2010-2012 au asigurat 
instruirea antrenorilor şi arbitri-
lor moldoveni pentru a lucra cu 
această categorie specifică de 
jucători. Ideea a fost susţinută şi 
de Federaţia Sportivilor Nevăză-

tori, Federaţia „Torball-Goalball” 
din Moldova, Societatea Orbilor 
din Moldova, Federaţia Moldo-
venească de Fotbal, Societatea 

,,Special Olympics”. 
   Federaţia Moldoveneas-

că de Fotbal a delegat arbitri la 
turneu şi a oferit cîte o minge 
echipelor, iar Societatea „Speci-
al Olympics” din Moldova a asi-
gurat amenajarea terenului pen-
tru practicarea sportului de către 
persoane cu nevoi speciale. A 
învins echipa din Federaţia Rusă. 
Pe locul II s-au plasat jucătorii 
din Ucraina, locul III şi IV reve-
nindu-le, respectiv, echipelor din 
Republica Moldova şi România.

L.D.

P rotecţia datelor cu caracter personal a 
fost pe larg abordată în cadrul semi-

narului de instruire cu genericul ,,Procedura 
unitară de instrumentare a cazurilor de încăl-
care a drepturilor omului în regiu-
nea transnistreană – recepţionarea 
şi transmiterea datelor cu caracter 
personal”. 

Potrivit ,,Promo-LEX”, eve-
nimentul a întrunit judecători şi 
procurori care au discutat detaliat 
despre protecția datelor cu ca-
racter personal, dar și procedura 
de instrumentare a cazurilor de 
încălcare a drepturilor omului în 
regiunea din stînga Nistrului. 

În context, Veronica Mocanu, 
doctor în drept, lector universitar, 
USM, a vorbit despre principiile 
generale privind prelucrarea datelor cu carac-
ter personal şi asigurarea protecţiei acestora; 
limitările accesului la datele cu caracter per-
sonal; transmiterea şi transferul transfrontali-
er al datelor cu caracter personal, sub aspect 
comparativ.

Făcînd referire la colaborarea dintre 
instituțiile statului și cele similare de pe teri-

toriul din stînga Nistrului în ceea ce privește 
transmiterea datelor cu caracter personal, Ion 
Manole, director executiv al Asociației ,,Pro-
mo-LEX”, a menționat că în anumite situații 

se observă existenţa unei conlucrări chiar și 
neoficiale în mare parte, care nu este publică. 
Expertul a subliniat că nu vede o problemă în 
aceasta atîta timp cît se respectă legea și dacă 
discutăm din perspectiva protecției datelor 
cu caracter personal, nu este o problemă atîta 
timp cît organele de stat nu furnizează aceste 
date către grupurile sau instituțiile respective 

din stînga Nistrului și astfel nu se încalcă le-
gea. ,,Noi vedem colaborarea doar într-o sin-
gură direcție – cei din stînga Nistrului trebuie 
să prezinte organelor constituționale centrale 

informații necesare pentru a putea 
gestiona anumite situații, dar în ni-
ciun caz nu putem admite situații 
în care organele constituționale 
furnizează informații unor grupuri 
constituite ilegal care dețin contro-
lul asupra unui spațiu al teritoriului 
Republicii Moldova”, a precizat 
sursa citată.

Totodată, Ion Manole a mai 
spus că, accesul indivizilor sau  
entităților, care nu sînt subiecți ai 
dreptului național sau internațional, 
la datele cu caracter personal,  re-
prezintă o gravă încălcare a princi-

piilor de protecție a datelor cu caracter per-
sonal prevăzute de Convenţia pentru protecţia 
persoanelor referitoare la prelucrarea automa-
tizată a datelor cu caracter personal, dar și a 
drepturilor omului în general.

Discuţiile participanţilor la întrunire s-au 
axat şi asupra necesității abordării problemei 
cu privire la transmiterea datelor cu caracter 

personal în contextul pornirii urmăririi pena-
le de către Procuratura Generală a Republicii 
Moldova în privinţa unor reprezentanţi ai re-
gimului secesionist, dar și obligaţiile autorită-
ţilor naţionale cu privire la încălcările dreptu-
rilor omului din regiunea transnistreană.

La fel, în cadrul seminarului s-a vor-
bit şi despre practica judiciară națională și 
internațională cu privire la protecția datelor 
cu caracter personal. În acest sens,  au fost 
aduse exemple din practica CtEDO în cau-
zele cu privire la violarea dreptului la viaţa 
privată ca urmare a gestionării datelor cu 
caracter personal, dar și exemple din practica 
instanțelor naționale cu privire la achitarea 
despăgubirilor pentru încălcarea gestionării 
datelor cu caracter personal.

Precizăm că, evenimentul a fost organizat 
de Institutul Național al Justiției cu sprijinul 

,,Promo-LEX”. Acţiunea face parte din proiec-
tul ,,Promovarea drepturilor omului și conso-
lidarea societății civile din regiunea transnis-
treană a Republicii Moldova”, implementat 
de Asociația ,,Promo-LEX”, cu suportul fi-
nanciar oferit de către National Endowment 
for Democracy (NED).

L.D.

Judecători și procurori instruiți în domeniul protecției datelor cu caracter personal

Premieră pentru Moldova: 
La Chişinău a avut loc turneul 
internaţional de minifotbal cu 

participarea persoanelor 
slab-văzătoare V ă prezentăm mai jos lista statelor ai căror cetă-

ţeni au nevoie de invitaţii pentru perfectarea 
vizei de intrare în ţara noastră, potrivit Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii 
Moldova:  Republica Africa de Sud, Statul Islamic Af-
ganistan, Republica Algeriană Democratică şi Populară, 
Republica Angola, Regatul Arabiei Saudite, Statul Ba-
hrain, Republica Populară Bangladesh, Belize, Republi-
ca Benin, Regatul Bhutan, Republica Botswana, Burkina 
Faso, Birmania/Myanmar, Republica Burundi, Regatul 
Cambogia, Republica Camerun, Republica Capul Verde, 
Republica Centrafricană, Republica Ciad, Republica Po-
pulară Chineză, Republica Columbia, Republica Fede-
rală Islamică a Comorilor, Republica Congo, Republica 
Democrată Congo, Coasta de Fildeş, Republica Popula-
ră Democratică Coreeană (Coreea de Nord), Republica 
Cuba, Republica Djibuti, Uniunea Dominica, Republica 
Dominicană, Republica Arabă Egipt, Emiratele Arabe 
Unite, Eritreea, Etiopia, Republica Fiji, Republica Fili-
pină, Republica Gaboneză, Republica Gambia, Republi-
ca Ghana,Grenada, Republica Guineea, Republica Gui-
neea-Bissau, Republica Guineea Ecuatorială, Republica 
Guyana, Republica Haiti, Republica India, Republica 
Indonezia, Regatul Haşemit al Iordaniei, Republica In-
sulelor Marshall, Insulele Solomon, Republica Islamică 

Iran, Republica Irak,  Jamaica, Republica Kenya, Re-
publica Kiribati, Statul Kuwait, Republica Democratică 
Laos, Regatul Lesotho, Republica Libaneză, Republica 
Liberia, Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă, 
Republica Madagascar, Republica Malawi, Republica 
Maldive,  Republica Mali, Republica Islamică Mauri-
tania, Statele Federale ale Microneziei,  Mongolia, Re-
gatul Maroc, Republica Mozambic, Republica Namibia, 
Republica Nauru,  Republica Federală Democratică 
Nepal, Republica Niger, Republica Federală a Nigeriei, 
Sultanatul Oman, Republica Islamică Pakistan, Republi-
ca Palau, Papua Noua Guinee, Statul Qatar, Republica 
Rwanda, Statul Independent Samoa, Republica Demo-
cratică São Tome şi Principe, Republica Senegal, Sfînta 
Lucia, Sfîntul Vincenţiu şi Grenadine, Republica Sierra 
Leone, Republica Democratică Somalia, Republica De-
mocratică Socialistă Sri Lanka, Republica Sudan, Re-
publica Surinam, Regatul Swaziland, Republica Arabă 
Siriană, Republica Unită Tanzania, Republica Democra-
tică Timorul de Est/Timorul Oriental, Regatul Thailanda, 
Republica Togo, Regatul Tonga, Republica Trinidad-
Tobago, Republica Tunisiană, Turkmenistan, Tuvalu, 
Republica Uganda, Republica Vanuatu, Republica So-
cialistă Vietnam, Republica Yemen, Republica Zambia, 
Republica Zimbabwe.

Statele a căror cetăţeni  au nevoie de invitaţii 
pentru perfectarea vizei de intrare în 

Republica Moldova

Î n perioada februarie-septem-
brie 2013, Centrul ,,Contact” 

a realizat proiectul „Consolidarea 
participării cetăţeneşti în Moldova”, 
finanţat de Fundaţia Americană The 
National Endowment for Democracy 
(NED).

Proiectul a urmărit scopul de a 
spori participarea cetăţenilor la dis-
cutarea şi soluţionarea problemelor 
locale prin intermediul unor cluburi 
comunitare de dezbateri. Activităţile 
de anul acesta au fost o continuare a 
unui proiect similar implementat în 
anul 2011, de asemenea, susţinut de 
NED.

La realizarea obiectivelor proiec-
tului au fost invitate să participe zece 
organizaţii neguvernamentale din 
diferite zone ale Republicii Moldo-
va, inclusiv din zona de securitate şi 
UTA Găgăuzia. Ca rezultat, au fost 
organizate 10 cluburi de dezbateri 
care au desfăşurat cate 3 şedinţe  şi 
2 dezbateri publice cu participarea 
cetăţenilor din comunitate.

Cluburile de dezbateri comuni-

tare sînt concepute ca formaţiuni be-
nevole, nonformale ale cetăţenilor cu 
iniţiativă pentru discutarea proble-
melor actuale vizînd dezvoltarea so-
cial-economică şi culturală durabilă 
a comunităţii. Un element de bază 
în activitatea cluburilor este pro-
movarea principiilor democratice, 
informării depline şi a transparenţei 
în procesul decizional local. Clubul 
de dezbateri comunitare reprezintă 
un mod prin care cetăţenii au posi-
bilitatea să desfăşoare activităţi de 
documentare, formare şi exersare a 
deprinderilor de argumentare şi co-
municare în spaţiul public, precum şi 
să participe nemijlocit la dezbateri 
de toate tipurile, menite să aprofun-
deze democraţia la nivel comunitar.

Cluburile se prezintă şi ca un 
instrument valoros de sporire a ac-
tivismului civic, participare activă 
la procesele politice care au loc în 
ţară şi localitate. Astfel, la activită-
ţile desfăşurate în cadrul cluburilor 
de dezbateri au participat circa 2000 
de cetăţeni din 10 localităţi  (Chiş-

căreni, Taraclia, Oxentea, Mihăileni, 
Larga, Giurgiuleşti, Cahul, Cazaclia, 
Chircani şi  Străşeni), au fost discu-
tate circa 50 de probleme referitoare 
la diferite aspecte ale vieţii comuni-
tăţilor, în adresa autorităţilor publice 
locale au fost înaintate сirca 100 
de propuneri, sesizări şi observaţii. 
Activităţile din cadrul cluburilor 
comunitare de dezbateri  au fost pe 
larg reflectate în mass-media locală 
şi regională.

Într-o broşură specială au fost 
selectate şi descrise zece din cele 
mai relevante istorii de succes din 
activitatea cluburilor comunitare 
de dezbateri din cadrul proiectului 

„Consolidarea participării cetăţeneşti 
în Moldova”. Scopul broşurii constă 
în diseminarea experienţei acumula-
te în organizarea şi desfăşurarea dez-
baterilor publice, precum şi a abor-
dărilor diferitor probleme cu care se 
confruntă în prezent localităţile din 
Republica Moldova, din perspectiva 
replicării acestor experienţe şi în alte 
comunităţi.

Centrul ,,Contact” a realizat proiectul „Consolidarea 
participării cetăţeneşti în Moldova”
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Educaţie juridică
 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

? Am trei copii minori, dar nu locuiesc împreu-
nă cu familia și nici nu sînt divorţat. Bănuiesc că 
soţia îmi limitează drepturile de părinte pe care 
nu le cunosc îndeajuns. Rog să concretizați ce  
drepturi am, ținînd cont de situația mea? 

V. Hangan, 
r-n Orhei 

Potrivit art.64 din Codul 
familiei, părintele care locu-
ieşte împreună cu copilul nu 
are dreptul să împiedice con-
tactul dintre copil şi celălalt 
părinte care locuieşte separat, 
cu excepţia cazurilor cînd 
comportamentul acestuia din 
urmă este în detrimentul inte-
reselor copilului sau prezintă 
pericol pentru starea lui fizică 
şi psihică.  

Părinţii au dreptul să în-
cheie un acrod privind exerci-
tarea drepturilor părinteşti de 
către părintele care locuieşte 
separat de copil. Litigiile apă-
rute se soluţionează de către 
autoritatea tutelară, iar decizia 
acesteia poate fi atacată în in-
stanţa judecătorească, care va 
emite hotărîrea respectivă. 

În cazul nerespectării ho-
tărîrii instanţei judecătoreşti, 

faţă de părintele culpabil se 
aplică măsurile stabilite de 
legislaţia procesuală civilă. 
În cazul încălcării repetate a 
hotărîrii judecătoreşti, la ce-
rerea părintelui care locuieşte 
separat de copil, instanţa ju-
decătorească, ţinînd cont de 
interesele şi părerea copilu-
lui, poate soluţiona problema 
transmiţîndu-i copilul.  

Părinţii care locuiesc se-
parat de copil au dreptul de a 
primi informaţiile ce se referă 
la copilul lor de la toate insti-
tuţiile educative, curative, de 
asistenţă socială etc. Comu-
nicarea informaţiei poate fi 
refuzată dacă comportamen-
tul părintelui prezintă peri-
col pentru viaţa şi sănătatea 
copilului. Acest refuz poate 
fi atacat în instanţa judecăto-
rească.
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Î n conformitate cu pre-
vedeile Secţiunii a 9-a 

din Statutul executării pe-
depsei de către condamanaţi, 
aprobat prin Hotărîrea Gu-
vernului nr. 583, din 26 mai 
2006, deţinuţii au dreptul:

– să fie informaţi despre 
drepturile şi obligaţiunile 
lor;

– la un tratament decent şi 
amabil din partea administra-
ţiei penitenciarului;

– la securitatea personală;
– să beneficieze în mod 

gratuit de asistenţă medicală 
şi de medicamente;

– să înainteze cereri şi 
plîngeri (reclamaţii, propu-
neri, sesizări) administraţiei 
penitenciarului, organelor ie-
rarhic superioare, instanţelor 
judiciare, procuraturii, Co-
mitetului pentru plîngeri, 
organelor autorităţilor 
publice centrale şi ad-
ministraţiei publice lo-
cale, asociaţiilor obşteşti, 
precum şi organizaţiilor 
interstatale pentru apă-
rarea şi respectarea drep-
turilor omului;

– să comunice fami-
liei şi rudelor apropiate 
locul detenţiei;

– să dispună de timpul 
liber acordat în funcţie 
de programul zilei, respect-
înd regulile de comportament 
stabilite;

– să aibă cont personal de 
peculiu;

– să primească pachete cu 
provizii, colete, banderole şi 
să păstreze produsele alimen-
tare, cu excepţia celor care 
necesită prelucrare termică 
înainte de a fi consumate şi a 
băuturilor alcoolice;

– să procure şi să primeas-
că în pachete lucruri de primă 
necesitate în asortimentul 
prevăzut de Statutul execu-
tării pedepsei de către conda-
manaţi pentru păstrare şi/sau 
consum;

– la întrevederi cu rudele 
şi alte persoane, de o durată 
şi în numărul determinat de 
legislaţie;

– la asistenţă juridică pe 
bază de contract din partea 
avocaţilor, precum şi a altor 
persoane autorizate să acor-
de astfel de asistenţă;

– la pensie, în condiţiile 
legii;

– să procure, prin reţea-
ua de comerţ, literatură, să 
aboneze şi să primească zia-
re şi reviste, fără a se limita 

numărul lor, din contul mij-
loacelor proprii sau ale altor 
persoane;

– la convorbiri telefonice 
de la telefonul public, din 
cont propriu, în modul şi în 
condiţiile stabilite de Codul 
de executare;

– să participe la acţiunile 
culturale şi sportive, să frec-
venteze biblioteca, să practi-
ce jocurile de masă permise;

– să primească şi să expe-
dieze, din cont propriu, scri-
sori, telegrame şi petiţii, fără 
a se limita numărul lor, în 
modul şi în condiţiile stabi-
lite de Codul de executare şi 
Statutul executării pedepsei 
de către condamanaţi;

– să se întîlnească cu avo-
caţii, persoanele ce au dreptul 
de a acorda asistenţă juridică, 

cu mediatorul sau alte per-
soane prevăzute de lege, frec-
venţa cărora este nelimitată;

– să practice orice confe-
siune;

– din cont propriu, să 
expedieze rudelor sau altor 
persoane colete, pachete şi 
banderole, în condiţiile pre-
văzute de art.230 al Codului 
de executare;

– în cazul decesului sau 
îmbolnăvirii grave a uneia 
din rudele apropiate sau în 
alte situaţii excepţionale cu 
caracter personal, precum şi 
în alte cazuri, în condiţiile 
prevăzute de art.236 al Co-
dului de executare, deţinuţi-
lor li se acordă dreptul de a se 
deplasa fără escortă în afara 
penitenciarului pe o perioadă 
scurtă;

– deţinuţii penitenciarelor 
de tip semiînchis la regim de 
resocializare, suplimentar la 
cele enumerate, au dreptul să 
aibă asupra lor şi să utilizeze 
obiecte de valoare şi bani.

Exercitarea drepturilor 
deţinuţilor nu poate fi limi-
tată decît în condiţiile prevă-
zute de Codul de executare, 
Codul de procedură penală 

şi de alte acte normative, 
care reglementează modul 
şi condiţiile de executare a 
detenţiei.

Realizarea drepturilor 
deţinutului nu trebuie să le-
zeze drepturile şi interesele 
legitime ale altor persoane, 
inclusiv deţinuţi, precum şi 
să încalce modul şi condiţiile 
de executare a pedepsei sau a 
detenţiei preventive.

Deţinuţii sînt obligaţi:
– să respecte întocmai ce-

rinţele Codului de executare,  
Statutului executării pedep-
sei de către condamanaţi şi 
altor acte normative ce regle-
mentează detenţia persoanei;

– să respecte regulile de 
comportare, programul zilei 
şi regimul de deţinere stabilit 
în penitenciar;

– să în-
dep l inească 
n e c o n d i ţ i o -
nat cerinţele 
legitime ale 
personalului 
penitenciar;

– să se su-
pună perchezi-
ţiei la intrare/
ieşire din pe-
nitenciar, pre-
cum şi pe pe-
rioada deţine-

rii, cînd această măsură este 
solicitată de către personalul 
penitenciar;

– în timpul percheziţiilor 
să predea benevol obiectele, 
substanţele interzise, să se 
dezbrace, să scoată lucrurile 
din genţi, sacoşe, rucsacuri, 
saci etc. şi să le prezinte per-
soanelor care efectuează per-
cheziţia;

– să aibă asupra lor fişa 
personală eliberată de admi-
nistraţia penitenciară;

– să poarte pe piept sem-
nele distinctive;

– să se abţină de la acţiuni 
sau activităţi care ar crea difi-
cultăţi la îndeplinirea obliga-
ţiunilor de serviciu ale perso-
nalului penitenciar sau altor 
persoane;

– să se abţină de la acţi-
uni care ar înjosi demnitatea 
altor deţinuţi, a personalului 
penitenciar şi altor persoane;

– la cererea personalului 
penitenciar şi a altor persoa-
ne autorizate, să comunice 
numele şi prenumele, pre-
cum şi alte date de evidenţă 
solicitate;

– să se prezinte la solicita-
rea administraţiei, să dea ex-

plicaţii verbale şi/sau în scris 
privind faptele şi circum-
stanţele încălcării modului de 
executare a pedepsei şi cerin-
ţelor regimului de deţinere;

– la întîlnirea cu persona-
lul penitenciar şi cu persoane-
le sosite în vizită, să se ridice 
şi să-i salute;

– la intrarea în celulă a 
personalului penitenciar, să 
se alinieze şi să-l salute;

– să treacă examinarea 
medicală în scopul depistării 
maladiilor infecţioase, iar la 
solicitarea personalului pe-
nitenciar – pentru depistarea 
faptelor de întrebuinţare a 
băuturilor alcoolice, substan-
ţelor stupefiante şi substanţe-
lor toxice;

– să respecte regulile sa-
nitaro-igienice şi de igienă 
personală, să aibă exteriorul 
îngrijit şi să păstreze îmbră-
cămintea şi lenjeria de pat 
eliberate de penitenciar;

– să menţină permanent 
curăţenia în încăperile de 
detenţie şi de serviciu, la 
locurile de muncă, în celule, 
după deşteptare să-şi aranje-
ze paturile conform modelu-
lui stabilit şi să facă pe rînd 
curăţenie în celule;

– să aerisească zilnic încă-
perile unde sînt deţinuţi;

să facă pe rînd de servi-
ciu în celulă;

– să păstreze produsele ali-
mentare şi obiectele de folo-
sinţă individuală în locurile şi 
încăperile special amenajate;

– să iasă la plimbare şi să 
respecte regulile stabilite de 
comportare şi curăţenie în 
curţile de plimbare. Elibera-
rea de la plimbare conform 
stării sănătăţii se efectuează 
numai cu permisiunea lucră-
torului medical;

– să consume raţional 
energia electrică şi apa;

– să aibă o atitudine griju-
lie faţă de bunurile şi altă pro-
prietate a penitenciarului;

– să respecte regulile secu-
rităţii antiincendiare şi tehni-
ca securităţii muncii;

– să fumeze numai în lo-
curi special destinate;

– în caz de transfer în alt 
penitenciar sau eliberare din 
penitenciar, să se prezinte la 
ofiţerul de serviciu în terme-
nul stabilit;

– să menţină în ordine şi 
să asigure prezenţa tăbliei, 
cu inscripţia numelui - la pat, 
noptieră şi la sacoşele cu lu-
crurile personale.

Drepturile şi obligaţiile deţinuţilor

Citaţii în judecată
Curtea de Apel Cahul, în conformitate cu art.108 și art.103 

CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Mocanu Ina Dumitru, 
născută pe data de 26.11.1983, şi Hristescu (Mocanu) Feodora 
Simion, născută pe data de 02.02.1958, ambii cu ultimul do-
miciliu cunoscut: satul Tochile-Răducani, Leova, pentru data 
de 24 decembrie 2013, ora 9.45, la şedinţa de judecată (or. Ca-
hul, str. Ştefan cel Mare, nr. 30) în calitate de pîrîţi, unde va 
avea loc examinarea în ordine de apel a cauzei civile la cererea 
reclamantei Sperciuc Jenea privind încasarea datoriei conform 
contractului de împrumut.

Intimaţilor Mocanu Ina şi Hristescu (Mocanu) Feodora li se 
propune să prezinte referinţa şi probele de care dispun referitor 
la pricină. În caz de neprezentare a unor astfel de probe şi de 
neprezentare a intimaţilor în instanţă, cauza va fi examinată în 
lipsa lor.

Judecător  Vitalie Movilă 

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Ivanov Alexandr, pentru data de 28 noiembrie 2013, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Curoglu Gheorghe.

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

 Judecător  S. Namaşco
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vrabie Nadejda, cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str. Ne-
greşteni, bl. 5, apt. 6, pentru data de 2 decembrie 2013, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea ÎS ,,Calea Ferată din 
Moldova” privind încasarea datoriei la serviciile comunale.

Judecător  Djeta Chistol

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Gogu Tudor, pentru data de 2 decembrie 2013, ora 12.50, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44), unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea lui Pînzaru Sergiu privind 
încasarea datoriei.

Judecător  D. Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sarabun Oleg, domiciliat: mun. Chişinău, str. Tiraspol, nr. 6, 
apt. 47, pentru data de 10 decembrie 2013, ora 14.30, la şedin-
ţa de judecată (str. Bulgară, nr. 43, bir. 42) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de ÎS 
,,Calea Ferată din Moldova” privind încasarea datoriei la servi-
ciile comunale.

 Judecător  Alexandru Gafton 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Revista Prim-Plan”, pentru data de 23 
decembrie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 56), unde va avea loc examinarea cauzei civile: ÎS 
,,Teatrul Luceafărul” către SRL ,,Revista Prim-Plan”. Persoa-
nele cointeresate în proces sînt rugate să se prezinte la şedinţă.

Judecător  Lilia Vasilevici 
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www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cencic Alexandr, 
pentru data de 21 ianuarie 2014, ora 16.00, la şedinţa de jude-
cată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît la cererea 
de chemare în judecată depusă de Cencic Rodica privind desfa-
cerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului copilului minor.

Judecător  Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Nemiţchi Roman, 
pentru data de 11 decembrie 2013, ora 9.30, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) în calitate de in-
tervenient accesoriu la cererea de chemare în judecată depusă 
de SAR ,,Donaris Group” SA către SRL ,,Iuris Brio” privind 
încasarea sumei.

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

 Judecător  Igor Mânăscurtă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Laşcu Vasilii, pen-
tru data de 17 decembrie 2013, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea lui Gradinar Serghei privind încasarea sumei.

 Judecător  Ina Dutca
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Ioncu Gheorghe, pentru data de 10 de-
cembrie 2013, ora 8.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, sala nr. 4, et.1) în calitate de pîrît în cauza civilă 
la acţiunea înaintată de Ioncu Zinaida privind desfacerea căsă-
toriei.

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, 
solicită prezentarea cet. Stepco Sergiu, cu ultimul domiciliu: 
satul Bolohan, Orhei, pentru data de 11 decembrie 2013, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în ca-
litate de pîrît la cererea depusă de Morcotîlo Irina privind des-
facerea 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. Vetrilă Serghei Valerian, cu ultimul 
domiciliu: satul Cucuruzenii de Sus, Orhei, pentru data de 11 
decembrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea depusă de Mudrea 
Mariana privind încasarea datoriei pentru plata de locaţiune.

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. Sîrcu Gheorghe, cu ultimul domici-
liu: satul Bolohan, Orhei, pentru data de 11 decembrie 2013, 
ora 9.10, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) 
în calitate de pîrît la cererea depusă de Sîrcu Aliona privind 
desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copilului minor şi 
încasarea pensiei de întreţinere.

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. Teslari Mihail Gheorghe, domiciliat în 
satul Brăviceni, Orhei, pentru data de 11 decembrie 2013, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, sala 
nr. 4) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea înaintată de 
Bunici Natalia Mitrofan privind decăderea din drepturile pă-
rinteşti.

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, 
solicită prezentarea cet. Pavlenco Igor, domiciliat: comuna Bu-
tor, Grigoriopol, pentru data de 11 decembrie 2013, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 5) în calita-
te de pîrît în cauza intentată de Pavlenco Tatiana privind încasa-
rea forţată a pensiei alimentare pentru întreţinerea copilului.

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. Rotaru Svetlana, administratorul ÎI 
,,Rotaru Svetlana”, cu sediul: r- n Hînceşti, satul Cărpineni, str. 
A. Cehov, nr. 16, pentru data de 12 decembrie 2013, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (or. Hînceşti, str. Chişinăului, nr. 7, sala de 
şedinţe nr. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2e-161/13, la 
cererea SRL ,,Vitalcomus” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Nina Rusu 

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

solicită prezentarea cet-lor: Surdu Marina, Surdu Gheorghe, 
domiciliaţi: or. Orhei, str. Decebal, nr. 4, pentru data de 12 de-
cembrie 2013, ora 11.20, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, bir. 5) în calitate de pîrîţi în cauza intentată de 
Ţacovici Veaceslav privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

 Judecătoria Făleşti, solicită prezentarea cet-lor: Vdovicen-
co Andrei Vasile, a.n. 10.09.1980, domiciliat: mun. Chişinău, 
str. Cosmonauţilor, nr. 6, şi Catelea Ilie, a.n. 14.09.1965, do-
miciliat: mun. Chişinău, str. S. Rădăuţan, nr. 43, pentru data de 
19 decembrie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Făleşti, 
str. 1 Mai nr. 14, bir. 6), în calitate de persoane interesate, unde 
va avea loc examinarea cauzei la cererea cet-lor: Turcu Viorel, 
Turcu Viorica privind constatarea faptului care are valoare ju-
ridică.

Judecător  Ion Ghizdari
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet-lor: Burlacov Victor şi Burlacov (Popes-
cu) Eugenia, cu ultimul domiciliu: satul Ivancea, Orhei, pentru 
data de 19 decembrie 2013, ora 13.00, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrîţi la cererea depu-
să de Vieru Maria privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ,,Institutul Dezvoltării Contemporane”, cu ulti-
mul sediu cunoscut: mun. Chişinău, str. Bucureşti, nr. 23, of. 
41, pentru data de 6 decembrie 2013, ora 8.30, la şedinţa de ju-
decată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49), unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea SA ,,Enteh” privind încasarea sumei.

Judecător       Nadejda Mazur    
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Dragan Sergiu, a.n. 11.10. 1955 şi Dragan Sergiu, a.n. 
29.03.1991, cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str. Ginta La-
tină, nr. 19/2, apt. 48, pentru data de 26 decembrie 2013, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61), unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea OM ,,Credi-
tactiv” SRL către: Dragan Igor, Dragan Sergiu şi Dragan Sergiu 
privind schimbarea modului şi ordinii de executare.

Judecător       Djeta Chistol
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Nirca Denis Nicolai, a.n. 24.05.1985, pentru data de 6 decem-
brie 2013, ora 11.50, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
4) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Grabovski 
Adriana privind desfacerea căsătoriei. 

Judecător      Serghei Papuha
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Zaiţ Grigore, pentru data de 9 decembrie 2013, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 9), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea înaintată de Zaiţ 
Raisa privind ridicarea sechestrului.

 Judecător      V. Stratan
   

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Olga Untura anunţă debitorul Pa-

vlova (Nascova) Nadejda, precum că, la executare se află d/ex 
nr. 2-633/2011, din 12.12.2012, emis de Judecătoria Ciocana, 
prin care s-a dispus încasarea în mod solidar cu Tcaci Leonid a 
sumei debitoriale în beneficiul lui Harcenco Oleg.

 În vederea executării documentului executoriu nominalizat 
de către executorul judecătoresc Olga Untura, în baza art.118 
a fost aplicat sechestru prin procesul verbal din 08.11.2013, pe 
bunul imobil cu nr. cadastral – 010031214501187. Vă comunic 
că, în decurs de 7 zile aveţi posibilitatea de a achita datoria sau 
de a contesta procesul verbal de sechestru în instanţa de judeca-
tă, în caz contrar, bunul va fi scos la licitaţie în contul stingerii 
datoriei.

Totodată, vă solicităm prezenţa pentru data de 22 noiembrie 
2013, ora 10.00, în vederea efectuării expertizei bunului imobil 
sus-menţionat, în caz contrar, în temeiul art.117 lit.(e) al Codu-
lui de executare al RM, debitorul sau terţul va fi lipsit de dreptul 
de a contesta valoarea stabilită a bunului de către evaluator.

Executor judecătoresc     Olga Untura      

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului: Editura ,,Cart-Press” SA, pentru data de 30 ia-
nuarie 2014, ora 10.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, 
bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cau-
za civilă intentată de ÎSFEP ,,Tipografia Centrală”.

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

 Judecător  S. Namaşco
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Archakova Alena, domiciliată: mun. Chişinău, str. M. Costin, 
nr. 18/1, apt. 23, pentru data de 9 decembrie 2013, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 508), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea SA ,,Energbank” 
privind exercitarea silită a dreptului de gaj.

Judecător  Oleg Sternioală
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Arceacov Serghei, domiciliat: mun. Chişinău, str. N. Zelin-
ski, nr.6/1, apt. 16 , pentru data de 9 decembrie 2013, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 508), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea SA ,,Energbank” 
privind exercitarea silită a dreptului de gaj.

Judecător  Oleg Sternioală
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ioannis Paragyios, domiciliat: mun. Chişinău, str. Grădinilor, 
nr. 58, apt. 53, pentru data de 4 decembrie 2013, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 
73, bir. 225, et. 2, în incinta Judecătoriei Comerciale de Cir-
cumscripţie), unde va avea loc examinarea cauzei la cererea de 
chemare în judecată depusă de Bologan Diana privind încasa-
rea datoriei. 

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

Judecător  Iurie Ţurcan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezenta-
rea cet. Cujba Svetlana, născută pe data de 02.05.1972, c/p - 
0981208487047, pentru data de 11 decembrie 2013, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 225, et. 2, în incinta Judecătoriei Comerciale de Cir-
cumscripţie), unde va avea loc examinarea cauzei la cererea de 
chemare în judecată depusă de Aliev Elcin privind încasarea 
împrumutului în sumă de 22 894 lei.

Prezenţa cu buletinul de identitate şi referinţă este obligato-
rie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa părţii 
absente.

Judecător  Iurie Ţurcan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Gurin Ecaterina, Gurin Anatolie, pentru data de 12 decem-
brie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 4) 
în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea USA Immigration 
Visa Inc privind încasarea sumei. 

Judecător  Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Zenin Dumi-
tru, domiciliat: mun. Chişinău, str. Bogdan Voievod, nr. 8/6, 
apt. 31 şi Gurschi Vitalie, domiciliat: mun. Chişinău, str. Ce-
ucari, nr. 12, apt. 38, pentru data de 13 decembrie 2013, ora 
10.45, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate 
de pîrîţi în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depu-
să de Vasilachi Vitalie către: Zenin Dumitru, Departamentul de 
executare a deciziilor Judiciare, Gurschi Maria, Gurschi Vita-
lie privind anularea încheierii.

Judecător  Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SV ,,Translogistica”, pentru data de 31 ianuarie 
2014, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 4) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Binivitrans” 
privind încasarea sumei. 

Judecător  Serghei Papuha
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Manea Lidia, cu domiciliul: mun. Chişinău, or. Sîngera, str. 
Cuza Vodă, nr. 18, pentru data de 9 decembrie 2013, ora 17.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea de chemare în ju-
decată depusă de Manea Vasile privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Stelian Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ,,Macov-Construct” SRL, cu ultimul sediu 
cunoscut: mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, nr. 45/1, apt. 10, 
pentru data de 17 decembrie 2013, ora 10.30, la şedinţa de ju-
decată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 6) în calitate de pîrît, unde va 
avea loc examinarea cauzei civile nr. 2e-817/13, la cererea SRL 
,,Ovtebliz” privind încasarea datoriei.

Judecător  Svetlana Garştea-Bria 
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Recent  şi-au aniversat ziua de naştere: Augusti-
na Bolocan, doctor în drept, lector universitar, Facul-
tatea de Drept, USM; Aliona Donos, judecător, Bălţi; 
Diana Stănilă, judecător, Bălţi; Tamara Pelin, ju-
decător, CA Chişinău; Serghei Popovici, judecător, 
Comrat; Gheorghe Ulianovschi, preşedintele CA 
Comrat; Mihail Nicolaev, vicepreşedintele CA Băl-
ţi; Vitali Derevenco, judecător de instrucţie, Comrat. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi să  
vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. Apreci-
em străduinţa, devotamentul, abnegaţia, responsabili-
tatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, întru bunăsta-
rea societăţii noastre.

 Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar de 
împliniri şi realizări care să vă întregească deplin fe-
ricirea.

La Mulţi Ani! 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul  
şi Revista Naţională de Drept

R efuzi să le cumperi 
sau îţi plac la ne-

bunie bananele cu 
coajă neagră? Crezi 
că sînt alterate şi că 
ţi-ar putea face rău, 
sau le preferi în locul 
bananelor ,,verzi”? 
Specialiştii japonezi 
ne aduc veşti extra-
ordinare despre bana-
nele cu coaja neagră. 
Vezi mai jos despre 
ce este vorba. 

Bananele foar-
te coapte, cu coaja 
moale, cu pete maro-
nii sau chiar cu coaja 
neagră, conţin unele 
substanţe excepţio-
nale pentru sănătatea 
noastră, aceste sub-
stanţe active găsindu-
se doar în bananele 
ajunse la maturitate. 

Bananele cu coa-
ja neagră combat cancerul

Bananele foarte coapte 
conţin TNF (Tumour Ne-
crosis Factor) – o substanţă 
foarte activă asupra celulelor 
tumorale, pe care le atacă şi 
le ucide. TNF este folosit în 

oncologie pentru a trata paci-
enţii cu cancer, iar bananele 

coapte conţin un TNF natural 
foarte puternic.

Un grup de cercetători 
din Tokyo, condus de profe-
sorul Senji, a studiat efectele 
mai multor alimente asupra 
animalelor de laborator, după 

descoperirea conţinutului 
ridicat în factori anticanceri-

geni pe care ba-
nanele coapte îl 
prezintă.

Aceştia au 
descoperit că 
cele mai puterni-
ce efecte asupra 
sistemului imu-
nitar l-au avut 
bananele, ani-
malele hrănite cu 
banane coapte  
prezentînd un 
sistem imunitar 
foarte puternic, 
rezistenţă la stres 
şi un număr mai 
mare de globule 
albe în sînge – 
globule impli-
cate în procesele 
imunitare. Alte 
alimente studia-
te pentru efectul 

lor au fost: merele, stru-
gurii, pepenele roșu, pe-
rele şi curmalul japonez. 

Bananele coapte conţin 
antioxidanţi

Bananele coapte prezintă 

un conţinut ridicat de anti-
oxidanţi. Antioxidanţii sînt 
substanţe care pot anula 
efectele nocive ale radica-
lilor liberi. Aceşti radicali 
liberi pot rezulta în urma 
metabolismului şi pot afecta 
integritatea celulelor, pro-
ducînd ceea ce numim stres 
oxidativ. Radicalii liberi sînt 
încriminaţi ca fiind implicaţi 
în formarea cancerului.

Alte beneficii ale bana-
nelor

Bananele cresc imunita-
tea; sînt alimente energizan-
te, indicate în perioadele de 
suprasolicitare fizică şi inte-
lectuală. Bogate în carbohi-
draţi, bananele ajută creierul 
în procesele de memorare. 
Prin antioxidanţii conţinuţi, 
ele menţin tinereţea şi fac 
pielea mai frumoasă. De 
asemenea, sînt un bun diure-
tic natural, scăzînd endemele 
şi tensiunea arterială, previn 
osteoporoza, fiind indicată 
cu precădere în alimentaţia 
femeilor. Bananele reglează 
tranzitul intestinal şi ameli-
orează durerile de stomac.

I giena dentară corectă încetineşte înţe-
penirea arterelor, protejînd astfel cor-

pul uman împotriva atacurilor de inimă şi ac-
cidentelor vasculare cerebrale, spun oamenii 
de ştiinţă.

Igiena dentară precară şi sîngerările gin-
givale pot avea consecinţe grave: permit unui 
număr de pînă la 700 de specii de bacterii 
să pătrundă în fluxul sanguin. Unele dintre 

aceste bacterii au efecte nocive asupra sănă-
tăţii vaselor de sînge, determinînd îngustarea 
şi rigidizarea lor treptată, ceea ce măreşte 
pericolul apariţiei atacurilor de cord şi al ac-
cidentelor vasculare cerebrale (AVC).

De aceea, spălarea regulată a dinţilor, de 
cel puţin două ori pe zi, poate preveni sau 
întîrzia apariţia acestor afecţiuni grave.

Cercetătorii de la Columbia University, 

New York, SUA, au studiat legătura dintre 
bolile gingivale şi ateroscleroză, la un nu-
măr de 420 de adulţi, timp de 3 ani. ,,Aceste 
rezultate sînt importante, deoarece ateroscle-
roza evoluează în paralel atît cu boala perio-
dontală, cît şi cu compoziţia florei bacterie-
ne de la nivelul gingiilor”, spune dr. Moïse 
Desvarieux.

După declaraţiile dr. Nigel Carter, direc-

tor executiv al British Dental Health Foun-
dation, rezultatele sînt impresionante. ,,Le-
gătura potenţială dintre ceea ce se întîmplă 
în gură şi sănătatea inimii a devenit, de cîtva 
timp, o temă de dezbateri aprinse. Aceste 
cercetări arată clar: cu cît îţi îmbunătăţeşti 
mai mult şi îţi menţii mai bine sănătatea gin-
giilor, cu atît ai şanse mai mici de a dezvolta 
o boală potenţial fatală”.

Spălatul pe dinţi ne poate prelungi viaţa, spun oamenii de ştiinţă

Alcoolul care nu îmbată. După o astfel de beţie 
consumatorul redevine lucid şi se poate urca la 

volan
Se pare că cele mai îndrăzneţe visuri ale celor cărora 

le place să consume alcool încep să devină realitate. Profe-
sorul David Nutt din cadrul Imperial College din Londra a 
reuşit să creeze o substanţă alcoolică care nu provoacă nici 
mahmureală, nici dependenţă.

Potrivit lui Nutt, substanţă afectează direct neurotrans-
miţătorii din creier şi produce efecte euforice similare cu 
cele ale alcoolului. Acestea însă pot fi oprite cu un antidot 
special, ceea ce înseamnă că după o astfel de beţie, consu-
matorul redevine lucid şi se poate urca la volan. Nutt spune 
că cel mai mare beneficiu al substituentului ar fi eliminarea 
dependenţei, în condiţiile în care, anual, peste jumătate de 
milion de oameni mor din cauza alcoolului.

Deocamdată, profesorul nu poate găsi investitori pen-
tru a scoate pe piaţă această substanţă, întrucît producătorii 
de alcool nu au fost încîntaţi de idee.

Putin a plîns, din nou, în faţa a mii de oameni. 
Ce l-a emoţionat pe preşedintele Rusiei

Preşedintele Federaţiei Ruse Vladimir Putin a rămas 
impresionat pînă la lacrimi de o piesă. Evenimentul a avut 
loc în cadrul unui concert dedicat Zilei angajaţilor în do-
meniul Apărării Interne.

În faţa a mii de oameni, preşedintele Rusiei a ieşit pe 
scenă după ce trupa ,,Рождество” a interpretat piesa ,,Ты 
знаешь, как хочется жить”, după care Putin a scăpat o 
lacrimă în timpul unui moment de reculegere dedicat tutu-

ror celor ce au murit la datorie.
Amintim că nu este pentru prima dată cînd preşedintele 

Rusiei lăcrimează în faţa oamenilor. În martie 2012, Vladi-
mir Putin a plîns pe scena din Piaţa Manejnaia din Mosco-
va, în aplauzele sutelor de mii de susţinători.

Anunţ bombă! Celebra trupă ABBA 
intenţionează să revină pe scenă

Celebra formaţie suedeză ABBA intenţionează să se 
reunească şi să revină pe scenă în 2014, pentru a marca 
aniversarea a 40-a de la debutul internaţional. Anunţul a 
fost făcut de cîntăreaţa Agnetha Faltskog într-un inteviu 
pentru un săptămînal german.

În 1974, ABBA a cîştigat concursul Eurovision cu 
piesa ,,Waterloo”, care a marcat şi lansarea de succes pe 
arena internaţională. La scurt timp, au urmat alte hituri ca 

,,Mamma Mia”, ,,Dancing Queen” sau ,,Super Trouper”.
Trupa, fondată în 1972, a vîndut peste 380 de milioane 

de discuri în întreaga lume. În 1982, formaţia s-a destră-
mat.

Ipoteza biblică privind apariţia vieţii pe 
Pămînt, confirmată de oamenii de ştiinţă
Un studiu ştiinţific realizat recent pare să confirme ipo-

teza din Biblie, potrivit căreia viaţa pe Terra ar fi apărut din 
argilă. Concluzia aparţine biologilor de la Universitatea 
Cornell din SUA, care susţin că, solul reprezintă o com-
binaţie de minerale, ce formează un mediu propice pentru 
absorbţia moleculelor.

Acest proces durează miliarde de ani, iar chimicalele 

ajung să reacţioneze între ele, formînd proteine, ADN şi în 
cele din urmă, celule vii.

În contact cu apa de mare, argila formează un hidrogel 
– o masă care absoarbe minerale, chimicale şi molecule din 
mediul înconjurător.

Savanţii au făcut un experiment în care au folosit hi-
drogel sintetic peste care au adăugat ADN, aminoacizi şi 
enzime, stimulînd producţia de proteine.

Această descoperire ar putea fi folosită pentru crearea 
unor medicamente extrem de ieftine.

Doi chirurgi belgieni au descoperit o nouă 
parte a corpului uman

Oamenii de ştiinţă au descoperit o nouă parte a corpu-
lui uman. Este vorba de un ligament la genunchi, despre 
a cărui existenţă nu se ştia 
nimic.

Potrivit celor doi chirurgi 
din Belgia, ligamentul pare 
să aibă un rol important, mai 
ales în cazul pacienţilor care 
au suferit accidentări. 

Această constatare ar pu-
tea revoluţiona modul de tra-
tare a leziunilor la genunchi. 

O nouă tehnică de chirur-
gie ar putea fi disponibilă în 
următorii şapte ani, susţin specialiştii.

Ligamentul, numit anterolateral, se găseşte la 97 la sută 
dintre oameni.

C a l e i d o s c o p

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
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