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Discuţii moldo-
americane privind 
integritatea rofesională 
a angajaţilor CNA

(Proverb chinez)

Femeile şi bărbaţii 
poliţişti, pe picior 
de egalitate

Armata Naţională – 
structura statală care 
inspiră cea mai multă 
încredere populaţiei

Cine are mulţi bani şi nu are copii, nu e bogat; cine are mulţi copii şi nu are bani, nu e sărac. 

R estricţii de circulaţie în Capitală în legătură cu vi-
zita preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel       

Barroso, la Chişinău, programată pentru zilele de 29-30 no-
iembrie. Despre aceasta a anunţat ministrul Afacerilor Inter-
ne, Dorin Recean, în cadrul unei conferinţe de presă.

Astfel, între străzile N. Iorga - Bucureşti - M. Cebotari - 
31 August 1989 este instituit un perimetru închis, supus unui 
regim special de control şi acces. În perimetrul dat, accesul 
se efectuează în baza legitimării cu ecusonul de identificare 
şi invitaţiilor, iar locatarii sectorului – în baza listelor coor-
donate şi a buletinelor de identitate.

Totodată, ministrul i-a îndemnat pe cetăţeni să evite vi-
neri călătoriile spre Capitală, iar cei care locuiesc în Chişi-

nău să opteze pentru transportul public, în locul celui privat. 
„Rugăm locuitorii ţării care îşi programează, pentru vineri, 
vizite la Chişinău, să le reprogrameze pentru o altă zi, iar 
locuitorii din Chişinău să opteze pentru transportul public în 
locul celui privat”, a spus ministrul Recean.

De asemenea, potrivit oficialului, există şi restricţii de 
parcare. În acest sens, şoferii sînt rugaţi să nu parcheze au-
tomobilele pe arterele principale din sectoarele Centru şi 
Botanica – pe Ştefan cel Mare, A. Puşkin, V. Alecsandri, Is-
mail, Dacia şi Bucureşti.

Menţionăm că aceasta este prima vizită a oficialului eu-
ropean în Republica Moldova. 

V lad Plahotniuc, prim-vicepreşedintele 
Parlamentului Republicii Moldova, a 

avut la Varşovia o întrevedere cu liderii structu-
rilor partenere din Parlamentul Poloniei, impli-
caţi în colaborarea cu țara noastră pe plan legis-
lativ: Andrzej Halicki, copreşedinte al Adunării 
Parlamentare moldo-poloneze, Adam Lipiński, 

preşedinte al Grupului de prietenie cu Moldo-
va, din Parlamentul polon, şi Jerzy Polaczek, 
vicepreşedinte al aceluiaşi grup, se arată într-
un comunicat de presă al Legislativului. 

Relaţiile bilaterale dintre cele două state 
se vor consolida în următoarea perioadă, cu 
prilejul reuniunii Adunării Parlamentare mol-

Negocierile pe marginea Acordu-
lui de Asociere dintre Moldova 

şi Uniunea Europeană vor fi finalizate 
în vara anului viitor. Anunţul a fost fă-
cut de viceministrul de Externe Natalia 
Gherman. Astfel, în toamna anului 2013, 
documentul urmează să fie semnat.

Săptămîna trecută, la Bruxelles, a 
avut loc o nouă rundă de negocieri pe 
marginea viitorului Acord de Asociere 
dintre Moldova şi Uniunea Europeană. 
În scurt timp, părţile vor demara discu-
ţiile ce ţin de agenda de asociere, care va 
stabili instrumentele, mecanismele şi re-
sursele pe care Bruxelles-ul le va pune 
la dispoziţia Chişinăului pentru a imple-
menta angajamente stipulate în partea 
politică a documentului. Astfel, cu paşi 
siguri, negocierile se apropie de final.

Nu se ştie, însă, dacă în preambulul 
documentului va fi stipulată şi perspec-
tiva de aderare a ţării noastre la Uniunea 
Europeană.

Pentru anul viitor, Uniunea Euro-
peană pregăteşte o asistenţă financiară 
de 100 de milioane de euro pentru ţara 
noastră.

Amintim că negocierile pe marginea 
Acordului de Asociere dintre Moldova şi 
Uniunea Europeană au demarat în ianu-
arie 2010. Potrivit oficialilor, documentul 
se va axa pe trei componente de bază: 
cea cu privire la soluţionarea conflictului 
transnistrean, liberalizarea regimului de 
vize şi crearea unei zone de liber schimb 
între UE şi Republica Moldova.

do-poloneze, care va avea loc la Chişinău, 
în martie 2013, a declarat Vlad Plahotniuc. 
Menţionăm că Adunarea Parlamentară mol-
do-poloneză este un organ consultativ co-
mun, constituit în iulie 2011, cu scopul de a 
elabora puncte de vedere comune cu privire 
la teme de interes bilateral. 

,,Moldova este unicul stat care se apropie 
foarte rapid de Uniunea Europeană”, a preci-
zat Andrzej Halicki, copreşedinte al Adunării 
Parlamentare din partea Poloniei şi iniţiator 
al declaraţiei Adunării Parlamentare a Con-
siliului Europei (APCE) din iulie a.c. privind 
progresele reformei din Moldova. 

Deputatul Igor Corman, copreşedinte al 
Adunării Parlamentare moldo-polone din 
partea R. Moldova, a prezentat în cadrul în-
trevederii din Varşovia, priorităţile Moldovei 
în perspectiva aderării la Uniunea Europea-
nă. ,,Obiectivul nostru este ferm: Moldova îşi 
doreşte semnarea Acordului de Asociere, a 

Acordului de Comerţ Liber şi 
Comprehensiv, liberalizarea re-
gimului de vize”, a declarat Igor 
Corman, citat de Serviciul de 
presă al Parlamentului. 

Totodată, Vlad Plahotniuc, 
prim-vicepreşedintele Parla-
mentului Republicii Moldova, a 
efectuat o vizită şi la Tribunalul 
Constituţional din Polonia, răs-
punzînd astfel invitaţiei lansate 
de preşedintele acestei instituţii,    
Andrzej Rzeplinski, în cadrul 
unei întrevederi avute săptămî-
na trecută, la Chişinău. 

Anul acesta s-au împlinit 20 
de ani de la stabilirea relaţiilor 
diplomatice moldo-poloneze, iar 
colaborarea bilaterală dintre cele 
două state este considerată a fi 
pozitivă. Un moment semnifica-

tiv în ceea ce priveşte consolidarea parteneria-
tului dintre Moldova şi Polonia va avea loc la 
3 decembrie, cînd ţara noastră va fi vizitată de 
preşedintele Republicii 
Polonia, Bronislaw Ko-
morowski, se mai spune 
în comunicat. 

Cine are mulţi bani şi nu are copii, nu e bogat; cine are mulţi copii şi nu are bani, nu e sărac. 
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,,Republica Moldova este unicul 
stat care se apropie foarte rapid de 

Uniunea Europeană”

Restricții de circulație în Capitală în legătură cu vizita lui Barroso

Negocierile pe marginea 
acordului de Asociere 
dintre Moldova şi UE, 

finalizate la anul
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Consiliul Suprem de Securita-
te, prezidat de preşedintele           

Nicolae Timofti, a examinat modul în 
care este aplicată Strategia securităţii 
naţionale a Republicii Moldova. Astfel, 
a fost aprobată concepţia de reformare 
a Consiliului Suprem de Securitate, de 
care se va ocupa un grup de lucru spe-
cializat. Şeful statului moldovean a spus, 
în cadrul şedinţei, că s-a decis ca acestui 
organism să-i fie atribuite noi competen-
ţe, pentru o monitorizare mai bună a in-
stituţiilor de stat din domeniul securităţii 
naţionale şi o delimitare mai clară a res-
ponsabilităţilor acestora.

 Consiliul Suprem de Securitate con-
vocat, recent, de preşedintele Nicolae 
Timofti, a decis să creeze un grup de 
lucru special care să propună, la fina-
lul unei analize, un model de împărţire, 
între diferite instituţii, a competenţelor 
legate de asigurarea securităţii statului, 
precum şi de reformarea Consiliului Su-
prem de Securitate. De ce ar fi nevoie de 
o astfel de analiză abia acum, la un an şi 
jumătate de la aprobarea unei strategii 
noi de securitate a statului? Pentru că ar 
exista o incertitudine legată de cine şi ce 
are de făcut pentru punerea în practică 
a acestei strategii, crede şeful statului. 
Dar iată o explicaţie mai detaliată for-
mulată de şeful Serviciului Consiliului 
Suprem de Securitate din cadrul preşe-
dinţiei, Andrei Onofrei: „Strategia pre-

vede că, Consiliul Suprem de Securitate 
este organul care va asigura implemen-
tarea măsurilor din ea. Printr-o indicaţie 
a premierului, însă, Ministerul Apărării 
a fost desemnat ca structură care va acu-
mula informaţia de la instituţii despre 
implementarea acestei strategii. Însuşi 
ministerul crede că nu poate fi şi rapor-
tor, şi modera-
tor în acelaşi 
timp. Ei iată 
că strategia nu 
clarifică aceste 
lucruri”.

Referitor la 
cum se explică 
lipsa de viziu-
ne sugerată de 
preşedinte asu-
pra modului în 
care autorităţile ar trebui să asigure se-
curitatea statului, expertul militar Viorel 
Cibotaru a spus:  „Pentru că indiferent 
de legitimitatea constituţională şi le-
gislativă, foştii preşedinţi ai Republicii 
Moldova au învîrtit cum au vrut prero-
gativele preşedintelui şi ale altor institu-
ţii în acest domeniu. Iar în cei doi ani de 
interimat, s-au erodat modelele. Şi iată 
că acum se propun anumite amenda-
mente cum trebuie să funcţioneze aceste 
lucruri şi cum trebuie să fie implemen-
tată strategia. Inclusiv se discută redarea 
unei funcţii deliberative Consiliului, ca 

acest consiliu să nu emită doar decizii 
de recomandare, ci şi normative legale. 
Aici discuţiile continuă încă”.

În viziunea expertului în probleme 
de securitate de la IPP Iurie Pîntea, au-
torităţile nu s-au grăbit pînă acum să-şi 
stabilească clar prerogativele în acest 
domeniu şi iată de ce: „În domeniul 

de securitate nu prea ai cum 
să cîştigi voturi de la alegători. 
Deci, nu ai cum să promiţi acum 
o eficienţă mai bună a SIS-ului, 
ca să urmeze un flux de voturi 
care să vină la partidul tău. De 
asta subiectele de securitate nu 
prea sînt în programele partide-
lor. În securitate, deciziile sînt 
grele, iar efectele mai tîrzii şi in-
vizibile.  Aşa că un lider de par-
tid, fiind preşedinte interimar, se 

va gîndi mereu cum se va interpreta o 
decizie sau alta. Deci, acum, cînd avem 
mai multe partide la guvernare, nimeni 
nu-şi va asuma astfel de riscuri. Iar ceea 
ce avem este că un preşedinte apolitic 
îşi asumă această agendă, ceea ce e bine, 
chiar dacă e întîrziat”.

Elaborarea unei noi strategii de se-
curitate le-a luat autorităţilor de la Chişi-
nău aproape trei ani, iar un plan de acţi-
uni pentru punerea în practică a acesteia 
nu a fost elaborat nici pînă în prezent, la 
un an şi jumătate de la adoptarea docu-
mentului. 

UE acordă Republicii Moldova încă 
100 de milioane de euro
Uniunea Europeană ne mai dă 100 de milioane de euro. 

Banii sînt prevăzuţi pentru implementarea reformelor nece-
sare semnării Acordului de Asociere şi a Acordului de Comerţ 
Liber cu UE, care urmează să fie semnate în cadrul Summitu-
lui Parteneriatului Estic.

Anunţul a fost făcut într-un comunicat de presă emis de 
Ministerul Afacerilor Externe.

Anul acesta, Republica Moldova a primit de la UE asis-
tenţă financiară de 122 de milioane de euro. Suma a fost ajus-
tată, în luna septembrie, cu 22 de milioane faţă de cele 100 
de milioane de euro prevăzute iniţial drept sprijin în cadrul 
Parteneriatului Estic.

Programul a fost conceput în 2009, la Praga, şi are drept 
scop accelerarea asocierii şi integrării economice în Uniunea 
Europeană, prin susţinerea reformelor politice şi economice.

Moldovenii care muncesc în Rusia, 
obligaţi să-şi procure singuri 
asigurarea medicală
Cetăţenii moldoveni care muncesc în Federaţia Rusă vor 

fi nevoiţi să-şi procure singuri asigurarea medicală, conform 
noilor prevederi ale Codului muncii din Federaţia Rusă, care 
anulează obligativitatea angajatorilor de a le oferi poliţa medi-
cală muncitorilor migranţi.

Nu există date exacte privind numărul de cetăţeni mol-
doveni care muncesc în Federaţia Rusă, dar se presupune că  
acesta variază între 200 şi 400 de mii.

Sînt propuse ajustări noi la modalitatea 
de plată a concediilor medicale
Indemnizaţia pentru perioada în care salariatul se află în 

concediu medical ar putea fi plătită nu doar la serviciul de 
bază, ci şi la locul de muncă unde persoana este angajată prin 
cumul. O iniţiativă legislativă în acest sens a fost propusă de 
către un grup de deputaţi. 

„În prezent, persoanelor angajate prin cumul pentru peri-
oada de incapacitate temporară de muncă li se plăteşte indem-
nizaţia doar din salariul la lucrul de bază, nu şi prin cumul. 
Asta chiar dacă din veniturile obţinute la locul de muncă prin 
cumul se calculează contribuţii care sînt transferate în fondul 
social”, a declarat preşedintele Comisiei protecţie socială, să-
nătate şi familie a Parlamentului, Vladimir Hotineanu, unul 
dintre autorii proiectului. 

Vladimir Hotineanu a subliniat că autorii proiectului sînt 
reprezentanţii Partidului Democrat, Partidului Liberal Demo-
crat, Partidului Liberal, dar şi deputaţi independenţi. Parla-
mentarul a precizat că acest proiect a obţinut avize pozitive 
din partea mai multor comisii şi urmează a fi avizat de Guvern 
şi aprobat în Legislativ. 

Moldova, lider în topul celor mai 
negative emoţii în rîndul populaţiei
Moldova se află printre statele cu cele mai multe emoţii 

negative. Astfel arată datele unui studiu realizat de Institutul 
Gallup, care a analizat peste 150 de state. Potrivit studiului, 
emoţiile negative sînt cele mai răspîndite în statele din Orien-
tul Mijlociu şi în Africa de Nord. În fruntea clasamentului se 
află Irakul, teritoriile palestiniene şi Bahrainul. Moldova, care 
ocupă poziţia 58 în top, este depăşită de România, Ungaria, 
SUA, Italia şi Franţa. Mai puţine emoţii negative decît moldo-
venii au şi cetăţenii din Rusia, Germania şi Ucraina. Emoţiile 
negative includ furia, stresul, tristeţea, durerea fizică şi îngri-
jorarea, iar emoţiile pozitive sînt starea de relaxare, sentimen-
tul de respect, bucuria şi buna dispoziţie.

Comisia de la Veneţia va examina la anul 
solicitările ce ţin de interzicerea simbolurilor 
comuniste şi imunitatea judecătorilor moldoveni
Comisia de la Veneţia a acceptat examinarea solicitări-

lor Curţii Constituţionale din Moldova privind interzicerea 
simbolurilor comuniste şi imunitatea judecătorilor. Demer-
surile au fost înaintate de preşedintele Curţii Constituţionale,              
Alexandru Tănase, deoarece avizele acestei instituţii nu au 
fost solicitate prealabil adoptării proiectelor de legi.

Potrivit notificării Comisiei de la Veneţia, cele două opinii 
urmează a fi adoptate în cadrul celei de-a 94-a Sesiuni plenare 
a Comisiei, care este preconizată pentru martie 2013.

Curtea Constituţională a fost sesizată de către Curtea Su-
premă de Justiţie pentru controlul constituţionalităţii unor pre-
vederi legale, care vizează limitarea imunităţii judecătorilor în 
cazul infracţiunilor de corupere pasivă şi trafic de influenţă.

Totodată, la 18 septembrie, Curtea Constituţională a fost 
sesizată de un grup de deputaţi comunişti pentru controlul 
constituţionalităţii unor prevederi legale care interzic utiliza-
rea de către partidele politice a secerei şi ciocanului, precum şi 
promovarea ideologiilor totalitare.

Amintim că utilizarea simbolurilor comuniste în scopuri 
politice a fost interzisă prin lege, de pe 1 octombrie.

Preşedintele Nicolae Timofti lansează reforma CSS

Peste 50 de echipaje ale Po-
liţiei Rutiere au fost scoa-

se pe drumurile din ţară, pentru a 
opri şi amenda şoferii iresponsa-
bili. În perioada 20 noiembrie - 3 
decembrie, se desfăşoară operaţi-
unea „Viteza”. Şeful Poliţiei Ru-
tiere, Serghei Diaconu, a anunţat 
mobilizarea generală a tuturor 
agenților rutieri, pentru a diminua 
riscul producerii accidentelor ca-
uzate de încălcarea regimului de 
viteză.

În cadrul şedinţei de lucru 
cu şefii subdiviziunilor, Serghei  
Diaconu s-a arătat nedumerit de 
şoferii care „pe ceaţă şi gheţuş, 
avînd în automobil întreaga fami-
lie, gonesc pe drumurile din Mol-
dova, provoacă accidente în care 
îşi ucid întreaga familie şi iau 
vieţile participanţilor la trafic care 
respectă regulamentul rutier”.

„Noi nu putem pune cîte un po-

liţist lîngă fiecare şofer, dar vom 
patrula intens cele mai periculoa-
se porţiuni de drum şi intersecţii”, 
le-a spus subalternilor Diaconu.

La mobilizarea generală vor fi 
implicaţi pentru prima dată şi 139 
de studenţi ai cursului special pen-
tru poliţia de patrulare a Academiei 
de Poliţie. Astfel, un efectiv total 
de 349 de poliţişti vor asigura prin 
rotaţie prezenţa non-stop a echipa-
jelor de poliţie pe cele mai pericu-
loase porţiuni de drum.

Poliţiştii implicaţi în acțiune 
vor distribui şoferilor care încalcă 
regimul de viteză pliante infor-
maţionale cu privire la numărul 
persoanelor rănite şi decedate pe 
drumurile din Moldova din cauza 
nerespectării regimului de viteză şi 
a regulilor circulaţiei rutiere. Doar 
în luna noiembrie curent, 47 de oa-
meni au decedat în urma accidente-
lor rutiere grave.

Prevederile legii privind 
cadourile primite de 

funcționarii publici nu 
sînt puse în aplicare

Funcționarii de la Președinție și de la Parla-
ment nu au încă un registru pentru înscrie-

rea cadourilor primite, așa cum este stipulat în mo-
dificările intrate în vigoare în luna mai, în Legea 
privind conflictul de interese și Codul de conduită 
al funcționarului public.

Consilierul pe comunicare al preşedintelui 
Nicolae Timofti, Vlad Ţurcanu, a declarat că nu 
a fost necesară instituirea unui astfel de registru, 
fiindcă de la intrarea în vigoare a modificărilor, 
preşedintele Timofti nu a primit niciun cadou care 
ar fi trebuit declarat.

Cu toate că în trei luni de la data publicării 
acestor modificări în Monitorul Oficial, Guvernul 
trebuia să elaboreze și să aprobe actele normati-
ve privind implementarea, acest demers nu a mai 
avut loc. Potrivit sursei citate, acum există un 
proiect al Regulamentului cu privire la evaluarea, 
evidenţa, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea ca-
dourilor, elaborat de Ministerul Justiţiei.

Conform acestui proiect, funcţionarii publici 
îşi pot păstra cadourile simbolice, cele oferite din 
politeţe sau cadourile protocolare a căror valoare 
nu depășește 1000 de lei. Fără limită de preț pot 
fi acceptate doar cadourile sub formă de medalii, 
decoraţii, insigne, ordine şi eşarfe.

Poliţia Rutieră va monitoriza 
non-stop cele mai  periculoase 

porţiuni de drum din ţară

Şefa Misiunii OSCE în Moldova, 
ambasadoarea Jennifer Brush, a 

prezentat Campania anuală de 16 Zile 
împotriva Violenţei în bază de gen, cu 
sloganul ,,Bărbaţii adevăraţi nu bat 
femeile”, în cadrul unei conferinţe de 
presă, organizate la Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, în colabo-
rare cu Ministerul Afacerilor Interne şi 
organizaţii neguvernamentale.

 Contribuţia Misiunii pentru această 
campanie a început la sfîrşitul săptă-
mînii trecute, cu un meci de rugby pe 
stadionul din satul Ratuş, în apropierea 
Chişinăului. Evenimentul a deschis o 
competiţie internaţională cu echipe de 
bărbaţi şi femei, organizat în parteneriat 
cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi 
Federaţia de Rugby din Moldova.

 „Sportul este un instrument exce-
lent pentru promovarea toleranţei zero 
faţă de violenţa împotriva femeilor”, 
a spus ambasadoarea Brush. ,,Inspiră 
creşterea numărului bărbaţilor şi a tine-
rilor în Moldova ce promovează roluri-
le bărbăteşti pozitive şi egalitatea între 
genuri”.

 Campania continuă cu alte activi-
tăţi de sensibilizare a opiniei publice, 
inclusiv cu un spot video, prin care sînt 
prezentaţi campioni din Moldova la 
box, luptă, haltere şi înot, de pe ambe-
le maluri ale rîului Nistru, care vorbesc 
deschis despre combaterea violenţei în 
bază de gen. Spotul video este difuzat 
pe postul naţional de televiziune.

 Misiunea desfăşoară, de asemenea, 
seminare şi activităţi de instruire, par-

ticipă la o emisiune televizată, organi-
zează în rîndul tinerilor o competiţie a 
materialelor video şi distribuie tricouri, 
chipiuri, panglici şi materiale informa-
tive.

 Acţiunea este sprijinită şi de federa-
ţii de sport, organizaţii neguvernamenta-
le, cercuri academice şi agenţii ale Naţi-
unilor Unite în Moldova.

Campania globală de 16 Zile împo-
triva Violenţei a fost lansată în 1991 şi 
are drept scop prevenirea şi combaterea 
violenţei în bază de gen prin sensibili-
zarea opiniei publice. Aceasta a început 
pe 25 noiembrie - Ziua Internaţională 
pentru Eliminarea Violenţei împotriva 
Femeilor, şi se va încheia pe 10 decem-
brie - Ziua Internaţională a Drepturilor 
Omului.

„Bărbaţii adevăraţi nu bat femeile”
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Procurorul General, 
Valeriu Zubco, a 

avut, recent, o întrevedere 
cu Christopher Pater şi Glen 
Comesanas, reprezentanţi 
ai Departamentului de Se-
curitate al Statelor Unite ale 
Americii. 

Experţii în domeniul tes-

tării integrităţii profesionale 
a angajaţilor organelor de 

drept din SUA se află    în-
tr-o vizită de documentare la 
Chişinău. În decursul săptă-
mînii curente, oaspeţii evalu-
ează necesităţile în domeniul 
testelor de integritate a an-
gajaţilor Centrului Naţional 
Anticorupţie.

Ţinînd cont de faptul că 

Procuraturii îi revine rolul 
principal în acest proces, 

procurorul fiind figura pro-
cesuală care autorizează ini-
ţierea testului de integritate 
în privinţa angajaţilor CNA, 
experţii s-au arătat intere-
saţi de viziunea instituţiei în 
această problemă.

Valeriu Zubco s-a referit 
la întregul spectru de suges-

tii şi probleme care necesită 
suport în implementarea tes-

telor de integritate. De ase-
menea, Procurorul General a 
făcut o retrospectivă  asupra 
sistemului de activitate a 
organelor de drept din repu-
blică, a măsurilor întreprinse 
în lupta cu corupţia, pentru 
ca pe viitor, oaspeţii ame-
ricani să vină cu o agendă 
consistentă de recomandări 
specifice.

Părţile au convenit că 
la începutul anului viitor, 
experţii vor reveni în Repu-

blica Moldova pentru a oferi 
instruire şi recomandări pri-
vind diminuarea riscurilor 
corupţiei, vor oferi cursuri 
de instruire întru combate-
rea fenomenului.

Confirmînd sprijinul 
ferm al SUA pentru opţiunea 
reformatoare a organelor de 
drept din Republica Moldo-
va, oficialii americani şi-au 
exprimat interesul de a se an-
gaja plenar în efortul de apro-
fundare a parteneriatului. 

La rîndul său, Procurorul 
General a exprimat gratitudi-
ne pentru susţinere şi a sub-
liniat importanţa deschiderii 
de a discuta din perspectivă 
pofesională asupra detaliilor 
de implementare a proiecte-
lor bilaterale, care în opinia 
lui Valeriu Zubco, vor aduce 
multe beneficii atît instituţii-
lor de drept, cît şi cetăţenilor 
Republicii Moldova.

Serviciul de presă al 
Procuraturii Generale

Discuţii moldo-americane privind integritatea 
profesională a angajaţilor CNA

Lista abaterilor disciplinare 
comise de judecători 

a fost revizuită și completată
Iarăşi în prim-plan avem răspunderea disci-

plinară a judecătorilor, care este în vizorul 
Ministerului Justiţiei. 

Potrivit unui comunicat, Ministerul Justiției a 
finalizat și expediat spre coordonare instituțiilor 
avizate proiectul unei noi Legi cu privire la răs-
punderea disciplinară a magistraților. Aceasta 
urmărește instituirea unui sistem eficient și 
transparent de sancționare a abaterilor comise 
de judecători în activitatea lor profesională, ca 
precondiție pentru aplicarea unui act calitativ și 
responsabil al justiției în Republica Moldova.

În acest sens, 
prin intermediul 
acestui proiect a 
fost revizuită şi 
completată lista 
abaterilor discipli-
nare ale judecăto-
rilor. De menţio-
nat că noile amen-
damente propuse 
sînt efectuate în 
conformitate cu 
prevederile Strate-
giei de reformă în 
sectorul justiției. 

Nedeclararea 
veniturilor și a 
averilor, încăl-
carea din motive vădit imputabile a termenelor 
de îndeplinire a acțiunilor de procedură, a ter-
menelor de redactare a hotărîrilor judecătorești 
și de transmitere a copiilor de pe acestea 
participanților la proces. Acestea sînt cîteva din 
abaterile care pot fi comise, incluse în noua listă. 
În același timp, vor fi culpabile intervențiile abu-
zive pe lîngă autorități, instituții sau funcționari 
pentru soluționarea unor cereri, pretinderea sau 
acceptarea rezolvării intereselor personale ale 
membrilor familiilor sau rudelor și exploatarea 
poziției de judecător în scopul obținerii de fo-
loase necuvenite. Totodată, au fost clar definite 
abateri ca, de exemplu, desfășurarea de activități 
publice cu caracter politic sau manifestarea con-
vingerilor politice întru exercitarea obligațiilor 
de serviciu, precum și atitudinea nedemnă față 

de colegi, avocați, experți, martori sau alți 
participanți la proces.

De asemenea, a fost extins, de la 1 pînă la 2 
ani, termenul de prescripție pentru tragerea la răs-
pundere disciplinară a judecătorilor, a fost modi-
ficat modul de formare a componenței Colegiului 
disciplinar din subordinea Consiliului Superior al 
Magistraturii și detaliate reglementările procedu-
rii disciplinare.

De menţionat că autorii proiectului au optat 
pentru majorarea, de la 10 la 11, a numărului 
membrilor Colegiului disciplinar și includerea în 

componența acestu-
ia a unor membri ai 
societății civile, în 
locul profesorilor 
titulari. Desemnarea 
acestora se va reali-
za prin intermediul 
unor concursuri pu-
blice, organizate de 
Consiliul Superior 
al Magistraturii (3 
membri) și Ministe-
rul Justiției (2 mem-
bri). Proiectul insti-
tuie o nouă etapă în 
procedura discipli-
nară  – examinarea 
admisibilității sesi-

zărilor, revizuiește procedura de contestare a ho-
tărîrilor Colegiului disciplinar. Acestea vor putea 
fi atacate la Consiliul Superior al Magistraturii. 

Proiectul noii Legi cu privire la răspunderea 
disciplinară a judecătorilor a fost elaborat de 
un Grup de lucru creat prin ordinul ministrului 
Justiției, la 13 septembrie 2012, în componența 
căruia au fost incluși colaboratori ai ministeru-
lui, membrii ai CSM și Colegiului disciplinar, 
judecători, reprezentanți ai mediului academic și 
societății civile. La elaborarea acestui proiect s-a 
luat în considerație experiența în domeniu a unor 
state cum ar fi: Germania, România, Lituania și 
Polonia, precum și recomandările elaborate în 
acest sens de instituțiile specializate ale Consiliu-
lui Europei.

Cor. DREPTUl

R ecent, Ministerul Justiției a fina-
lizat și expediat spre examinare 

instituțiilor avizate un amplu pachet de 
inițiative legislative ce privesc măsuri de 
prevenire și combatere a corupției, pre-
cum și proiectul unei noi legi privind testa-
rea integrității profesionale a actorilor din 
sistemul justiției, potrivit unui comunicat. 
Astfel, proiectele în cauză vin să asigure 
aplicarea unuia dintre principalele obiec-
tive ale Strategiei de reformă în sectorul 
justiției, care vizează promovarea și im-
plementarea principiului toleranței zero 
faţă de corupţie.

În particular, urmează a fi aduse mo-
dificări importante la un întreg set de acte 
normative, cum ar fi: Legea cu privire la 
statutul judecătorului, Legea cu privire la 
Consiliul Superior al Magistraturii, Co-
dul penal al Republicii Moldova, Legea 
privind aplicarea tes-
tării la detectorul com-
portamentului simulat 
(poligraf) și Legea cu 
privire la Procuratură.

S t a b i l i r e a 
obligativității testării la 
poligraf a candidaților 
la funcția de judecător 
și procuror, includerea 
în Codul penal a unei 
noi norme care preve-
de confiscarea extinsă 
a averilor ce nu pot 
fi justificate, precum 
și introducerea unei 
noi componențe de 
infracțiune privind ,,îmbogățirea ilicită”, 
acestea sînt doar cîteva din principalele 
amendamente ale inițiativei legislative. 
Astfel, conform noilor prevederi, procu-
rorul ar fi obligat să probeze că o anume 
persoană a fost implicată, într-un interval 
de timp, în săvîrșirea unor infracțiuni, iar 

judecătorul poate dispune confiscarea bu-
nurilor deținute de persoana condamnată, 
dacă ajunge la concluzia că valoarea aces-
tora este disproporționată în raport cu ve-
niturile sale legale. Este de menționat că 
autorii proiectului au luat în considerație 
faptul că măsura confiscării extinse este 
agreată și aplicată în majoritatea țărilor 
Uniunii Europene, remarcînd cu titlu 
special experiența României unde, ca și 
în Republica Moldova, Constituția prezu-
mă caracterul legal al averii dobîndite, dar 
care în aprilie 2012 a reușit să introducă 
modificări similare celor propuse în Co-
dul penal.

De asemenea, prin amendamentele 
propuse urmează a fi revizuite sancțiunile 
din Codul penal pentru infracțiunile de 
corupție, prin majorarea acestora, pre-
cum și stabilită interdicția de comunicare 

a judecătorului în afara procesului judici-
ar cu participanții la acest proces sau terțe 
persoane, în cazul în care este vorba de o 
problemă sau un probabil rezultat, aflate 
în examinarea acestui judecător.

Cor. DREPTUl 

Ministerul Justiției propune 
introducerea răspunderii penale pentru 
îmbogățirea ilicită și confiscarea extinsă 

a averilor ce nu pot fi justificate
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Nu discriminării pe bază de gen, 
inclusiv în rîndurile celor care 

stau la paza ordinii publice şi a drepturi-
lor omului. Şi chiar dacă sîntem departe 
de a afirma că femeile poli-
ţişti sînt tratate pe picior de 
egalitate cu bărbaţii din ace-
laşi domeniu, nu va fi greşit 
dacă vom spune că spre asta 
mergem. O dovadă în acest 
sens este şi cea de-a 3-a Re-
uniune a Consiliului Reţelei 
Femeilor Ofiţeri de Poliţie 
în Europa de Sud-Est, or-
ganizată, recent, la Sofia, 
Bulgaria, la care au partici-
pat şi reprezentanţii MAI al 
Republicii Moldova.

Evenimentul a fost organizat de Pro-
gramul Naţiunilor Unite pentru Dezvol-
tare (PNUD), proiectul SEESAC/UNDP, 
Asociaţia Şefilor de Poliţie din Europa 
de Sud-Est (SEPCA), în colaborare cu 

Ministerul de Interne al Bulgariei, întru-
nind angajaţi din cadrul ministerelor de 
Interne şi serviciilor poliţieneşti din Al-
bania, Bosnia şi Herzegovina, Republica 

Srpska, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, 
Muntenegru şi Serbia, precum şi repre-
zentanţi din cadrul Reţelei Europene a 
Femeilor Poliţiste.

Reuniunea a avut drept obiectiv prin-

cipal schimbul de experienţă şi prezen-
tarea rezultatelor obţinute pe parcursul 
ultimului an, în ceea ce ţine de promo-
varea egalităţii gender în cadrul servici-

ilor poliţieneşti din regiune, 
planificarea activităţilor şi 
stabilirea obiectivelor de acti-
vitate în vederea consolidării 
capacităţilor de asigurare a 
egalităţii de gen pentru anul 
2013, la nivel regional şi na-
ţional.

De asemenea, în cadrul 
Reuniunii anuale a Consiliu-
lui Reţelei Femeilor Ofiţeri 
de Poliţie în Europa de Sud-
Est a fost ales noul Comitet 
Executiv, iar reprezentantul 

Ministerului Afacerilor Interne al Re-
publicii Moldova a fost ales în funcţia 
de vicepreşedinte al organizaţiei pentru 
anul 2013.

lilia DUMINICA

Femeile şi bărbaţii poliţişti, 
pe picior de egalitate

R ecent, ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean, a 
avut o întrevedere cu reprezentanţii Federaţiei Inter-

naţionale pentru Drepturile Omului, în frunte cu secretarul ge-
neral, Artak Kirakosyan, potrivit unui comunicat al Direcţiei 
Informare şi Relaţii cu publicul a MAI.

Oaspeţii au informat conducerea Ministerului Afacerilor 
Interne despre misiunea lor în Repulica Moldova, care rezidă 
în examinarea situaţiei privind respectarea drepturilor omu-
lui, cazurile de tortură şi rele tratamente, în special în cadrul 
organelor de drept din ţara noastră. În urma acestei analize 
urmează să fie elaborat un raport care va reflecta situaţia în 
domeniu.

Dorin Recean a subliniat importanţa vizitelor care oferă 
o viziune independentă faţă de procesele ce se desfăşoară în-
tr-un stat sau instituţie şi a menţionat că unul din obiectivele 
Ministerului Afacerilor Interne urmăreşte scopul restabilirii 
încrederii populaţiei faţă de poliţie şi informării societăţii des-
pre activităţile poliţieneşti, desfăşurate cu respectarea strictă 
a drepturilor omului şi a principiului „toleranţei zero” faţă de 
tortură.

În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne, în colabora-
re cu ONG-urile interesate, depune un efort sporit în conso-
lidarea capacităţilor profesionale ale angajaţilor poliţiei, prin 
organizarea instruirilor pe diverse domenii, precum: dreptu-
rile omului, nediscriminarea, neadmiterea torturii şi instruirea 
psihologică. De asemenea, un mare accent se pune pe con-
solidarea capacităţilor tehnice ale comisariatelor, în special a 
camerelor de audiere.

În cadrul întrevederii, la care a participat şi conducerea 
Departamentului Urmărire Penală şi a Direcţiei Investigaţii şi 
Securitate Internă din cadrul MAI, au fost abordate mai multe 
subiecte, care vizează respectarea drepturilor omului în acti-
vitatea poliţienească, soluţionarea cazurilor de tortură şi rele 
tratamente, respectarea drepturilor omului în cazul reţinerii, 
arestării, transferului persoanelor în instituţiile penitenciare 
etc.

Artak Kirakosyan a menţionat beneficiul desfăşurării re-
formei, subliniind necesitatea respectării drepturilor omului în 
fiecare aspect al activităţii poliţieneşti întru binele societăţii. 
Acesta a informat că raportul elaborat de grupul experţilor va 
conţine şi recomandări pentru instituţiile de aplicare a legii 
din Republica Moldova.

 Cor. DREPTUl

Întrevedere la nivel 
înalt  cu reprezentanţii 

Federaţiei 
Internaţionale pentru 

Drepturile Omului

Î n această vară a fost certificată o 
companie, adică în jur de 100 de 

militari, care este gata să participe în 
orice misiune, conform standardelor, 
sub egida ONU şi NATO. Aceasta a 
fost apreciată de către experţii din stră-
inătate ca fiind „gata de luptă”. 

Declaraţia a fost făcută de către 
ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, în 
cadrul unui interviu.

„Noi am certificat o echipă de genişti, 
ei pot să meargă în orice misiune şi să-
şi îndeplinească operaţiunile nu mai rău 
ca alţii. Avem ofiţeri bine pregătiţi, care 
pot să activeze nu mai rău decît solda-
ţii din state mari. Avem medici care au 
trecut diverse cursuri și pot să acorde 

ajutorul chiar şi în cele mai sărace ţări. 
Elicopterele noastre, sub contractul 
Naţiunilor Unite, lucrează în Afganis-
tan şi sper ca în viitorul apropiat, sub 
egida ONU, UE sau NATO, să putem 
participa cot la cot cu partenerii noştri 
strategici”, a subliniat Marinuţa.

Potrivit ministrului, cooperarea cu 
NATO nu este în contradicţie cu Con-
stituţia şi cu statutul de neutralitate. 
Toate ţările neutre sînt participante în 
operaţiunile de menţinere a păcii, con-
duse de NATO, dar au mandatul ONU. 
De asemenea, Marinuţa a menţionat că 
Republica Moldova nu poate să fie par-
te din UE fără să contribuie la soluţio-
narea problemelor de securitate.

„Nu putem să beneficiem de granturi, 
proiecte economice, culturale, sociale 
europene, dar atunci cînd vine timpul 
să contribuim la soluţionarea proble-
melor de securitate, să spunem că sîn-
tem neutri. Trebuie să arătăm că sîntem 
nu doar consumatori de securitate, dar 
şi contribuim la aceasta”, a mai adău-
gat ministrul Apărării. 

Totodată, Marinuţa a declarat că 
„umbrela NATO” nu va afecta relaţiile 
noastre cu partenerii din Rusia. În acest 
sens, sînt pregătiţi diplomaţii ce trebuie 
să prezinte clar care sînt interesele şi 
viziunea Republicii Moldova  – inte-
grarea în UE.

Militarii moldoveni, pregătiţi să participe în 
orice misiune sub egida NATO

R epublica Moldova ocupă locul 87 
din 144 în Clasamentul Global al 

Competitivităţii 2012-2013 (Global Compe-
titiveness Index 2012-2013), realizat de Forul 
Economic Mondial. Asta deşi punctajul (3,9) 
acordat ţării noastre a rămas acelaşi.

Pentru a stabili nivelul competitivităţii, 
studiul analizează 12 indici, cum ar fi: mediul 
instituţional şi macroeconomic, infrastructu-
ra, sănătatea şi educaţia, eficienţa pieţei şi a 
forţei de muncă, dimensiunea pieţei, nivelul 
de dezvoltare a sectorului tehnologiei şi ino-
vaţia.

Potrivit clasamentului, problemele cu 
care se confruntă Republica Moldova sînt: 
corupţia (17,9), instabilitatea politică (12,6), 
birocraţia guvernamentală ineficientă (10,3) 
şi accesul limitat la finanţare (9,1).

Republica Moldova stă prost la capitolele: 
inovaţii (locul 135), dimensiunea pieţei (lo-
cul 121) şi gradul de dezvoltare a mediului de 
afaceri (locul 120). Cel mai bine ţara noastră 
stă la disponibilitatea tehnologică (locul 65), 
eficienţa forţei de muncă (locul 81),  sănătate 
şi educaţie primară (locul 86).

Moldova este depăşită de ţări precum Ro-
mânia (78), Georgia (77), Ucraina (73), Bul-
garia (62), Federaţia Rusă (67). 

Pe primele trei locuri s-au situat Elveţia, 
Singapore şi Finlanda. La coada clasamentu-
lui se află Burundi, Sierra Leone şi Haiti. 

Moldova a urcat 
şase poziţii în 

Clasamentul Global 
al Competitivităţii

Legea asigurărilor medicale 
obligatorii, care prevede in-

cluderea contraceptivelor în Pachetul 
Beneficiilor de Bază, nu este imple-
mentată în Republica Moldova, con-
stată Fondul Naţiunilor Unite pentru 
Populaţie. Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină (CNAM) 
susţine că în 
Moldova con-
traceptive gra-
tuite sînt acor-
date, însă doar 
persoanelor 
cu probleme 
medicale sau 
sociale. 

P o t r i v i t 
unui răspuns 
oficial al 
CNAM, toate 
p e r s o a n e l e 
asigurate cu poliţă medicală, dar şi 
cele neasigurate, au acces gratuit la 
serviciile de planificare a familiei. 
Însă numai în cazul în care persoane-
le fac parte din categoriile de risc pot 
beneficia şi de contraceptive gratuite. 

Din acest grup fac parte persoane-
le cu probleme de sănătate, care s-ar 
putea agrava în perioada sarcinii sau 
la naştere şi care ar afecta viitorul co-
pil. De asemenea, din grupul de risc 
fac parte şi persoanele care nu au con-
diţii de întreţinere a mai multor copii.  
Totodată, Programul unic prevede 
alegerea mijloacelor de contracepţie 

pentru persoanele fără risc obstetrical, 
maladii social-condiţionate, adminis-
trarea contraceptivelor, aplicarea sau 
înlăturarea steriletului etc. 

Instituţiile medico-sanitare care 
acordă asistenţă medicală primară şi 
specializată de ambulatoriu asigură 
procurarea dispozitivelor medicale 

şi a contraceptivelor 
cu efect prelungit 
pentru persoanele 
din grupele de risc 
medical şi social. 
Pe lîngă centrele 
medicilor de familie, 
există şi 30 de centre 
prietenoase tinerilor, 
care obţin finanţări 
de la CNAM. Aces-
tea prestează servicii 
pentru toţi cetăţenii 
Republicii Moldova, 

indiferent de statutul lor – de asigurat 
sau neasigurat. 

Raportul UNFPA, „Starea Popu-
laţiei Lumii 2012: Planificarea fami-
lială, drepturile omului şi dezvoltarea 

- prin alegere, nu din întîmplare”,  evi-
denţiază că în ciuda existenţei Strate-
giei naţionale de sănătate reproducti-
vă, utilizarea avortului în Republica 
Moldova, ca mijloc de contracepţie, 
este încă larg răspîndită. De aseme-
nea, autorii raportului au depistat că 
şi sterilizarea feminină, uneori este 
efectuată forţat şi fără acordul infor-
mat al femeii.

legi nerespectate: Contraceptive 
oferite gratuit, dar selectiv

Agenţia pentru Protecţia 
Consumatorilor luptă cu nereguli 

din centrele comerciale 

Inspectorii Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor 
au lansat o acţiune de informare a agenţilor economici 

despre modificările legislative din domeniul protecţiei consu-
matorilor. Pe parcursul săptămînii curente, inspectorii merg în 
centrele comerciale, dar şi în pieţele municipale, și distribuie 
agenţilor economici informaţii despre ultimele modificări.

Campania mai are scopul de a sensibiliza consumatorii cu 
privire la cunoașterea drepturilor, dar și obligațiilor acestora. 
Conform legii, fiecare vînzător sau prestator de servicii este 
obligat să afişeze la vedere plăcuţe cu informaţii pentru consu-
matori, care conţin date despre autoritatea de stat cu funcţie de 
protecţie a consumatorilor. Totodată, acesta trebuie să deţină şi 
să afişeze la loc vizibil Registrul de reclamaţii.

Conformarea la prevederile legale va fi verificată de agenţie 
ulterior, în cadrul controalelor de stat.
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Armata Naţională 
continuă să fie cea 

mai credibilă instituţie din-
tre toate structurile statului. 
Astfel, potrivit Barometru-
lui de Opinie Publică, reali-
zat de Centrul de Investigaţii 
Sociologice şi Marketing 

„CBS - AXA”, 42,8 % din nu-
mărul total de respondenţi 
au încredere în armată.

O încredere relativă în 
Armată au exprimat 36,3% 
dintre moldovenii care au 
participat la sondaj, iar cir-
ca şase la sută au spus că 
au mare încredere. Dintre 
aceştia, majoritatea o repre-
zintă femeile şi persoanele 
de ambele genuri cu vîrsta 
cuprinsă între 18 şi 29 de ani. În acelaşi timp, peste un 

sfert din respondenţi au răs-
puns că nu prea au încredere, 
iar circa 20 la sută - că nu au 

deloc încredere 
în instituţia re-
spectivă. 

Pentru com-
paraţie, în mai 
2011, Armata in-
spira încredere la 
jumătate din po-
pulaţie (50%), în 
noiembrie 2010 

- la 49%, în luna 
mai a aceluiaşi 
an - 44%. Iar în 
noiembrie 2009, 
54 la sută din-
tre moldoveni 
aveau mare sau 
oarecare încre-
dere în Armată.

Rezultatele 
sondajului prezentat re-

cent mai relevă că Primăria 
a acumulat 46,7% la capi-
tolul încredere a populaţiei, 
Guvernul - 22,9%, Poliţia - 
24,9%, Preşedinţia - 20,2%, 
iar Parlamentul - 18,7%. Ce-
tăţenii au cea mai mică încre-
dere în justiţie - 14,8%.

Totodată, din catego-
ria instituţiilor non-statale, 
Biserica rămîne a fi insti-
tuţia creditată cu cea mai 
multă încredere din partea 
populaţiei. Astfel, 82,1% 
din cei chestionaţi au spus 
că au cea mai mare încrede-
re în Biserică. În plus, 54,7% 
dintre persoanele intervieva-
te au răspuns că au cea mai 
mare încredere în mass-me-
dia.

În partea de jos a clasa-
mentului din punct de vedere 
al încrederii cetăţenilor se află 
o serie de actori de pe sce-
na social-politică din ţară –   
ONG-urile (22,6%), unele 
partide politice (14%), sindi-
catele (19,7%).

Barometrul Opiniei Pu-
blice a fost realizat de ,,CBS 

– AXA”, la comanda Insti-
tutului de Politici Publice, 
în perioada 30 octombrie - 
12 noiembrie. La sondaj 
au participat 1237 de per-
soane, iar marja de eroare 
anunţată este de aproximativ 
3 procente.

lilia DUMINICA

Armata Naţională – structura statală care inspiră 
cea mai  multă încredere populaţiei

Şi dacă adolescenţa este considerată 
vîrsta la care persoanele sînt destul 

de vulnerabile în ceea ce priveşte consumul 
şi traficul ilicit de droguri, informarea tineri-
lor despre pericolele acestor vicii devine im-

perios necesară. Acesta este un obiectiv al 
MAI. Astfel, recent, ofiţerii Direcţiei Anti-
drog au desfăşurat lecţii de informare pentru 
elevii Liceelor „Bogdan Petriceicu Haşdeu” 
şi ,,Elena Alistar”, din Capitală, unde au 
pus în discuţie subiecte ce ţin de prevenirea 
consumului şi traficului ilicit de droguri în 
rîndurile minorilor şi adolescenţilor, potri-
vit unui comunicat al Direcţiei Informare şi 
Relaţii cu Publicul a MAI.

Evenimentul a fost organizat pentru 
elevii claselor liceale, în scopul minimizării 
daunelor  cauzate de droguri generaţiei în 
creştere, familiarizării acestora cu consecin-
ţele ce pot surveni în rezultatul consumului 
de droguri şi implicării în afaceri ilegale de 
distribuire a drogurilor.

Specialistul Direcţiei Antidrog a prezen-
tat liceenilor specificul activităţii subdiviziu-
nii, situaţia curentă în domeniul consumului 
de droguri pe teritoriul Republicii Moldova, 
prevederile legislaţiei şi clasificarea drogu-
rilor.

Prin prisma subiectelor abordate, ado-
lescenţii au fost informaţi despre motivele 
care pot determina persoanele să recurgă 
la consumul de droguri, pericolul social şi 
consecinţele ce pot apărea ca rezultat al de-
pendenţei de acest viciu. Abuzul de droguri 
şi traficul ilicit al acestora constituie o pro-
blemă care periclitează nu doar sănătatea ce-
lor dependenţi de droguri, impactul social al 
acestui flagel fiind mult mai periculos.

Elevilor le-a fost demonstrat filmul 
„Biletul pentru Caraibe”, realizat în cadrul 

Programului de Asistenţă pentru prevenirea 
abuzului şi traficului ilicit de droguri în Be-
larus, Ucraina şi Moldova (Programul BU-

MAD), în care se relatează despre viaţa unui 
tînăr dependent de acest flagel şi calea de 
revenire a lui la viaţa normală.

Pentru consolidarea informaţiei prezen-
tate, la finele lecţiei, toţi elevii au primit cîte 

un calendar cu 
tematica comba-
terii  consumului 
de droguri, iar 
pentru clase au 
fost înmînate 
postere despre 

„Măsurile de 
prevenire a con-
sumului de dro-
guri”.

Ofiţerii Di-
recţiei Antidrog 
desfăşoară lecţii 
de acest gen pe 
întreg teritoriul 
ţării, începînd 

cu luna septembrie 2012. Pe parcursul lunii 
curente, despre consecinţele consumului şi 
traficului ilicit de droguri au fost informaţi 
elevii mai multor licee din raioanele Orhei, 
Soroca şi Bălţi.

Totodată, MAI desfăşoară şi o amplă 
campanie de sensibilizare şi informare a ti-
nerilor despre riscurile traficului de persoa-
ne şi migraţiei ilegale.

În acest sens, angajaţii Centrului pentru 
Combaterea Tra-
ficului de Persoa-
ne al Ministerului 
Afacerilor Interne 
au organizat un 
seminar informa-
tiv cu genericul 

„Riscurile traficu-
lui de persoane 
şi migraţiunii 
ilegale”, pentru 
studenţii Aca-
demiei de Studii 
Economice din 
Moldova.

Evenimentul 
a fost organizat 
în scopul sporirii 
nivelului de in-
formare a societă-
ţii civile şi în spe-
cial a tinerilor, despre fenomenul traficului 
de fiinţe umane şi migraţiei ilegale, precum 
şi riscurile acestuia.

Reprezentanţii centrului au informat 
studenţii despre activitatea subdiviziunii, 
activităţile organizatorico-practice între-
prinse, cooperarea locală şi internaţională, 

precum şi operaţiunile efectuate în comun 
cu organele poliţieneşti din străinătate.

Au fost prezentate date statistice privind 
tendinţele fenomenului traficului de persoa-
ne, ţările de destinaţie, tipurile de exploatare, 
transportare, filierele depistate şi lichidate, 
progresele obţinute la compartimentul pre-
venirii şi combaterii acestui flagel.

La întrunire, împreună cu ofiţerii Cen-
trului pentru Combaterea Traficului de 
Persoane, au participat psihologi şi repre-
zentanţi ai Centrului Internaţional pentru 
Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii 

,,La Strada”, care au prezentat un film docu-
mentar realizat în baza cazurilor reale şi au 
repartizat broşuri ce conţin informaţii utile 
la acest subiect şi numerele de telefon ale 
liniilor fierbinţi la care pot apela persoanele 
care au nimerit în astfel de situaţii.

În cadrul seminarului a fost realizat şi 
un schimb de opinii cu tinerii, fiind evi-
denţiate riscurile la care sînt expuşi cetăţe-
nii Republicii Moldova, după luarea deci-
ziei de plecare peste hotare. De asemenea, 
au fost explicate modalităţile de evitare a 
capcanelor întinse de organizatorii migra-
ţiei ilegale.

Eforturile organelor de drept ale Repu-
blicii Moldova în combaterea acestor fe-
nomene şi rezultatele obţinute au fost înalt 
apreciate de către studenţii şi administraţia 
Academiei de Studii Economice.

Precizăm că specialiştii Centrului pen-
tru Combaterea Traficului de Persoane al 
Ministerului Afacerilor Interne urmează să 
desfăşoare seminare de acest gen şi în ca-
drul altor instituţii de învăţămînt din ţară.

Cor. DREPTUl

lecţii de informare pentru tineri: 
Consumul şi traficul ilicit de droguri, traficul de 

persoane şi riscurile migraţiei ilegale

Suedia, interesată de 
desfăşurarea reformelor 

iniţiate de Ministerul 
Justiţiei al R. Moldova

Ministerul Justiţiei trebuie să conti-
nue în acelaşi ritm pe calea reformelor, 
iar autorităţile suedeze vor oferi Re-
publicii Moldova tot suportul necesar 
în acest sens. Declaraţia a fost făcută 
de ambasadorul Suediei la Chişinău,        
Ingrid Tersman, în cadrul întrevederii 
bilaterale cu ministrul Oleg Efrim. 

Ministrul Justiţiei şi ambasadorul Suediei în 
Republica Moldova au discutat aspecte ce 

ţin de implementarea Strategiei de reformare a sec-
torului justiţiei, dar şi alte subiecte de interes comun. 
Cu acest prilej, Oleg Efrim i-a mulţumit ambasa-
dorului suedez pentru interesul constant şi sprijinul 
substanţial pe care 
ţara sa îl acordă Re-
publicii Moldova pe 
calea reformelor din 
justiţie, prezentîndu-i 
pe larg ultimele ini-
ţiative legislative ale 
Ministerului Justiţiei 
cu privire la măsurile 
de prevenire şi com-
batere a corupţiei. 

„Prin inovaţii cum 
ar fi introducerea răs-
punderii penale pentru 
îmbogăţirea ilicită şi confiscarea extinsă a averilor ce 
nu pot fi justificate, prin înăsprirea pedepselor pentru 
acte de corupţie în general, Guvernul de la Chişinău 
prezintă dovada seriozităţii intenţiilor sale în lupta cu 
acest flagel social şi, totodată, racordează legislaţia 
naţională la standardele europene în domeniu”, a sub-
liniat O. Efrim.

La rîndul său, ambasadorul Suediei la Chişinău 
şi-a exprimat interesul cu privire la modul în care 
autorităţile moldoveneşti urmează să aplice în prac-
tică normele Legii cu privire la asigurarea egalităţii, 
adoptată în primăvara acestui an şi care urmează să 
intre în vigoare de la 1 ianuarie 2014. În acest sens, 
ministrul Justiţiei a dat asigurări că toate acţiunile 
planificate în legătură cu implementarea acestui act 
normativ se desfăşoară în termenii stabiliţi, precizînd 
că proiectul Regulamentului de funcţionare a Consi-
liului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi 
asigurarea egalităţii a fost definitivat şi urmează a fi 
supus unor largi dezbateri publice în perioada imedi-
at următoare. 

La finele întrevederii bilaterale, Ingrid Tersman a 
încurajat Ministerul Justiţiei de la Chişinău să conti-
nue în acelaşi ritm pe calea reformelor, asigurînd au-
torităţile Republicii Moldova cu tot suportul necesar 
din partea Suediei. 

lilia DUMINICA
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Citaţii în judecată

 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform art.20 din Co-
dul muncii, reprezentanţi ai 
salariaţilor în cadrul partene-
riatului social sînt organele 
sindicale la nivel naţional, te-
ritorial, ramural şi de unitate, 
împuternicite în conformita-
te cu statutele sindicatelor şi 
cu legislaţia în vigoare. 

Potriviti art.21 din același 
cod, salariaţii care nu sînt 
membri de sindicat au drep-
tul să împuternicească orga-
nul sindical să le reprezinte 
interesele în raporturile de 
muncă cu angajatorul. Arti-
colul 21 mai  prevede că în 
unităţile în care nu sînt con-
stituite sindicate, interesele 
salariaţilor pot fi apărate de 
reprezentanţii aleşi ai aces-

tora. Reprezentanţii salaria-
ţilor sînt aleşi în cadrul adu-
nării generale (conferinţei) 
a salariaţilor, cu votul a cel 
puţin jumătate din numărul 
total al salariaţilor (delega-
ţilor) din unitate.  Numărul 
de reprezentanţi aleşi ai sala-
riaţilor se stabileşte de adu-
narea generală (conferinţa) 
a salariaţilor, ţinîndu-se cont 
de numărul personalului din 
unitate.  Împuternicirile re-
prezentanţilor aleşi ai sala-
riaţilor, modul de exercitare 
a acestora, precum şi durata 
şi limitele mandatului lor, se 
stabilesc de adunarea gene-
rală (conferinţa) a salariaţi-
lor într-un act normativ la 
nivel de unitate.

? Cine ar putea să reprezinte interesele 
salariaților în afară de sindicate, adică acolo 
unde ele nu sînt constituite?

Valentina Bînzari,
mun. Chișinău

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cebanu Piotr, 
cu domiciliul: mun. Chişinău, str. V. Belinski nr. 61, apt. 23, 
pentru data de 29 ianuarie 2013, ora 12.00, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate de pîrît în 
cauza civilă nr. 2E2-6155/2012, intentată de Chipenco El-
mira privind înlăturarea obstacolelor în dispunerea de spaţiu 
locativ.

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

Judecător  Elena Cojocari
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Dănilă Adrian, 
cu domiciliul: satul Ochiul Alb, Drochia, pentru data de 21 
decembrie 2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cererii reclamantului Istrate Olesea, privind încasarea pensiei 
alimentare.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Lupaşcu Oleg, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Gheor-
ghe Madan nr. 87/5, apt. 63, pentru data de 12 februarie 2013, 
ora 13.00, la şedinţa de judecată în (mun. Chişinău, str. Kiev 
nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Esipenco Victor privind încasarea datoriei.

 Judecător  Veronica Negru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
,,Crijanovski Nadejda” ÎI, cu sediul: mun. Chişinău, str. Flo-
rilor nr. 28/3, pentru data de 5 martie 2013, ora 14.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît, 
unde va avea loc examinarea cererii reclamantului SC ,,Oc-
topus-Prof” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Porojan Ruslan, pentru data de 6 martie 2013, ora 13.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) unde va avea 
loc examinarea cauzei la acţiunea cet. Ioniţov Ana privind 
încasarea sumei.

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

Judecător  Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Eleron”, pentru data de 7 decembrie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 12) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea ca-
uzei civile la acţiunea SRL ,,Boiar Grup” privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila 

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Dicu Ole-
sea, domiciliată: mun. Chişinău, str. Aba Gohberg nr. 2, apt. 104, 
pentru data de 20 decembrie 2012, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204, et. 2) 
în calitate de intimat, unde va avea loc examinarea cauzei civile 
nr. 2a-2968/12, în ordine de apel, la acţiunea cet. Ciofu Olga 
privind încasarea datoriei.

Judecător  N. Budăi 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Postolachi Constantin, c/p - 2003003600688, pentru data de 19 
decembrie 2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 47) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţi-
unea cet. Bîscu Veaceslav privind încasarea datoriei.

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

Judecător  I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bodiu Vitalii Constantin, domiciliat: mun. Chişinău, str. 31 Au-
gust 1989 nr. 43, pentru data de 26 decembrie 2012, ora 13.15, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 207) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui 
Lupan Mihai privind încasarea datoriei.

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

 Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tipa Ghenadie, pentru data de 28 ianuarie 2013, ora 8.40, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Stratu Iana privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător  V. Efros 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Cozariuc Valentina, domiciliată: mun. Chişinău, str. Dru-
mul Crucii nr. 94, apt. 8, pentru data de 17 decembrie 2012, 
ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui Olişev-
schi Grigore privind încasarea sumei. 

Judecător  Oleg Sternioală

www
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezenta-

rea obligatorie a cet. Stigarescu Simion, cu domiciliul: mun. 
Chişinău, or. Durleşti, str. Tudor Vladimirescu nr. 5, apt. 28, 
pentru data de 20 decembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
215, în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea SRL 
,,Romstal Trade” privind încasarea datoriei, sub sancţiunea 
aplicării efectelor corespunzătoare prevăzute de art.205, 206 
din Codul de Procedură Civilă.

Judecător  Ion Gancear
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL ,,Advex-Prim”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Mitropolit 
Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 45, of. 208, pentru data de 21 
decembrie 2012, ora 9.20, la şedinţa de judecată (str. M. Vi-
teazul nr. 2, bir. 506) în calitate de pîrît la cererea reclamantu-
lui ÎM ,,Glorinal-Grup” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător                                                 Silvia Gîrbu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Dolghii Lau-
renţiu, domiciliat: mun. Chişinău, str. L. Deleanu nr. 2, apt. 
51, pentru data de 24 decembrie 2012, ora 13.30, la şedinţa 
de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
230, în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Dolghii Evghenii 
privind aprecierea cotei părţi.

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

Judecător  Alexandru Rotari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Romaura”, ultimul sediu cunoscut: 
mun. Chişinău, str. Mesager nr. 5/2, apt. 311, pentru data de 
28 ianuarie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. 
Viteazul nr. 2, bir. 606) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
cererea reclamantului ÎM ,,Glorinal-Grup” SRL privind înca-
sarea datoriei.

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

Judecător                                 Ghenadie Plămădeală 

S e consideră copil per-
soana care nu a atins 

vîrsta de 18 ani (majoratul). 
Fiecare copil are dreptul să 
locuiască în familie, să-şi 
cunoască părinţii, să benefi-
cieze de grija lor, să coabite-
ze cu ei, cu excepţia cazurilor 
cînd aceasta contravine inte-
reselor copilului. Copilul are 
dreptul la educaţie din par-
tea părinţilor, la dezvoltarea 
capacităţilor intelectuale, la 
libertatea gîndirii şi conşti-
inţei, la apărarea demnităţii 
şi onoarei. În cazurile cînd 
copilul este lipsit de grija 
părinţilor (aceştia sînt de-
căzuţi din drepturile părin-
teşti, declaraţi incapabili sau 
dispăruţi, precum şi în alte 
cazuri), drepturile copilului 
la educaţie sînt asigurate de 
autoritatea tutelară.

Copilul are dreptul să 
comunice cu ambii părinţi, 
cu buneii, fraţii, surorile 
şi cu celelalte rude. Desfa-
cerea căsătoriei părinţilor, 
nulitatea ei sau traiul sepa-
rat al acestora nu afectează 
drepturile copilului. În cazul 
cînd părinţii au domiciliul 
separat, copilul are dreptul 
să comunice cu fiecare din-
tre ei. Copilul aflat în situaţii 
extreme (reţinere, arest etc.) 
are dreptul să ia legătura cu 
părinţii sau cu alte rude în 
modul stabilit. Dacă nu este 
posibil de a contacta părinţii 
sau rudele copilului, va fi 
anunţată imediat autoritatea 
tutelară. Copilului i se ga-

rantează apărarea drepturilor 
şi intereselor sale legitime. 
Apărarea drepturilor şi inte-
reselor legitime ale copilului 
se asigură de părinţi sau per-
soanele care îi înlocuiesc, iar 
în cazurile prevăzute de lege 

- de procuror, autoritatea tute-
lară sau de alte organe abili-
tate. Minorul care a căpătat 
capacitatea deplină de exer-
ciţiu pînă la atingerea majo-
ratului îşi apără drepturile şi 
interesele legitime de sine 
stătător. Copilul are dreptul 
la protecţie contra abuzuri-
lor, inclusiv contra pedepsei 
corporale din partea părinţi-
lor sau a persoanelor care îi 
înlocuiesc.

În cazul încălcării drep-
turilor şi intereselor legitime 
ale copilului, inclusiv prin 
neîndeplinirea sau îndepli-
nirea necorespunzătoare de 
către părinţi (a unuia dintre 
ei) a obligaţiilor de întreţine-
re, educaţie şi instruire sau în 
cazul abuzului de drepturile 
părinteşti, copilul poate să 
se adreseze de sine stătător 
autorităţii tutelare pentru 
apărarea drepturilor şi inte-
reselor sale legitime, iar de 
la vîrsta de 14 ani - instan-
ţei judecătoreşti. Persoanele 
cu funcţii de răspundere şi 
alţi cetăţeni care ştiu despre 
existenţa unui pericol pentru 
viaţa sau sănătatea copilului, 
despre încălcarea drepturilor 
şi intereselor lui legitime 
sînt obligaţi să comunice 
acest fapt autorităţii tutelare, 

făcînd tot posibilul pentru a 
proteja drepturile şi interese-
le legitime ale copilului. Co-
pilul are dreptul să-şi expri-
me opinia la soluţionarea în 
familie a problemelor care 
îi ating interesele şi să fie 
audiat în cursul dezbaterilor 
judiciare sau administrative. 
De opinia copilului care a 
atins vîrsta de 10 ani se va 
ţine cont în mod obligatoriu 
dacă aceasta nu contravine 
intereselor lui. 

Copilul are dreptul la un 
nume de familie şi prenume.  
Copilul dobîndeşte numele 
de familie al părinţilor săi. 
Dacă părinţii poartă nume 
de familie diferite, copilul 
va lua numele de familie al 
tatălui sau al mamei, în baza 
acordului comun al acestora. 
Copilul va purta un prenume 
simplu sau unul compus din 
două prenume, potrivit voin-
ţei ambilor părinţi. În caz de 
litigiu între părinţi privind 
numele de familie şi/sau pre-
numele copilului, decide au-
toritatea tutelară. În baza ce-
rerii comune a părinţilor (sau 
a unuia dintre ei), oficiul de 
stare civilă poate schimba 
numele de familie şi/sau pre-
numele copilului care nu a 
atins vîrsta de 16 ani. În caz 
de litigiu între părinţi, pro-
blema privind schimbarea 
numelui de familie şi/sau a 
prenumelui copilului este 
soluţionată de către oficiul 
de stare civilă, cu participa-
rea autorităţii tutelare în a 

cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul minorul, ţinîndu-
se cont în exclusivitate de 
interesele copilului. Schim-
barea numelui de familie al 
ambilor părinţi atrage după 
sine schimbarea numelui de 
familie al copilului, iar în 
cazul schimbării numelui 
de familie al unuia dintre 
părinţi, numele de familie al 
copilului poate fi schimbat 
în baza acordului comun al 
părinţilor. În lipsa unui atare 
acord, decide autoritatea tu-
telară. Schimbarea numelui 
de familie şi/sau a prenume-
lui copilului care a atins vîr-
sta de 10 ani se face, în toate 
cazurile, cu acordul acestuia.

Copilul este proprietar al 
veniturilor obţinute, al bunu-
rilor primite în dar, moştenite 
sau dobîndite într-un alt mod, 
şi al tuturor bunurilor procu-
rate din mijloacele lui. Drep-
tul de proprietate al copilului 
este realizat în modul stabilit 
de Codul civil.  Copilul nu 
are drept de proprietate asu-
pra bunurilor părinţilor, iar 
părinţii - asupra bunurilor co-
piilor, excepţie făcînd dreptul 
la moştenire şi dreptul la 
întreţinere. Părinţii şi copiii 
care locuiesc împreună pose-
dă şi folosesc bunurile fiecă-
ruia dintre ei de comun acord.  
În cazul apariţiei bunurilor 
comune ale părinţilor şi co-
piilor, drepturile de posesie, 
de folosinţă şi de dispoziţie a 
acestora sînt reglementate de 
legislaţia civilă.

Drepturile generale ale copiilor minori 
prevăzute de Codul familiei 
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Citaţii în judecată www
Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Vasilica Tatiana 

Ulian, cu domiciliul: satul Şercani, Orhei, pentru data de 20 
decembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, et.2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Cobasnean Igor privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Mihalaş Iurie Ion, domiciliat: satul Tîr-
zieni, Orhei, pentru data de 21 decembrie 2012, ora 9.15, la şe-
dinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Mihalaş Maria 
Fiodor privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Varzari Gheorghe Ştefan, domiciliat: sa-
tul Mîrzeşti, Orhei, pentru data de 21 decembrie 2012, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2, bir. 5) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Varzari Lilia 
privind încasarea cheltuielilor suplimentare.

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

Judecător  Ecaterina Buzu
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Priimac Igor Ale-
xei, domiciliat: or. Orhei, str. Ştefan cel Mare nr. 5, apt. 28, pen-
tru data de 24 decembrie 2012, ora 9.10, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Veronica Cupcea 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Andronic Nina 
Pavel, domiciliată: or. Orhei, str. 1 Mai nr. 55, apt. 12, pentru 
data de 24 decembrie 2012, ora 9.20, la şedinţa de judecată (Or-
hei, str. V. Mahu nr. 135, et.2) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datoriei.

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Rusu Ion, do-
miciliat: satul Bursuc, Nisporeni, pentru data de 25 decembrie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Nisporeni, str. I. Vodă 
nr. 5,sala 2, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-646/12 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  D. Cristian 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Berbec Eleonora Vladimir, cu ultimul 
domiciliu: satul Neculăieuca, Orhei, pentru data de 26 decem-
brie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,Orhei-
Gaz” privind încasarea cheltuielilor de judecată.

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. Garbatovscaia Tatiana, cu ultimul do-
miciliu: satul Pelivan, Orhei, pentru data de 26 decembrie 2012, 
ora 9.10, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,Orhei-Gaz” pri-
vind neexecutarea obligaţiilor.

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

Judecător                                   Tatiana Troianovschi
 www

Judecătoria Ungheni solicită prezentarea cet. Bortici Sergiu, 
domiciliat: satul Semeni, Ungheni, pentru data de 16 ianuarie 
2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Ungheni, str. Naţională 
nr. 21, bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ,,Eu-
roasig-Grup” SRL privind recuperarea daunei materiale.

Judecător  Vasile Şchiopu
www

Judecătoria Floreşti solicită prezentarea cet. Chiriac Vitalie 
Boris, domiciliat: satul Trifăneşti, Floreşti, adresa de contact: or. 
Floreşti, bdul Victoriei nr. 19, apt. 20, pentru data de 17 ianuarie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Foresti, str. M. Eminescu 
nr. 1, bir. 10) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile intentată de ÎCS ,,Express Leasing” SRL privind 
încasarea datoriei.

Judecător  ludmila Grădinaru
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea obligatorie a cet. Teşcureanu Vladimir Ion, 
domiciliat: satul Popeştii de Jos, Drochia (temporar domiciliat 
în satul Mileşti, Nisporeni), pentru data de 23 ianuarie 2013, ora 
11.00, la şedinţa de judecată (Drochia, str. 31 August 1989, nr. 7, 
bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Ceban Nina 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător  Nelia Podlisnic 

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Conev Igor, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. 31 August 1989 
nr. 29, apt. 7, pentru data de 11 decembrie 2012, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea: Ovcearuc Petr şi Ovcearuc Oleg către: 
Ovcearuc Gabriela, Ovcearuc Eduard şi Ovcearuc Ala privind 
madificarea contractului de închiriere a spaţiului locativ.

Judecător      A. Andronic
 www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Gore Maria 
Gheorghe, Gore Ion Ion, pentru data de 18 decembrie 2012, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
318) în calitate de pîrîţi la cererea APLP 54/219 privind încasa-
rea datoriei.

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

Judecător      Ala Malîi
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM,  solicită  prezentarea cet. Corcimari Vasile, pentru data de 
26 decembrie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Donduşeni, 
str. 31 August 1989, nr. 19, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Corcimari Rodica privind încasarea forţată a 
pensiei alimentare pentru întreţinerea copiilor.

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

Judecător     lucia Danilişin  
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită REPETAT prezentarea cet. Gandrabur Grigorii, cu ulti-
mul domiciliu în or. Orhei, pentru data de 18 decembrie 2012, 
ora 8.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în 
calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cererii înaintată de 
reclamanta Gandrabur Maria privind radierei vizei de reşedinţă.

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

Judecător        V. Negruţa
ANUNŢ

În temeiul executării d/executorii privind încasarea de la 
Reabcevschi Lilia, a datoriei aflate în procedură de executare, 
executorul judecătoresc Nicolae Paşa anunţă pentru data de 17 
decembrie 2012, ora 11.30, licitaţia publică ce va avea loc în in-
cinta Biroului executorului judecătoresc Nicolae Paşa, de pe str. 
N. Zelinschi nr. 11, mun. Chişinău, în vederea vinderii imobilu-
lui ce constă din construcţia nefinalizată cu suprafaţa de 120,8 
metri pătraţi, cu nr. cadastral - 0155213.067.03, şi terenul afe-
rent cu suprfaţa de 0,1046 ha., cu nr. cadastral - 0155213.067.

Preţul bunului expus la licitaţie constituie 429 600 lei.
Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele do-

cumente:
1. Cererea de participare la licitaţie, cu indicarea preţului 

propus pentru bunul scos la lcitaţie;
2. Copia documentului de plată care confirmă depunerea 

acontului de 5% din valoarea bunului ce constituie - 21 480 lei, 
depus pe contul executorului judecătoresc IDNO - 43244012, 
cont curent special cu nr. 225191944 la BC ,,Moldinconbank” SA, 
filiala Onest, c.b. MOLDMD2X319, IDNO - 1002600028096, 
Chişinău, copia buletinului de identitate şi dovada de achitre a 
taxei de participare la licitaţie în mărime de 60 lei;

3. Declaraţia referitoare la lipsa interdicţiilor pentru partici-
pare la licitaţie, art.131 CEx.

Primirea cererilor de participare la licitaţie şi a documentelor 
se încheie cu o zi înainte de data desfăşurării licitaţiei, adică pînă 
pe data de 14 decembrie 2012, termenul limită de înregistrare a 
prezenţei şi primirii biletului este: data de 17 decembrie 2012, 
ora 11.20.

Pentru informaţii suplimentare, vă adresaţi executoru-
lui judecătoresc Nicolae Paşa: tel. (022) 55-34-12, tel. mob. 
068401019.

Executor judecătoresc                           Nicolae Paşa
 www

În temeiul executării d/executorii privind încasarea în mod 
solitar de la cet-nii: Cotruţă Grigori şi Cotruţă Anastasia, a da-
toriei aflate în procedură de executare, executorul judecătoresc 
Nicolae Paşa anunţă pentru data de 17 decembrie 2012, ora 
12.30, licitaţia publică ce va avea loc în incinta Biroului exe-
cutorului judecătoresc Nicolae Paşa, de pe str. N. Zelinschi nr. 
11, mun. Chişinău, în vederea vinderii imobilului ce constă din 
construcţia cu suprafaţa de 180 metri pătraţi, cu nr. cadastral - 
0155213.117.01, şi terenul aferent cu suprfaţa de 0,0506 ha., cu 
nr. cadastral - 0155213.117.

Preţul bunului expus la licitaţie constituie 253 600 lei.
Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele do-

cumente:
1. Cererea de participare la licitaţie, cu indicarea preţului 

propus pentru bunul scos la lcitaţie;
2. Copia documentului de plată care confirmă depunerea 

acontului de 5% din valoarea bunului ce constituie - 12 680 lei, 
depus pe contul executorului judecătoresc IDNO - 43244012, 
cont curent special cu nr. 225191944 la BC ,,Moldinconbank” SA, 
filiala Onest, c.b. MOLDMD2X319, IDNO - 1002600028096, 
Chişinău, copia buletinului de identitate şi dovada de achitre a 
taxei de participare la licitaţie în mărime de 60 lei;

3. Declaraţia referitoare la lipsa interdicţiilor pentru partici-
pare la licitaţie, art.131 CEx.

Primirea cererilor de participare la licitaţie şi a documentelor 
se încheie cu o zi înainte de data desfăşurării licitaţiei, adică pînă 
pe data de 14 decembrie 2012, termenul limită de înregistrare a 
prezenţei şi primirii biletului este: data de 17 decembrie 2012, 
ora 12.20.

Pentru informaţii suplimentare, vă adresaţi executoru-
lui judecătoresc Nicolae Paşa: tel. (022) 55-34-12, tel. mob. 
068401019.

Executor judecătoresc                              Nicolae Paşa

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Potrîmba Tatiana, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, bdul Ioan Cuza-Vodă nr. 10, od-le: 103, 104, 105, pentru 
data de 12 decembrie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski nr. 13, bir. 6) în calitate de pîrît, unde va avea loc 
examinarea cauzei civile nr. 2-3370/12, la cererea: Universitatea 
Tehnică din Moldova privind evacuarea.

Judecător                                 Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Crasigal”, pentru data de 19 decembrie 
2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 12) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la acţiunea SRL ,,Marstel Grup” privind încasarea dato-
riei.

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

Judecător Viorica Mihaila 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ,,Assteria” SA, pentru data de 20 decembrie 
2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea ,,JLC 
Invest” SA privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rozmas Vladimir, pentru data de 21 decembrie 2012, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate 
de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea lui 
Fachira Boris privind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Gromov Maria, domiciliată: mun. Chişinău, bdul Dacia nr. 
25, apt. 49, c/p - 0993011432727, pentru data de 21 decembrie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 15) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Gromov 
Vitalie privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului co-
pilului minor.

Judecător  luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,Yoneko”, pentru data de 21 decembrie 
2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 1) unde va avea loc examinarea acţiunii intentate de Blanari 
Igor privind încasarea sumei.

Judecător  Viorica Puica
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Costiuc Alexandru, 
pentru data de 24 ianuarie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) unde va avea loc examinarea ce-
rerii cet. Costiuc Natalia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  S. Teleucă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cegolea Vladimir 
Ivanovici, a.n. 28.12.1964, pentru data de 18 decembrie 2012, 
ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, 
bir. 305) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Cegolea 
Parascovia privind recunoaşterea valabilităţii contractului.

Judecător  Ion Tutunaru
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Amariei Gabriela, 
pentru data de 19 decembrie 2012, ora 10.15, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Amariei Sergiu Nicolae privind desfa-
cerea căsătoriei.

Judecător  ludmila Ouş
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului PPR 
,,Top Magazin” SRL, pentru data de 19 decembrie 2012, ora 
8.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 315) 
în calitate de pîrît la cererea Î.M. ,,TD Odesacabeli-Moldova” 
SRL privind încasarea datoriei.

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 reprezentantului ,,AU-
RAŞ – PRODCONS” SRL, cu sediul cunoscut: mun. Chişinău, 
str. Otovasca nr. 13, pentru data de 10 ianuarie 2013, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 313) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la cererea Direcţiei Generale pen-
tru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova 
privind încasarea sumei.

Judecător  ludmila Ouş
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Negruţa Serghei, cu ultimul domiciliu: 
satul Piatra, Orhei, pentru data de 19 decembrie 2012, ora 10.30, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea cet. Negruţa Tatiana privind 
desfacerea căsătoriei.

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

Judecător                                   Tatiana Troianovschi
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Grigore FIODOROV, 
doctor în drept, profesor universitar, 

Facultatea de Drept, USM           

Grigore Fiodorov a ab-
solvit Facultatea de Drept 
a Universităţii de Stat I. 
Franko din Lvov (1959) şi 
Institutul Economie și Co-
merţ din Lvov (1957). În 
perioada anilor 1960-1968 a 
lucrat în biroul procurorului. 
Din 1968,  a fost angajat la 

Facultatea de Drept a Universităţii  de Stat din 
Moldova, unde activează  pînă în prezent.  În cei 
44 de ani de activitate didactică în cadrul Facul-
tăţii de Drept a USM,  dl Fiodorov a activat în 
calitate de: lector asistent, lector, lector  superi-
or şi conferenţiar universitar. Timp de 18 ani a 
deţinut postul de şef al Catedrei Teoria şi Isto-
ria Dreptului (1974-1992). Din decembrie 2005, 
se află în postul  de profesor  interimar. Grigore          
Fiodorov a ţinut ore la discipline importante,  
precum: ,,Teoria generală a dreptului”, ,,Proble-
mele teoriei generale a dreptului”,  cursul special 

,,Tehnica legislativă”. Este autorul a peste 100 de  
publicaţii ştiinţifice, monografii, manuale, ma-
nuale de instruire, lucrări de cercetare etc.

În 2003, Grigore Fiodorov a fost distins cu 
Ordinul ,,Gloria Muncii”, pentru activitatea sa 
prodigioasă în care și-a demonstrat, cu multă 
seriozitate şi responsabilitate, atît calităţile pe-
dagogice, cît şi pregătirea profesională. 

Şi pentru că una din aceste splendide zile de 
sfîrşit de toamnă aparţine în exclusivitate omului 
de ştiinţă Grigore Fiodorov, colectivul Catedrei 
Teoria şi Istoria Dreptului îi adresează sincere 
felicitări, cu acest minunat prilej, urîndu-i tra-
diţionalul, dar şi semnificativul La Mulţi Ani! 
Succese în toate domeniile vieţii şi bucurii de la 
cei dragi inimii.

* * *
Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 

Adriana Eşanu, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Eduard    
Serbenco, doctor în drept, lector universitar, Fa-
cultatea de Drept, USM; Angela Ciubotaru, ju-
decător, Cahul; Angela Revenco, judecător, CA 
Bălţi; Silvia Gîrbu, judecător, Buiucani; Ala 
Cobăneanu, judecător, CSJ; Stela Procopciuc, 
judecător, CA Bălţi; Marcel Juganari, judecător, 
Călăraşi; Vitalie Cotorobai, judecător, Hînceşti.  

 Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile, întru bunăstarea societăţii noastre.

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

La Mulţi Ani!
membrii Consiliului  

de administraţie 
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul 
şi Revista Naţională  de Drept

E important să ştii cum 
anume se combină ali-

mentele, astfel încît să nu îţi 
distrugi sănătatea. Cunoaștem 
cu toţii că alimentele pot fi îm-
părţite în grupe, fiecare avînd 
un timp de digerare diferit; 
pornind de aici, nu e bine să 
le amestecăm. Cînd mănînci 
greşit, te vei simţi rău: apar 
balonările, gazele, durerile de 
stomac, greaţa, oboseala, con-
stipaţia. Citeşte mai departe şi 
vezi ce efecte nefaste asupra 
organismului tău îl au unele 
combinaţii de alimente pe 
care le facem (sau le făceam) 
în mod constant.

Fructe după masă. Fruc-
tele nu se mănîncă în combi-
naţie cu alte alimente. Motivul 
este că fructele conţin anumi-
te tipuri de zaharuri care nu 
au nevoie să fie digerate, deci, 
fructele vor rămîne foarte puţin în sto-
mac. Consumate cu alte grupe de ali-
mente (grăsimi, proteine, legume sau 
amidonoase), fructele vor rămîne în 
stomac mult mai mult decît e nevoie şi 
se vor fermenta. În mod corect, fructe-
le se mănîncă singure, cu 30 de minute 
înainte de masă sau la 2 ore după.

Iaurt cu fructe. Cum adică, iaurtul  
atît de bun şi gustos din reclame, de 
fapt nu e bun? Exact. După cum spu-
neam şi mai sus, fructele trebuie mîn-
cate singure şi în niciun caz nu intră 
în combinaţii cu alte alimente bogate 
în proteine animale; rezultatele aces-
tei combinaţii variază de la o digestie 
leneşă, la schimbarea florei intestinale, 
producerea de toxine, congestia sinu-
surilor, răceală, tuse, alergii. Dacă vrei 

să mănînci iaurtul puţin altfel, alege un 
sortiment fără arome şi cît mai simplu, 
căruia să îi îmbogăţeşti gustul cu puţi-
nă miere, scorţişoară sau stafide.

Lapte cu banane/milkshake de ba-
nane. Pe cît de gustos, pe atît de toxic! 
Combinate, aceste alimente se digeră 
extrem de dificil şi dau o stare de obo-
seală şi greutate întregului corp. Dacă 
totuşi vrei să bei smoothie de lapte cu 
banane, ai grijă ca fructul să fie extrem 
de bine copt (cu pete negre) şi adaugă 
un praf de cardamom şi nucuşoară, pen-
tru a ajuta digestia.

Cereale cu lapte şi suc de portoca-
le. Da, este bine să bei un suc proaspăt 
de dimineaţă, însă nu oricum. Sucul 
de portocale (sau orice alt fruct acid) 
distruge enzimele responsabile de di-
gerarea cerealelor și ,,taie”’ laptele, 

transformîndu-l în mucus. Pentru un 
mic dejun sănătos, bea sucul de porto-
cale cu 30 de minute înainte de a mînca 
cerealele.

Paste cu brînză şi sos de roşii. Ro-
şiile sînt legume acide care nu trebuie 
amestecate cu alimentele bogate în car-
bohidraţi, aşa cum sînt pastele. Dacă 
faci asta, nu te mira dacă vei simți o 
oboseală suspectă imediat după masă. 
Consumă în schimb paste cu sos pesto 
şi legume preparate la grătar.

Omletă cu brînză şi carne. În ge-
neral, combinaţiile de alimente bogate 
în proteine nu sînt recomandate. Un 
singur aliment bogat în proteine este 
suficient la o masă, pentru că este mai 
uşor de digerat. Alege oricînd să com-
bini oul cu legume sau alte vegetale.

Cel mai lung cuvînt din lume are aproape 190 
mii de litere şi se citeşte în peste trei ore

Cel mai lung cuvînt din lume are 189 819 litere şi este 
numele unei proteine umane care se găseşte în muşchi şi 
asigură elasticitatea pasivă a acestora. Un polonez s-a încu-
metat să citească denumirea ştiinţifică a proteinei date, lucru 
care i-a luat peste trei ore şi jumătate.

Este o proteină formată din 244 de proteine mai mici, iar 
cercetătorii au avut ideea să o scoată în evidenţă, dîndu-i o 
denumire pe care cu siguranţă nu au pronunţat-o vreodată. 

Şi totuşi, cineva s-a înarmat cu răbdare de fier şi s-a în-
cumetat să-l citească de la cap la coadă. I-a luat mai bine de 
trei ore şi jumătate să citească acest cuvînt care începe cu 
Methionylthreonylthreonyl şi se termină cu laspartylsery-
lalanylthreonylvalylasparinylserylisoleucine. În varianta co-
mună, proteina se numește simplu, Titin.

A donat cîte 400 de dolari pe an lăcaşurilor 
sfinte, iar acum cere de la anchetatori dovezi că 

Dumnezeu există
Vrea dovezi că Dumnezeu există şi cere o investigaţie. 

Este vorba despre un fotograf rus, care a trimis o solicitare 
în acest sens Comitetului de Anchetă de la Moscova. Potri-
vit presei, el susţine că atunci cînd a fost botezat şi a decis să 
devină creştin, în 1988, a plătit 10 ruble, dar promisiunile 
care i s-au dat nu s-au îndeplinit.

Astfel, slujitorii bisericii i-au promis că va avea parte de 
binecuvîntare şi de ajutorul îngerului păzitor şi al sfinţilor. 
Fotograful spune că, timp de 15 ani, a respectat canoanele 
bisericeşti şi a donat cîte 400 de dolari pe an lăcaşurilor 
sfinte. Doar că, în această perioadă, bărbatul nu s-ar fi simţit 
binecuvîntat, s-a îmbolnăvit de multe ori şi a fost nefericit.

Prin urmare, fotograful cere anchetatorilor să demon-

streze existenţa lui Dumnezeu, iar dacă acest lucru se va 
adeveri, atunci să investigheze dacă Biserica Ortodoxă de 
la Moscova este reprezentantul Lui legitim în Rusia.

Obezitatea, ilegală în Japonia
În Japonia, ţara luptătorilor sumo şi a obezităţii zeifi-

cate, o lege stabileşte o limită pentru bărbaţi şi femei. În 
mare, obezitatea ar 
fi ilegală.

 Din 2008, toate 
firmele şi instituţiile 
administrative sînt 
obligate, teoretic, să 
măsoare circumfe-
rinţa taliei salariaţi-
lor între 40 şi 74 de 
ani, la vizita medica-
lă anuală: limita este de 85 cm la bărbaţi şi 90 cm la femei. 

Scopul este reducerea numărului tot mai mare de cazuri 
de diabet, boli cardiovasculare, scăderea colesterolului şi a 
presiunii arteriale şi, în final, micşorarea cheltuielilor din 
sistemul de sănătate.

 Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), ja-
ponezii sînt, alături de sud-coreeni, unii dintre locuitorii cei 
mai slabi ai planetei. Totuşi, conform unui studiu, numărul 
persoanelor supraponderale şi obeze ar fi crescut în ultimii 
15 ani, îndeosebi în rîndul bărbaţilor tineri. În 1997, 23,3% 
dintre japonezii de peste 20 de ani erau supraponderali, iar 
în 2007 au fost înregistrate 20,4%.

Obiectivul firmelor, făcut public în 2008, este reducerea, 
numărului de salariaţi supraponderali cu 10% în patru ani 
(2012) şi cu 25% pînă în 2015, în caz contrar, acestea riscă 
să fie amendate.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

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

C a l e i d o s c o p

Divert is
Aniversări Combinaţii de alimente pe care nu ar trebui 

să le faci niciodată


