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Oportunităţi mai bune 
pentru tinerii şi femeile 
din Moldova

Corelaţia – statul 
de drept şi 
drepturile omului

Tinerii jurişti – promotori ai 
drepturilor omului 
şi democratizării Republicii 
Moldova

V icepremierul Iurie Leancă, ministru al Aface-
rilor Externe şi Integrării Europene, a avut o 

întrevedere cu ambasadorii Comitetului Politic şi de 
Securitate al UE (COPS). Vizita ambasadorilor COPS 
reprezintă o premieră în istoria relaţiilor    RM-UE şi, 
în acest sens, diplomaţii europeni au declarat că vizi-
ta dată reprezintă o mărturie a relaţiilor strînse între 
RM şi UE în domeniul politic şi aspectelor de secu-
ritate, potrivit Serviciului de informare şi comunicare 
cu mass-media al MAEIE. 

În cursul discuţiilor au fost abordate o serie de 
subiecte ce ţin de dialogul RM-UE. În particular, au 
fost trecute în revistă evoluţiile în cadrul dialogului 
privind liberalizarea regimului de vize. La fel, a fost 
subliniată importanţa lansării negocierilor pentru cre-
area Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinză-
tor. De asemenea, Iurie Leancă a remarcat interesul 
Republicii Moldova de a coopera cu UE în cadrul 
Politicii Comune de Securitate şi Apărare. 

Delegaţia UE a fost informată despre procesul 
de reforme din Moldova, inclusiv în domeniul jus-
tiţiei. Diplomaţii europeni s-au arătat interesaţi de a 
spori rolul UE în promovarea reformelor, relevînd că 
Moldova a înregistrat progrese importante în aceas-
tă direcţie. Ambasadorii COPS au exprimat sprijin 
continuu pentru parcursul european al Republicii 
Moldova. 

Un alt subiect al discuţiilor a fost procesul de so-
luţionare a conflictului transnistrean.

ceremonia oficială de lan-
sare a negocierilor privind 
instituirea Zonei de Comerţ 
Liber Aprofundat şi Cuprin-
zător între Republica Mol-
dova şi Uniunea Europeană 
(DCFTA), potrivit Direcţiei 
comunicare şi relaţii cu pre-
sa a Guvernului. 

La eveniment au partici-
pat Karel De Gucht, Comisar 
European pentru Comerţ, şi 
Radoslaw Sikorsky, minis-
trul de Externe al Poloniei, 
ţară ce exercită preşedinţia 
Uniunii Europene. 

Vlad Filat a fost însoţit 
de Natalia Gherman, vice-
ministru al Afacerilor Ex-
terne şi Integrării Europene, 
Viorel Guţu, viceministru al 
Agriculturii şi Industriei Ali-
mentare şi Octavian Calmîc, 
viceministru al Economiei. 

Prim-ministrul a spus că 
lansarea negocierilor pentru 
instituirea Zonei de Comerţ 
Liber Aprofundat şi Cuprin-
zător între Republica Mol-
dova şi Uniunea Europeană 
reprezintă o nouă etapă în 
colaborarea moldo-comuni-
tară. 

,,Este un eveniment mult 
aşteptat de Republica Mol-
dova, pentru realizarea că-
ruia au fost depuse eforturi 
sporite, implementîndu-se o 
serie de reforme necesare, în 
conformitate cu recomandă-
rile Comisiei Europene din 
noiembrie 2010. Am coope-
rat intens cu partenerii noş-
tri de la Bruxelles, doar pe 
parcursul acestui an prezent-
înd patru rapoarte detaliate 
privind măsurile întreprinse 
pe plan intern”, a specificat 
Vlad Filat. 

Premierul a adus mulţu-
miri pentru sprijinul oferit R. 
Moldova de către partenerii 

din cadrul instituţiilor euro-
pene şi de statele membre 
ale UE, în vederea realizării 
obiectivelor propuse. 

,,Pentru Republica Mol-
dova, lansarea negocierilor 
şi ulterior, instituirea Zonei 
de Comerţ Liber reprezintă 
nu doar un pas înainte în 
apropierea ţării de UE, ci 
şi o cale de continuare a 

Acordului privind Spaţiul Ae-
rian Comun. 

,,Experienţa dată demon-
strează că putem avansa rapid 
cînd există o bună pregătire 
între rundele de negocieri, 
constructivismul şi flexibi-
litatea necesară din partea 
ambilor parteneri”, a adăugat 
Vlad Filat. 

La rîndul său, Karel De 

Chişinău, planificate pentru 
luna ianuarie 2012. 

Totodată, Vlad Filat a avut 
o întrevedere şi cu Comisarul 
European pentru Agricultu-
ră, Dacian Cioloş. În cadrul 
acesteia au fost abordate 
aspecte privind cooperarea 
moldo-comunitară în dome-
niul agroalimentar şi prezenţa 
produselor moldoveneşti pe 
piaţa europeană. Vlad Filat 
a exprimat gratitudine lui                        
Dacian Cioloş pentru susţine-
rea acordată Republicii Mol-
dova în promovarea standar-
delor europene în domeniul 
agriculturii în ţara noastră.

Iurie Leancă s-a 
întîlnit cu ambasadorii 
Comitetului Politic şi 
de Securitate al UE

rim-ministrul Vlad    
Filat a participat, re-
cent, la Bruxelles, la 

procesului de modernizare 
a ţării, de dezvoltare în con-
formitate cu principiile unei 
economii de piaţă viabile şi 
prospere”, a accentuat Vlad 
Filat. 

Premierul a dat asigurări 
că Republica Moldova îşi va 
respecta angajamentul deplin 
în implementarea recoman-
dărilor ce vor fi propuse în 
cadrul negocierilor. 

Vlad Filat şi-a exprimat 
speranţa că procesul dat se 
va bucura de aceeaşi dinami-
că şi constructivism precum 
cel înregistrat în negocierea 
Acordului de Asociere şi a 

Gucht, Comisar European 
pentru Comerţ a menţionat 
că demararea negocierilor 
privind instituirea Zonei de 
Comerţ Liber Aprofundat şi 
Cuprinzător va conduce la 
aprofundarea relaţiilor dintre 
Republica Moldova şi UE. 

Comisarul european a 
urat succese participanţilor în 
procesul de negocieri, expri-
mîndu-şi certitudinea că aces-
tea se vor solda cu un rezultat 
pozitiv pentru ambele părţi. 

După ceremonia de lansa-
re a negocierilor privind insti-
tuirea Zonei de Comerţ Liber 
Aprofundat şi Cuprinzător 

între Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană, prim-mi-
nistrul Vlad Filat a avut o în-
trevedere bilaterală cu Comi-
sarul European pentru Comerţ,   
Karel De Gught, în cadrul că-
reia au fost examinate acţiuni-
le ce urmează a fi întreprinse 
în perioada următoare, inclu-
siv în contextul preconizatei 
vizite a lui Karel De Gucht la 

 Nu încerca să devii un om de succes, ci un om de valoare. 
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Republica Moldova şi UE au 
lansat oficial negocierile 
privind instituirea Zonei 

de Comerţ Liber
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S ectorul justiţiei din 
Republica Moldova 

urmează, pe parcursul urmă-
torilor ani, să suporte schim-
bări semnificative. Acestea 
vor fi posibile de realizat prin 
intermediul implementării 
Strategiei de reformare a sec-
torului justiţiei  2011-2016, 
aprobată de Parlament, şi a 
Planului de acţiuni privind 
implementarea ei.

La data de 7 decembrie 
2011, Tineretul Uniunii Ju-

riştilor din Moldova şi stu-
denţi de la Facultatea de drept 
a USM au avut o întîlnire cu 
Oleg Efrim, ministrul Justi-
ţiei. Scopul acestei întîlniri a 
fost realizarea unei discuţii 
pe marginea Strategiei de re-
formare a sectorului justiţiei 
2011-2016.

Ministrul Justiției le-a 
prezentat tinerilor o parte din 
echipa ministerială care a lu-
crat la elaborarea Strategiei de 
reformare în sectorul justiției, 
menționînd că acest amplu și 
ambițios document, precum 
și Planul de acțiuni pentru 
implementarea strategiei au 
fost elaborate într-un termen 
record, de numai jumătate 
de an, cu concursul unor 
experți naționali și străini, 

Ministrul Justiției a avut o întîlnire cu Tineretul 
Uniunii Juriştilor din Moldova

reprezentanți ai instituțiilor 
de stat și societății civile. A 
fost depus un volum de mun-
că enorm, care nu ar fi fost 
posibil fără sprijinul progra-
mului comun al Consiliului 
Europei și Uniunii Europene 
privind Suportul Democrației 
în Republica Moldova, a 
menționat în acest context 
Oleg Efrim.

Prin urmare, în cadrul dez-
baterii, studenţii au avut posi-
bilitatea de a adresa întrebări 

celor care, nemijlocit 
au participat la elabo-
rarea acestei strategii, 
astfel fiind evidenţia-
te cele mai importan-
te momente din conţi-
nutul reformei.

Membrii tine-
retului UJM au fost, 
în special interesaţi 
cum vor fi soluţio-
nate problemele ce 
ţin de volumul mare 
al cazurilor care sînt 
examinate de judecă-

tori şi cum va influenţa apari-
ţia unor noi actori în sectorul 
justiţiei,  în ce constă refor-
ma instanţelor judecătoreşti 
economice etc.

De asemenea, A.           
Raulickyte a împărtăşit tine-
rilor aspecte din experienţa 
similară prin care a trecut 
Lituania, care s-a confrun-
tat în mare parte cu aceleaşi 
probleme organizaţionale pe 

care le întîmpină şi Republi-
ca Moldova.

La întîlnirea cu studenții, 
ministrul le-a vorbit aces-
tora şi despre importanța 
perfecționării învățămîntului 
juridic, din perspectiva reali-
zării Strategiei de reformare 
a sectorului justiției, îndem-
nîndu-i nu doar să însușească 
mecanic anumite cunoștințe, 
ci să dea dovadă și de spirit 
critic, care le-ar permite să 

a 65-a de la fondarea Univer-
sităţii de Stat din Moldova, la 
care ministrul a participat cu 
un cuvînt de salut şi îndemn 
pentru studenţi.

Tineretul Uniunii Jurişti-
lor din Moldova aduce since-
re mulţumiri ministrului Jus-
tiţiei, Oleg Efrim şi întregii 
echipe a ministerului pentru 
susţinerea tinerilor în dezvol-
tarea cunostinţelor şi culturii 
juridice.

folosească aceste cunoștințe 
corespunzător importanței 
sociale a profesiei pe care au 
de gînd să o practice. 

În cadrul întrunirii minis-
trului Justiţiei i-a fost înmîn-
ată ediţia specială a Revistei 
Naţionale de Drept cu mate-
rialele Conferinţei Știinţifice 
Interuniversitare – ,, Perspec-
tivele dezvoltării tînărului 
jurist”, dedicată aniversării 

Vă amintim că Strate-
gia de reformare în sectorul 
justiției a fost adoptată de 
Parlament în lectură finală pe 
data de 3 decembrie, iar pe 6 
decembrie, a fost aprobat și 
proiectul Planului de acțiuni 
pentru implementarea strate-
giei, acest document urmînd 
de asemenea, să fie examinat 
și votat în Legislativ. 

Cor. DREPTUL 

Folosirea ilegală a terenurilor agricole în 
alte scopuri, în vizorul Parlamentului
Parlamentul a adoptat în prima lectură un proiect de lege 

menit să contracareze folosirea ilegală a terenurilor agricole şi 
construcţiilor, în alte scopuri. 

Potrivit proiectului de lege, proprietarul de teren, în termen 
de o lună, este obligat să informeze, în scris, autorităţile publi-
ce locale despre schimbarea modului de folosinţă a terenurilor 
agricole.

Liberal-democratul Ion Balan, a precizat că folosirea tere-
nurilor sau a construcţiilor de pe acesta în alte scopuri decît 
cele agricole se va pedepsi, proprietarul urmînd să compenseze 
preţul dublu al pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din 
circuitul agricol.

Potrivit proiectului de lege, construcţia unor depozite, fri-
gidere destinate păstrării produselor agricole sau a unor ferme 
zootehnice, la fel se va face prin decizia consiliului unităţii 
administrativ-teritoriale, în baza cererii proprietarului. Autori-
zarea din partea administraţiei locale va fi necesară şi pentru 
casarea viilor şi livezilor.

Actualul proiect de lege vine să excludă neclarităţile din 
Codul funciar, care nu prevede explicit care terenuri pot fi con-
siderate cu destinaţie agricolă şi care nu, susţine autorul proiec-
tului, liberal-democratul, Ion Balan.

Pentru a intra în vigoare proiectul de lege urmează a fi votat 
de Parlament şi în a 2-a lectură.

La Chişinău s-a desfăşurat cea de-a 7-a 
Conferinţă naţională anticorupţie
Preşedintele interimar al Republicii Moldova, preşedinte 

al Parlamentului, Marian Lupu a participat, recent, la lucrările 
celei de-a 7-a Conferinţe naţionale anticorupţie, potrivit Servi-
ciului de presă al Preşedinţiei. 

În cadrul conferinţei, directorul Centrului pentru Combate-
rea Crimelor Economice şi Corupţiei, Viorel Chetraru a menţi-
onat importanţa combaterii flagelului corupţiei şi a declarat că 
aspiraţiile de integrare europeană ale ţării noastre au accelerat 
vădit procesul de armonizare a legislaţiei naţionale la standar-
dele internaţionale din domeniu. Însă, în opinia cetăţenilor, doar 
o parte din cazurile de corupţie sînt determinate de imperfecţi-
unea legislaţiei în vigoare. 

Viorel Chetraru a specificat că societatea doreşte eliminarea 
fenomenului corupţiei, doreşte o justiţie credibilă, funcţională, 
onestă. O reformă amplă şi complexă, de transformare sistemi-
că, este unica soluţie ce poate oferi rezultatul aşteptat. Directo-
rul CCCEC a relevat că fără implicarea tuturor nu vom reuşi să 
combatem corupţia, efortul reprezentanţilor autorităţilor publi-
ce, ai societăţii civile şi mass-media aducînd un suport extrem 
de important pentru atingerea scopului propus. 

În acelaşi context, preşedintele interimar Marian Lupu a 
menţionat că, actualmente, Republica Moldova este grav afec-
tată de flagelul corupţiei. De aceea, toate iniţiativele vizînd 
combaterea acestui fenomen extrem de nociv trebuie să aibă 
drept punct de plecare conştientizarea profundă a acestei rea-
lităţi. Corupţia afectează sfera activităţii autorităţilor publice şi 
duce la incapacitatea statului de a asigura securitatea producă-
torilor, la concurenţă neloială, la reglementări şi controale de 
stat excesive, ceea ce afectează puternic mecanismele econo-
miei de piaţă şi libera concurenţă. 

Şeful interimar al statului a specificat că flagelul corupţiei 
condiţionează creşterea costului proiectelor publice, extinderea 
evaziunii fiscale, reducerea plăţilor la buget, dezvoltarea eco-
nomiei subterane, diminuarea responsabilităţii şi transparen-
ţei în promovarea politicilor, sărăcirea populaţiei şi creşterea 
tensiunii sociale. Acest flagel trebuie combătut, a spus Marian 
Lupu, printr-un angajament politic ferm, pe care îl declar cu 
toată fermitatea.

Amenzi mai mari pentru transportul 
ilicit de pasageri
Transportatorii de pasageri, care activează fără licenţă şi 

fără permis de activitate pe rută, vor fi sancţionaţi mai dur pen-
tru activitate ilegală. Un proiect de lege în acest sens a fost votat, 
recent, de Parlament în primă lectură. 

Propunerea iniţială a autorilor proiectului de lege, care pre-
vedea dosar penal pentru transportatorii care activează ilegal, nu 
a fost susţinută de legislativ. În contextul în care anterior minis-
trul Transporturilor declara că mărimea simbolică a amenzilor 
nu vine să disciplineze transportatorii de pasageri, Parlamentul 
a decis să stabilească amenzi mai mari. 

Astfel, potrivit proiectului de lege, transportarea contra pla-
tă a călătorilor cu unitatea de transport pînă la 8 locuri, de către 
persoana care nu dispune de licenţă şi permis de activitate pe 
rută, se va sancţiona cu o amendă de la 2000 la 2440 de lei. 
Persoanelor juridice, în acest caz, li se va aplica o amendă de 
la 7000 la 8000 de lei.

Amenzile vor fi şi mai mari pentru persoanele, a căror uni-
tate de transport are mai mult de opt locuri.

Procesele verbale cu privire la contravenţii se vor remite 
spre examinare instanţei de judecată competente.

Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, 
Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne au sem-
nat,  zilele acestea, Declaraţia cu privire la respectarea dreptu-
rilor copiilor victime/martori ai infracţiunilor/contravenţiilor, 
afirmînd, în acest fel, necesitatea protecţiei copilului victimă/
martor care participă la proceduri de anchetă şi judecătoreşti, 
precum şi angajamentul acestora de a întreprinde măsuri con-
crete în acest sens.

Prin semnarea acestei declaraţii, instituţiile semnatare 
şi-au exprimat opinia comună că audierea copilului trebuie 
realizată doar de către specialişti instruiţi în lucrul cu copiii, 
iar audierile trebuie desfăşurate doar în spaţii speciale, priete-
noase copilului, adaptate nevoilor de dezvoltare ale acestuia, 
cu o dotare care să permită înregistrarea audio-video. 

De asemenea, în declaraţie se menţionează că protecţia 
copilului victimă/martor a infracţiunilor trebuie asigurată 
prin desfăşurarea audierii legale doar o singură dată, lăsînd 
posibilitatea audierilor repetate doar cînd acestea sînt justifi-
cate. Instituţiile semnatare a declaraţiei consideră că informa-
rea copilului privind implicarea sa în proceduri legale, într-o 
manieră prietenoasă şi într-un limbaj potrivit capacităţilor lui 
de înţelegere este absolut necesară.

Declaraţia face trimitere la dreptul copilului abuzat de a 
primi ajutor profesionist psihologic, medical sau pedagogic 
în scopul reducerii efectului negativ al abuzului şi a minima-
lizării consecinţelor negative pe care le poate avea participa-

rea acestuia în proceduri de anchetă şi judecătoreşti.
Documentul declaraţiei a fost aprobat de Consiliul Superi-

or al Magistraturii prin Hotărîrea nr. 522/36 din 04.10.2011, de 
Procuratura Generală prin Ordinul nr. 1138-P din 14.11.2011, 
de Ministerul Justiţiei prin Ordinul nr. 507 din 23.11.2011 
şi de Ministerul Afacerilor Interne prin Ordinul nr.318 din 
14.11.2011.

Declaraţia Ministrului Justiţiei, Oleg Efrim: „Problema 
justiţiei pentru copii, inclusiv copii victime şi martori, este 
una deschisă în Republica Moldova. Declaraţia reflectă un 
consens între instituţiile semnatare, bazat pe cunoaşterea nor-
melor, principiilor şi standardelor internaţionale, în vederea 
depăşirii dificultăţilor existente. Ea oferă un cadru de ghida-
re a autorităţilor semnatare şi a profesioniştilor în asigurarea 
unui tratament sensibil şi corect al copiilor victime şi martori 
implicaţi în proceduri judiciare. Semnînd declaraţia, recon-
firmăm că fiecare copil victimă sau martor are dreptul la res-
pectarea drepturilor şi a intereselor sale în cadrul procedurilor 
judiciare şi ne obligăm să răspundem prin eforturi conjugate 
necesităţilor speciale ale copilului implicat în aceste proce-
duri”.

Acţiunea a fost realizată în parteneriat cu Centrul Naţio-
nal de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) care mi-
litează pentru proceduri de anchetă şi judecătoreşti adaptate 
nevoilor şi caracteristicilor de vîrstă ale copilului victimă/
martor a violenţei şi neglijării. 

A fost semnată Declaraţia cu privire la respectarea drepturilor co-
piilor victime/martori ai infracţiunilor/contravenţiilor
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S ubiectul a fost discu-
tat în cadrul şedinţei 

organizate cu ocazia finali-
zării primului an al proiec-
tului – Masterat Regional în 
Domeniul Drepturilor Omu-
lui şi Democratizării, finanţat 
de Uniunea Europeană. Eve-
nimentul a fost organizat de 
Universitatea de Studii Poli-
tice şi Economice Europene 

„Constantin Stere” (USPE). 
Steve Veber, din Marea 
Britanie, şi Lauri Malksoo, 
din Estonia, reprezentanţi 
ai comisiei de experţi care 
monitorizează procesul de 
implementare, au vrut să afle 
de la organizaţiile neguver-
namentale din domeniu care 
sînt atuurile acestui proiect 
pentru Republica Moldova şi 
cum i-ar putea acesta influen-
ţa pe jurişti în particular, dar 
şi societatea în general. 

Realitatea demonstrează 
că 20 de ani de independen-
ţă este o perioadă prea scurtă 
pentru a construi un stat de 
drept şi democratic, în care 
drepturile omului să fie în 
capul mesei, iar Legislaţia – 
cartea de căpătîi a celor care 
activează pe tărîmul public. 
Populaţia nu este pregăti-
tă, deocamdată, la nivel de 
mentalitate, să înţeleagă şi 
să accepte toate aspectele 
democraţiei şi ce presupune 
aceasta. De multe ori, moldo-
venii o confundă cu anarhia. 
Astfel, mulţi dintre noi cer 
să le fie respectate drepturile, 
dar uită că au, la rîndul lor, şi 
anumite obligaţiuni. În acest 
sens, ţara noastră are nevoie 
de jurişti tineri înalt calificaţi, 
care ar continua şi intensifi-
ca eforturile colegilor con-
sacraţi din domeniu, care au 
stat la straja intereselor cetă-
ţenilor de-a lungul anilor. Iar 
aceştia nu pot fi formaţi fără 
o dezvoltare multiaspectuală 
la nivel de personalitate, dar 

Tinerii jurişti – promotori ai drepturilor omului 
şi democratizării Republicii Moldova

Republica Moldova se află abia la început 
de cale a definitivării unei democraţii verita-
bile. Deseori, moldovenii îşi cunosc drepturi-
le, dar nu şi obligaţiunile. Totodată, cetăţenii 
nu sînt pregătiţi, deocamdată, să perceapă 
minorităţile, în special, pe cele religioase şi 
sexuale, la nivel de egalitate. Pentru a schim-
ba situaţia, este nevoie de jurişti calificaţi – 
promotori ai democraţiei şi principiilor de 
drept. Acestea sînt doar cîteva din concluziile 
experţilor naţionali, dar şi internaţionali, şi 
ale reprezentanţilor mai multor asociaţii ne-
guvernamentale din ţară în domeniul dreptu-
rilor omului.

nu în ultimul rînd şi în cali-
tate de specialişti, inclusiv 
prin diferite programe pe 
care Uniunea Europeană le 
pune la dispoziţia statelor 
mai puţin dezvoltate. Printre 
acestea se regăseşte şi pro-
iectul – Masterat Regional în 
Domeniul Drepturilor Omu-
lui şi Democratizării. Acesta 
include universităţi din patru 
state post-sovietice: Moldo-
va, Ucraina, Armenia şi Be-
larus. 

Raisa Grecu, decan al 
Facultăţii de drept a USPE 
(universitatea din Moldova 
care participă în proiect), 
doctor habilitat, coordonator 
de proiect, a ţinut să menţio-
neze că este primul masterat 
de acest gen nu doar la nivel 
de regiune, dar şi în spaţiul 
post-sovietic. 

Scopul acestuia, potrivit 
experţilor din comisia de 
evaluare, este de a crea con-
diţii şi posibilităţi pentru dez-
voltarea şi lărgirea spectrului 
de cunoştinţe al persoanelor 
care planifică să facă parte 
din societatea civilă şi să ape-
re interesele acesteia. 

Potrivit lui Nicolae      
Şandrovschii, de pe bănci-
le facultăţilor de drept ies 
foarte mulţi tineri, cărora 
este necesar să li se explice 
principiile profesiei de jurist, 
ce presupune aceasta, cît de 
importanţi sînt specialiştii în 
acest domeniu pentru socie-
tate şi stat, şi cu ce dificultăţi 
se pot confrunta aceştia în ac-
tivitatea pe care o desfăşoară. 
Pe de altă parte, conferinţele 
naţionale şi mesele rotunde 
tematice, unde studenţii îşi 
pot expune comunicările 
şi, totodată, experimenta în 
calitate de oratori, nu sînt 
suficiente. În această ordine 
de idei, proiectul vizat oferă 
viitorilor jurişti mobilitate şi 
posibilitatea de a-şi continua 

studiile pe rînd, în celelalte 
trei universităţi partenere, şi 
de a acumula, astfel, experi-
enţă în domeniul drepturilor 
omului.

Şi Gheorghe Şandrovschi 
a reiterat necesitatea răspîn-

dirii culturii juridice şi a ele-
mentelor statului de drept în 
rîndurile tinerilor de la facul-
tăţile de drept, în calitatea lor 
de viitori jurişti. Aici, semni-
ficativă este publicarea unor 
articole privind democrati-
zarea Republicii Moldova şi, 
de asemenea, crearea unei 
pagini de Facebook specia-
lizate, unde fiecare îşi poate 
exprima opinia. 

În alt context, 
Angela Popil a re-
marcat că democra-
ţia moldovenească 
este una relativ 
tînără. La moment, 
e prea mult să tin-
dem a atinge nive-
lul SUA, dar ar tre-
bui să ne mişcăm 
în direcţia unor 
state unde prin-
cipiile statului de 
drept se simt la ele 
acasă. Iar pentru 
aceasta, trebuie să 
aducem la cunoş-
tinţa cetăţenilor ce 
presupune demo-
craţia, să le trans-
mitem că aceasta 
nu echivalează 
nicidecum cu liberalismul şi 
anarhia. „În ultima perioadă, 
se observă o presiune mare 
în rîndurile minorităţilor, în 
special, în urma discuţiilor 
publice privind înregistrarea 
cultului islamic şi necesita-
tea adoptării Legii nediscri-
minării, discuţii care au di-
vizat societatea în două părţi. 
Este complicat să schimbi 
concepţia omului post-sovie-
tic, în opinia căruia, minori-

tăţile religioase şi sexuale nu 
au dreptul la existenţă. Însă, 
în faţa legii toţi sînt egali, 
iar dacă vrem să atingem un 
nivel înalt al democratizării, 
precum au făcut-o statele 
europene, trebuie să conşti-

entizăm aceste aspecte şi să 
acceptăm acest principiu al 
egalităţii”, a subliniat sursa 
citată. Pornind de aici, pro-
gramul de masterat s-a do-
vedit a fi la locul şi timpul 
potrivit, oferind posibilitatea 
de a pregăti specialişti cu un 
grad de calificare mai mare, 
care vor putea transmite co-
rect maselor largi mesajul 
democraţiei. Angela Popil 

şi-a exprimat speranţa că în 
anii ce urmează, proiectul se 
va lărgi, implicînd un număr 
mai mare de studenţi din par-
tea Republicii Moldova.

Referindu-se la sistemul 
juridic din Moldova, Marin 
Domente, asistent de proiect, 
a subliniat că una din cele 
mai mari realizări ale aces-
tuia este că reprezentanţi ai 
diferitor ramuri ale acestei 
profesii îşi pot sărbători ziua 

profesională separat, dar şi 
în comun, de Ziua Juristu-
lui, marcată în fiecare an la 
19 octombrie. Totodată, au 
fost create organizaţii care le 
reprezintă interesele. Astfel, 
avocaţii, judecătorii, execu-
torii judecătoreşti, notarii etc. 
îşi au propriile asociaţii pro-
fesionale, în cadrul cărora pot 
pune în discuţie aspecte ale 
activităţii lor, dar şi provocări 
cu care se confruntă sistemul 
de justiţie în ansamblu.

Cît priveşte participarea 
studenţilor moldoveni la pro-
iectul de masterat, alături de 
colegii din celelalte trei state, 
Marin Domente a precizat că 
entuziasmul de care dau do-
vadă tinerii întorcîndu-se aca-
să de la astfel de studii poate 
juca un rol determinant în 
dezvoltarea de mai departe a 
justiţiei din Moldova şi calea 
pe care o va urma aceasta.

La eveniment au parti-
cipat şi două reprezentante 
ale Parlamentului Tinerilor,    
Natalia Bortă şi Silvia Ca-
lancea. Ele au făcut o carac-
teristică succintă a Legislati-
vului tinerei generaţii şi le-au 
explicat experţilor interna-
ţionali în ce constă activita-
tea acestuia. Natalia Bortă a 

precizat că junii parlamentari 
nu pot adopta legi, precum o 
face Parlamentul „adulţilor”, 
dar această instituţie îşi are 
semnificaţia sa în procesul 
de democratizare a statului.

Experţii s-au arătat plă-
cut surpinşi de faptul că în 
Republica Moldova se publi-
că Ziarul ,,Dreptul”, destinat 
nu doar juriştilor, dar şi ma-
selor largi. Potrivit acestora, 
este un format nou, necunos-

cut pentru statele europene, 
unde un ziar de profil juridic 
tinde să fie pe înţelesul oa-
menilor de rînd, să dezvolte 
cultura juridică a acestora şi 
să-i apropie de oamenii legii. 
Pe lîngă multe altele, una 
din rubricile ziarului este 
dedicată întrebărilor citito-
rilor, care pot cere asistenţa 
unui jurist într-o problemă 
pe care nu o pot soluţiona 
de sine stătător. Mai mult ca 
atît, publicaţia încearcă să 
supravieţuiască în condiţiile 
unei finanţări precare.

Participanţii la eveniment 
au făcut şi un schimb de opi-
nii cu privire la importanţa 
includerii, pentru Republica 
Moldova, în Parteneriatul 
Estic, perspectivele de dez-
voltare, dar şi riscurile la care 
am putea fi expuşi în acest 
context. Nimeni nu neagă 
faptul că Parteneriatul Estic 
oferă ţării noastre o posibi-
litate unică de apropiere de 
Uniunea Europeană. Moldo-
va are şansa, alături de alte 
state cu trecut similar, să 
identifice problemele comu-
ne cu care se confruntă, iar pe 
această cale, să găsească şi 
soluţii pentru ele. Astfel, va 
fi mult mai uşor şi conforta-

bil de a trece împreună peste 
dificultăţi în procesul de de-
mocratizare.

Experţii Steve Veber şi 
Lauri Malksoo au ţinut să 
sublinieze, însă, că finalita-
tea şi succesul realizării de-
pind nu atît de organizatori şi 
finanţatori, cît de actorii pro-
priu-zişi, cei care fac parte 
din platforma de cooperare. 

Lilia DUMINICA

Şanse egale pentru toţi. Studenţii înmatriculaţi la stu-
dii cu taxă vor putea fi scutiţi, la un moment dat, de plată, 
promite Ministerul Educaţiei. Asta dacă vor avea rezultate 
bune la învăţătură. Reforma urmează să fie implementată 
din vara anului 2012.

Potrivit Ministerului Educaţiei, studenţii exemplari, 
dar care îşi fac studiile în bază de contract, ar trebui încu-
rajaţi pentru performanţele lor.

,,Încurajare şi susţinere a performanţelor printr-o com-
petiţie transparentă. Trebuie să dovedeşti că eşti olimpic. 
Faptul că ai intrat la studii la buget nu înseamnă că nu se 

mai ţine cont de performanţe”, spune viceministrul Educaţi-
ei Loretta Handrabura. 

Studenţii sînt entuziasmaţi de această idee.
,,Mi se pare o idee destul de bună. Cred că străduinţele 

studentului trebuie cumva apreciate şi dacă el învaţă bine, eu 
cred că ar trebui de procedat aşa”, consideră o studentă. 

,,Perspectivă bună pentru a economisi nişte bani”, afirmă 
un alt tînăr. 

,,Mi se pare o idee destul de bună, iar dacă mai primeşti şi 
bursă atunci e ok”, a menţionat o altă studentă. 

Profesorii susţin că reforma va motiva studenţii să înre-

gistreze progrese la învăţătură.
,,Această decizie creează un anturaj concurenţial. Se ştie 

că, concurenţa este o pîrghie foarte importantă”, a decla-
rat decanul Facultăţii de psihologie de la USM, Vladimir 
Guţu. 

Potrivit datelor Ministerului Educaţiei, trei din zece 
studenţi moldoveni învaţă la buget. 70 la sută din numărul 
celor înmatricualţi la buget sînt asiguraţi cu burse. Repre-
zentanţii ministerului susţin că reforma nu presupune surse 
financiare suplimentare, iar concursul nu va viza studenţii 
orfani sau din familii sărace.

Studenţii care învaţă bine ar putea fi scutiţi de taxă
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I storicii consideră că ideea 
statului de drept şi realitatea 

ei socială nu aparţin sec. XX, dar  
într-un fel, în măsura în care şi-au 
respectat, atîta vreme cît şi-au res-
pectat propriile angajamente juridi-
ce, sistemele de stat au fost de drept, 
de propriul lor drept. Dar înseamnă, 
oare, asta stat de drept? Dacă da, 
atunci, respectîndu-şi legile rasia-
le, statul nazist poate fi considerat 
un stat de drept ? Dacă da, atunci, 
respectîndu-şi legile de expansiune, 
statul englez al sec. XIX a fost un 
stat de drept? Ezitînd în continua-
re, presupunem şi propunem chiar 
ideea, că sintagma are un temei mai 
profund .

Expresia ,,ordine publică” în-
seamnă ordinea normativă, în toate 
dimensiunile sale, care se realizea-
ză – dacă este necesar, folosind o 
forţă de stat, de constrîngere. Între 
stat şi lege există o legătură  isto-
rico-geografică şi politico-juridică 
care determină apariţia conceptului 
stat de drept. 

Viaţa în societate este funda-
mental distinctă de aceea în hoardă 
sau în turmă. Indivizii unei colec-
tivităţi convieţuiesc, colaborează, 
contribuie, cooperează, fiecare par-
ticipă la viaţa întregului, este cineva 
în întregul care îl recunoaşte că este 
cineva.    

Se spune că libertatea naturală 
a omului e miezul democraţiei. Li-
bertatea conţine în sine inegalitatea, 
căci ocrotirea libertăţilor indivizilor 

– toţi la fel de liberi naturalmente, 
înseamnă ocrotirea, în acest sens, 
realizarea pe măsura personalităţii 
fiecăruia, iar indivizii sînt inegali 
ca personalităţi din punct de vedere 
cognitiv, afectiv şi volitiv. De aici, 
naturalmente sîntem inegali, cum 
tot în chip natural sîntem liberi, în-
tr-o societate comună.

   Statul de drept este un rezultat 
al alegerii vectorului organizatoric 
intern a comunităţilor umane, cum 
ar fi, de exemplu, între republică 
sau monarhie. Statul de drept repre-
zintă o autonomie între dominaţie şi 
supunere de stat pe de o parte, iar 
pe de altă parte, egalitate juridică şi 
libertate.

Într-o apreciere a lui Jean 
Jacques Rousseau, un stat de drept, 
nu e acel care doar îşi respectă cu 
stricteţe propriile legiuiri, dar e acel 
care le fundamentează pe drepturile 
naturale ale oamenilor, aici ţin să 
menţionez, în special,  prevederile 
cuprinse în Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, adoptată la 10 
decembrie 1948 de Adunarea Gene-
rală a ONU, precum şi alte acte cu 
caracter universal,  ce consfinţesc 
drepturile şi libertăţile fundamenta-
le ale omului.

  Ideea de democraţie e implicată 
în teoria statului de drept. În afară 
de înţelesul originar al democraţiei 

– ,,conducere de către popor”, asu-
pra căruia apar mai multe opinii, se 
ajunge pînă la urmă la o specificare 
de democraţii incipiente, avansate, 
foarte avansate etc., deoarece, cînd 
se afirmă că azi avem, democraţie, 
mai mult decît altă dată, nu ştim 
dacă afirmaţia se referă la o cantita-
te mai mare de legiuiri sau la o res-
pectare mai riguroasă a dreptului în 
vigoare sau la ambele. 

 Respectiv, marele jurist fran-
cez  Jean Jacques Rousseau susţi-
nea că un stat este cu atît mai bun, 
cu cît are o cantitate de legi alese 
şi elaborate cu grijă, cu claritate şi 
suficiente pentru a acoperi nevoile 
societăţii. Astfel, cu cît se elabo-
rează mai multe legi care să detalie-
ze legile, mai multe legi care indică 
procedura de aplicare a legilor ce 
detaliază, mai multe instrucţiuni de 
realizare a aplicării, nu disciplina 
socială e întărită, nici democraţia 
salvată, ci este afectată demnitatea 
umană, creşte precaritatea morală, 
se multiplică metodele de ocolire a 
normelor, legea devine ineficientă. 

Locul statului paznic,  statul 
jandarm  tot mai mult este preluat 
de aşa-numitul stat al provedenţei, 
stat preocupat de asigurarea stan-
dardului de viaţă al populaţiei, de 
înlăturarea  abuzurilor, exceselor 
etc. Tot mai frecvent este folosită 
noţiunea de stat de drept, care pînă 
nu demult, a fost criticată în doctri-
na ex-socialistă. Aceste preocupări 
ale statului îşi găsesc reflectare în 

actele normative ale statului, pre-
cum: Constituţia, în acte internaţi-
onale etc. De exemplu, în alin.(3) 
art.1 din Constituţia Republicii 
Moldova este fixat că, Republica 
Moldova este un stat de drept, în 
care demnitatea omului, drepturile 
şi libertăţile lui, libera dezvoltare 
a presonalităţii umane, dreptatea 
şi pluralismul politic reprezintă 
valori supreme şi sînt garantate 
sau, bunăoară în aceeaşi Lege 
fundamentală este reglementat, în 
art.47, că statul este obligat să ia 
măsuri pentru ca orice om să aibă 
un nivel de trai decent, care să-i 
asigure sănătatea şi bunăstarea, lui 
şi familiei sale, cuprinzînd hrana, 
îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea 
medicală, precum şi serviciile so-
ciale necesare. 

 Cetăţenii au dreptul la asigurare 
în caz de: şomaj, boală, invaliditate, 
văduvie, bătrîneţe sau în celelalte 
cazuri de pierdere a mijloacelor de 
subzistenţă, în urma unor împre-
jurări independente de voinţa lor 
(funcţiile interne ale statului: apă-
rarea drepturilor omului, apărarea 
dreptului de proprietate, apărarea 
ordinii publice, funcţia economi-
că compusă dintr-un şir  de funcţii 
secundare), toate acestea alcătuiesc 
nişte priorităţi sociale specifice sta-
tului de drept în ceea ce priveşte 
ocrotirea drepturilor omului.

Statul de drept are ca temei:

1) Principiul drepturilor şi liber-
tăţilor naturale ale fiinţei umane

 Asta înseamnă, nu numai că fi-
inţa umană, în individualitatea ei, se 
naşte purtîndu-le, ci de cînd există 
fiinţa umană există drepturile şi li-
berăţile ei.  Deşi existente, pentru a 
fi consacrate juridic, ele trebuie să 
fie recunoscute şi chiar  trebuie im-
puse voinţei etatice să le consacre 
şi chiar consacrate, fiind garantate 
prin mecanisme specifice, aplicate, 
ocrotite.

Declaraţia Drepturilor  Omului 
şi ale Cetăţeanului din 1789 statua 
în art.2 că ,,scopul oricărei asocia-
ţii politice este păstrarea drepturi-
lor naturale şi imprescriptibile ale 
omului”, iar art.16 – ,,Orice soci-
etate în care garanţia drepturilor 
nu este asigurată şi nici separaţia 
puterilor determinată, nu are con-
stituţie”. Deasemenea,  Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului 
statuează în art.1 – ,,Toate fiinţele 
umane se nasc libere şi egale în 
demnitate şi în drepturi. Ele sînt 

înzestrate cu raţiune şi conştiinţă 
şi trebuie să se comporte unele faţă 
de altele în spiritul fraternităţii”.

 Actualmente se vorbeşte des-
pre faptul că statul slujeşte indivi-
dul, ca titular de drepturi şi libertăţi 
naturale izvorîte din demnitatea 
lui de om. Demnitatea naturală, nu 
stă în corporalitatea lui, ci în con-
ştiinţa lui, omul nu este un animal 
raţional ci este o fiinţă raţională. 
Declaraţia Universală a Dreptu-
rilor Omului, adoptată de ONU 
la 10 decembrie în 1948, Pactul 
internaţional cu privire la dreptu-
rile economice, sociale şi culturale, 
adoptat la 15 decembrie în1966, 
Pactul internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice, adoptat 
de ONU la 16 decembrie în 1966 
etc. consacră caracterul natural al 
dreptului astfel fundamentat.    

 Important este că aceste drep-
turi şi libertăţi inerente naturii uma-
ne sînt imprescriptibile de către stat, 
pe de o parte, iar pe de altă parte, 
sînt inalienabile de către titularul 
lor;   

  2) Principiul adoptării demo-
cratice a legilor juridice

 Dacă statul de drept este statul 
domniei legii, atunci aceasta nu 
poate fi decît expresia şi sinteza in-
tereselor, voinţei şi aspiraţiilor gene-
rale ale comunităţii.  Conform art.6 
al Declaraţiei Drepturilor Omului şi 
a ale Cetăţeanului din 1789, legea 
este o expresie a voinţei generale. 
Toţi cetăţenii au dreptul de a parti-
cipa personal sau prin reprezentanţii 
lor la formarea ei. Aceasta trebuie 
să fie aceeaşi pentru toată lumea, 
indiferent dacă protejează sau pe-
depseşte. Toţi cetăţenii, fiind egali 
în fața legii, sînt la fel de eligibili 
pentru toate demnităţile, locurile 
şi angajările publice, în funcţie de 
capacitatea lor şi fără a face altă dis-
tincţie decît cea privitoare la virtuţi-
le şi talentele lor; 

3) Principiul separaţiei puteri-
lor statului 

  Statul nu-şi divide puterea, ci o 
distribuie în interiorul său. Respec-
tiv, organul legislativ (Parlamentul) 
legiferează nu în numele său, ci al 
întregimii statului. Organul execu-
tiv (Guvernul) execută legile nu în 
numele său, ci al întregimii statului. 
Organul judecătoresc (Justiţia) apli-
că justiţia nu în numele său, ci al 
întregimii statului (hotărîrile jude-
cătoreşti decid, în numele legii, dar 

a legii instituită de stat şi menţinută 
în vigoare de statul existent).

Principiul separaţiei puterilor 
în stat aparţine lui Montesquieu în 
opera ,,L’esprit des lois”,  scrisă în 
1748, unde se arată că aceste trei 
puteri trebuie atribuite unor organe 
separate şi independente unele de 
altele în a le exercita, întrucît orice 
om care are o putere este tentat să 
abuzeze de ea.

În ceea ce priveşte constituţiile, 
care se bazează  pe principiul sepra-
ţiei puterilor în stat, acestea au fost 
preocupate să găsească nu numai 
modalităţi pentru echilibru între 
puteri, dar şi diverse frîne şi contra-
greutăţi pentru a înlătura pericolul 
unei alunecări spre adoptarea unor 
măsuri totalitare;

4) Principiul justiţiei indepen-
dente

Justiţia este de stat, adică este o 
componentă a sistemului etatic, că-
ruia acesta îi încredinţează funcţia 
de a soluţiona conflictele şi litigiile, 
astfel încît ordinea de drept să aibă 
continuitate nealterată, în confor-
mitate cu legile adoptate de organul 
legislativ al statului.

În  art.114 – Înfăptuirea justiţi-
ei, din Constituţia RM, este stipulat 
că, justiţia se înfăptuieşte în numele 
legii numai de instanţele judecăto-
reşti.  

Destinatarii realităţii juridice 
modelatoare şi purtătorii realităţii 
juridice sînt oamenii – persoane 
fizice, homo juris. Oamenii nu ar 
fi persoane fizice, cum îi califică 
dreptul, dacă nu ar sta sub semnul 
valorilor cuprinse în normele aces-
tuia.  

 Aici perpetuaează ideea des-
prinsă din doctrină: ,,Scopul statu-
lui de drept – asigurînd respectarea 
drepturilor şi libertăţilor omului, 
deasemenea, este să vegheze dem-
nitatea omului ca element indispen-
sabil al culturii sociale, care cuprin-
de auto-determinarea destinaţiei 
fiecărui om, drept fiinţă raţională, 
liberă de sărăcie, violenţă, opresi-
une, umilinţă”.  

În concluzie o să folosec cele 
spuse de Ripert,  referitor la rapor-
tul dintre drepturile omului şi statul 
de drept: ,,...la veritable civilisation 
consiste a rendre la société plus 
parfaite par l’homme meilleure, et 
en meme temps de respecter la li-
berté humaine en arretant l’autorite 
civile devant le respect des consci-
ences...”. 

Corelaţia – statul de drept şi drepturile omului

Călin APOSTOL,
student, anul III, Facultatea de 

drept, Universitatea de Stat 
,,Alecu Russo”, Bălți

Î nvăţămîntul de stat nu este pe deplin gratuit. O re-
cunosc pînă şi autorităţile, care i-au mustrat pe unii 

şefi de direcţii raionale pentru faptul că tolerează colectarea 
banilor de la părinţi. Deşi anterior, oficialii declarau că pro-
fesorii nu se implică în gestiunea banilor părinţilor, în urma 
unor controale s-a constatat contrariul. 

Potrivit Ministerului Educaţiei, colectarea banilor de la 
părinţi începe cu înscrierea copiilor la şcoală sau la grădi-
niţă. Banii nu sînt contabilizaţi şi deseori ajung în buzuna-
rele profesorilor drept supliment la salariu. În multe cazuri, 
aceste donaţii sînt în proporţie de aproximativ 90 la sută. 
Colectările ilegale de bani se fac prin intermediul asociaţii-
lor părinteşti sau prin impunerea unor taxe.

Pe parcursul anilor de studii, părinţii înfiinţează asoci-
aţii şi contribuie, în măsura posibilităţilor, la modernizarea 

şcolii. Se întîmplă că profesorii sau educatorii din grădiniţe au 
şi devize de cheltuieli, pe care le acoperă părinţii. Dacă aceştia 
nu plătesc, suferă copiii. 

În opinia Ministerului Educaţiei, direcţiile de învăţămînt 
din raioane sînt cele care favorizează implicarea profesorilor 
în activitatea asociaţiilor părinteşti. Aşa s-a întîmplat la Bălţi, 
unde a fost organizat un seminar de instruire pentru crearea 
asociaţiilor părinteşti, la care au participat directorii şcolilor. 
Şefii direcţiilor resping aceste acuzaţii.

De la începutul anului curent, doi profesori au ajuns în 
atenţia Centrului Anticorupţie pentru abuz de putere şi depă-
şirea atribuţiilor de serviciu. Ministerul Educaţiei a elaborat un 
regulament, potrivit căruia, profesorii sau directorii instituţiilor 
care vor colecta ilegal bani de la părinţi vor fi sancţionaţi penal. 
Documentul urmează să intre în vigoare în anul următor.

Autorităţile recunosc: Învăţămîntul de stat nu 
este pe deplin gratuit

Atenție, consumatori! Răchițe 
radioactive la Piața Centrală din Capitală 

Primăria municipiului Chişinău îndeamnă cetăţenii să dea 
dovadă de precauţie la procurarea răchițelelor, comercializate 
în Piaţa Centrală din Capitală. Potrivit informațiilor parvenite 
de la instituţiile responsabile ale statului, răchiţelele care se 
vînd la cea mai mare piaţă agro-alimentară din Chişinău sînt 
radioactive, indicele radioactivităţii depăşind de 2-3 ori nor-
ma admisibilă.

Acest lucru este confirmat de laboratorul Centrului Repu-
blican de Diagnostică Veterinară. Răchiţelele sînt aduse prin 
contrabandă în Republica Moldova, din regiunile beloruse 
Breansk şi Vitebsk. 

În context, Serviciul Supravegherii de Stat a Sănătăţii Pu-
blice din municipiul Chişinău, recomandă locuitorilor utiliza-
rea produselor alimentare sigure, calitatea cărora trebuie con-
firmată prin certificate de calitate (sanitare), procese verbale a 
rezultatelor testelor de laborator la indicii de calitate, inclusiv 
cu testări radiologice,  precum şi neadmiterea procurării şi 
consumului produselor alimentare autohtone şi de import, în 
special, a  răchiţelelor de import, în locuri neautorizate.

Potrivit estimărilor, zilnic, la Piaţa Centrală sînt realizate 
aproximativ 20-30 kg de răchiţele.
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Printre oaspeţii de 
onoare s-au numă-

rat şi Sergiu Sainciuc, vi-
ceministrul Muncii, Pro-
tecţiei Sociale şi Familiei,                   
Kaarina Immonen, Coor-
donator Rezident ONU în 
Moldova, Kent Larson, di-
rector, USAID în Moldova,     
Varvara Colibaba, director 
adjunct, Fundaţia Soros-
Moldova, Marius Lazurca, 
ambasadorul României în 
Republica Moldova.

Nomenclatorul catalo-
ghează serviciile sociale 
prestate în Republica Mol-
dova şi a fost elaborat de 
un grup extins de experţi cu 
asistenţa proiectului PNUD 

„Oportunităţi mai bune pen-
tru tineri şi femei” (OBTF).  
Acesta este o noutate pentru 
ţara noastră şi va fi utilizat 
în procesul de dezvoltare a 
sistemului de servicii socia-
le pentru toţi prestatorii, atît 
cei publici, cît şi cei privaţi. 

Potrivit autorilor, do-
cumentul a fost elaborat în 
conformitate cu standardele 
internaţionale, ţinîndu-se 
cont de cadrul legislativ-
normativ şi documentele 
strategice existente în do-
meniul social din Republi-
ca Moldova. „Importanţa  
acestui nomenclator derivă 
din necesitatea reglementă-
rii activităţii prestatorilor de 
servicii sociale, ajustării me-
canismelor legale de finanţa-
re a acestor servicii. Aşa se 
explică şi participarea mai 
multor experţi la elaborarea 
lui, inclusiv funcţionari din 
cadrul Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Famili-
ei, reprezentanţi ai ONG-uri-
lor prestatoare de servicii so-
ciale, ai autorităţilor publice 
locale”, a menţionat Viorel 
Albu, managerul proiectului 

Oportunităţi mai bune pentru tinerii şi femeile din Moldova
În premieră pentru Republica Moldova, a 

fost lansat Nomenclatorul Serviciilor Sociale. 
Evenimentul a avut loc în cadrul Tîrgului re-
alizărilor OBTF „7 ani creînd oportunităţi mai 
bune pentru tineri şi femei” şi a adunat perso-
nalităţi din Moldova şi de peste hotare, repre-
zentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai sec-
torului asociativ. 

„Oportunităţi mai bune pen-
tru tineri şi femei”. 

În cadrul Tîrgului reali-
zărilor OBTF, mai multe or-
ganizaţii neguvernamentale, 
precum şi companii private 
şi-au prezentat serviciile, 
produsele, rezultatele şi im-
pactul social al activităţilor 
realizate cu asistenţa pro-
iectului PNUD. Participanţii 
au discutat şi cu beneficiarii 
finali ai proiectului – absol-
venţi ai şcolilor-internat, fe-
mei din grupuri social-vul-
nerabile, care au beneficiat 
de instruire profesională, au 
obţinut un loc de muncă sau 
au beneficiat de asistenţă 
complexă în cadrul reţelei 
de 10 centre de reintegrare 
socială create cu ajutorul 
proiectului pe întreg terito-
riul republicii. 

Kaarina Immonen, Co-
ordonator Rezident ONU a 
ţinut să sublinieze impor-

tanţa şi impactul proiectului. 
„Nu putem să nu menţionăm 
miile de persoane social-
vulnerabile care au benefici-
at de găzduire, consiliere şi 
dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă prin intermediul reţelei 
de 10 centre de reintegrare 
socială şi centre maternale 
create în cadrul proiectu-

lui. De asemenea, trebuie 
să menţionăm şi miile de 
persoane care au obţinut 
instruire profesională, me-
diere şi facilitarea accesu-
lui pe piaţa muncii graţie 
celor nouă Servicii de 
formare şi integrare profe-
sională create de proiect. 
Proiectul, de asemenea, a 
contribuit la dezvoltarea 
cadrului normativ de regle-
mentare a activităţii presta-
torilor de servicii sociale. 
Nomenclatorul Serviciilor 
Sociale este un bun exem-
plu în acest sens”, a punctat 
aceasta. 

Totodată, Kaarina     
Immonen a vorbit şi des-
pre aspectul inovator şi 
capacitatea de replicare a 
proiectului, referindu-se la 
locurile de muncă noi crea-
te în parteneriat cu sectorul 
privat şi întreprinderile so-
ciale. 

Potrivit managerului 
proiectului „Oportunităţi 
mai bune pentru tineri şi 
femei”, Viorel Albu, una 
dintre modalităţile de gene-
rare a locurilor noi de muncă 
aplicată cu succes a fost co-
laborarea cu sectorul privat. 
Astfel, abordarea combinată, 
prin care, pe de o parte, s-au 

oferit partenerilor granturi 
pentru crearea noilor locuri 
de muncă, iar pe de altă par-

te, contribuţia proiectului, 
exprimată prin identificarea 
beneficiarilor, orientarea 
profesională, achitarea cos-
turilor de instruire şi, în caz 
de necesitate, cofinanţarea 
salariilor pe parcursul pri-
melor luni de lucru a bene-
ficiarilor, a permis obţinerea 
unor rezultate notorii.

„Majoritatea din cei 24 de 
tineri angajaţi de companie, 
graţie parteneriatului stabilit 
cu proiectul, provin din fa-
milii vulnerabile sau sînt or-
fani. Datorită sprijinului pro-
iectului,  compania le poate 
oferi acestora un salariu mo-
tivant, compensaţii pentru 
prînz, bonusuri şi întreg pa-
chetul social. Totodată, da-
torită asistenţei proiectului, 
venitul companiei s-a majo-
rat cu circa 25 la sută, ceea 
ce ne-a permis să le oferim 
angajaţilor un salariu mediu 
de aproximativ două ori mai 
mare decît pînă la stabilirea 
acestui parteneriat”, a rela-
tat unul dintre participanţii 
la Tîrgul realizărilor OBTF. 
Şi reprezentanţii altor com-
panii prezenţi la eveniment 
au menţionat că datorită 
sprijinului obţinut din par-

tea proiectului au reuşit să 
lanseze produse inovatoare 
din domeniul construcţiilor, 
care acum se vînd la preţuri 

accesibile pentru populaţia 
Republicii Moldova. 

„În procesul implementă-
rii proiectului, cel mai dificil 
nu a fost crearea celor 10 
centre locale, ci asigurarea 
durabilităţii acestor servicii, 
durabilitatea însemnînd atît 
asigurarea autosuficienţei 
financiare, cît şi consolida-
rea capacităţii instituţionale. 
Sînt mîndru că pe parcursul 
proiectului am reuşit să atin-
gem şi aceste obiective”, a 
conchis Viorel Albu. 

Proiectul „Oportunităţi 
mai bune pentru tineri şi fe-
mei” (OBTF) are un buget 
total de 5,2 milioane dolari 
SUA şi este implementat de 
Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD) 
în parteneriat cu Guvernul 
Republicii Moldova, cu 
sprijinul financiar al Agen-
ţiei SUA pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID) 
la Iniţiativa Prezidenţială 
pentru Programul Antitra-
fic, Guvernului României 
şi „Fondului de urgenţă”, un 
program internaţional cre-
at de George Soros în vara 
anului 2009, pentru atenu-
area efectelor negative ale 

crizei economice mondiale 
în Europa Centrală, de Est, 
Sud-Est şi Asia Centrală. 

Lilia DUMINICA

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) 
recomandă parlamentarilor, atunci cînd elaborează 

proiecte de legi, să nominalizeze şi articolele din alte legi la 
care se face trimitere. 

Recomandarea vine după ce experţii CAPC au supus ex-
pertizei coruptibilităţii Proiectului de Lege cu privire la an-
treprenoriat, întreprinderi şi a taxei de stat. Proiectul conţine 
63 de trimiteri către alte legi. 

„Acest proiect a fost foarte greu de citit. Vrem ca în pro-
iect să scrie clar la ce se referă. Şi un jurist îl înţelege cu greu, 
dar un om simplu nu mai reuşeşte”, a spus la o conferinţă de 
presă Stela Pavlov, coordonator de programe CAPC. 

Stela Pavlov a remarcat că nota informativă a acestui 
proiect nu include decît o trecere sumară în revistă a prin-
cipalelor amendamente de ordin fiscal şi vamal propuse.  

„Acest proiect a fost elaborat cu mai multe derogări de la le-
gislaţie. Nu conţine o evaluare economico-financiară a pro-
iectului şi a cheltuielilor necesare pentru implementarea lui. 
Totodată, nu conţine informaţii nici despre impactul pe care 
îl va avea asupra societăţii în caz că va fi adoptat”, a subli-

niat Stela Pavlov. 
Preşedintele CAPC, Galina Bostan, a menţionat că 

unele din modificările propuse se referă la majorarea im-
pozitelor. De asemenea, se doreşte introducerea impozitării  
donaţiilor pentru organizaţiile religioase. 

Potrivit notei informative a proiectului, acesta conţine 
propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative 
care rezultă din politicile fiscale, vamale şi bugetare pe anul 
2012, bazate pe prevederile Programului de activitate al Gu-
vernului pe anii 2011-2014. 

CAPC recomandă, pînă proiectul să fie supus votului, 
să se evalueze cheltuielile necesare pentru implementarea 
modificărilor în lege. De asemenea, să se explice clar im-
pactul social, iar prevederile să fie pe înţelesul destinatari-
lor legii. 

Expertiza CAPC a fost realizată în cadrul proiectului 
„Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi le-
gislative – etapa a V-a”, care este susţinut financiar de Apără-
torii Drepturilor Civile din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru 
Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.  

CAPC recomandă legiuitorilor să facă legi 
pe înţelesul tuturor

Curtea de Conturi: Tarifele ,,Moldtelecom” 
pentru serviciile de telefonie locală ar trebui 

majorate
Auditorii de la autoritatea de control constată că veni-

turile obţinute de ,,Moldtelecom” din serviciile de telefonie 
locală acoperă doar 55% din costurile suportate de operator 
pentru furnizarea acestor servicii.

Potrivit unui raport de audit la compania ,,Moldtelecom”, 
prezentat de controlorii de la Curtea de Conturi, în anii 2009-
2010, veniturile de la serviciile de telefonie fixă locală au fost 
în scădere. De exemplu, în anul 2010, acestea au scăzut cu 
10 milioane de lei, a anunţat Svetlana Tataru, controlor. 

Acelaşi raport arată că deficitul de 45% este subvenţio-
nat din veniturile de la prestarea alotor servicii, inclusiv de 
apeluri internaţionale şi de interconectare cu alţi operatori. 
Valoarea subvenţiilor unor servicii către altele s-a ridicat la 
circa 67 milioane de lei în anii 2009-2010

La începutul anului 2011, administraţia ,,Moldtelecom” a 
anunţat că de la 1 martie va modifica tarifele la convorbirile 
telefonice locale şi internaţionale. Prin urmare, apelurile în 
străinătate urmau să coste de două-trei ori mai ieftin, în timp ce 
abonamentele şi convorbirile locale, mai scump de cîteva ori.

„Ajustarea tarifelor va impulsiona dezvoltarea pieţei de 
telefonie fixă şi va atrage investiţii în domeniu”, susţinea 
atunci Sergiu Sâtnic, Directorul Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia In-
formaţiei (ANRCETI). Ulterior, s-a decis să se amîne această 
ajustare de tarife.
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

Conform art.13 din  Le-
gea cu privire la prevenirea şi 
combaterea violenţei în fami-
lie, cererea despre comiterea 
actelor de violenţă în familie 
se depune: 

a) la organul afacerilor 
interne; 

b) în instanţă de judecată; 
c) la organul de asistenţă 

socială şi de protecţie a fami-
liei şi copilului; 

d) la autoritatea adminis-
traţiei publice locale. 

Legea prevede că cererea 
se depune la locul: 

a) de domiciliere al vic-

timei; 
b) temporar de reşedinţă 

al victimei dacă aceasta a pă-
răsit domiciliul pentru a evita 
continuarea violenţei directe; 

c) de reşedinţă al agreso-
rului; 

d) în care victima a căutat 
asistenţă; 

e) în care a avut loc actul 
de violenţă. 

Articolul menţionat mai 
prevede că pentru depunerea 
în instanţa de judecată a ce-
rerii despre comiterea actelor 
de violenţă în familie nu se 
plăteşte taxă de stat. 

 

Educaţie juridică

? În ultimul timp, în societate se vorbeşte mult 
despre violenţa în familie, însă nu se cunoaşte 
căror autorităţi statale  se poate adresa victima. 
Vreau să cunosc care sînt autorităţile statului că-
rora se pot adresa cei victimizaţi în familie.  

Tatiana Donţu,
r-n Orhei 

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
Întrebarea trebuie formulată clar şi cît 

mai concis, pe o foaie aparte.
Decupaţi cuponul şi, împreună cu între-

barea Dvs, trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009, str. A. Mateevici nr. 60, bir. 222.

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(decembrie 2011,  nr. 47(402)

&

Azilul reprezintă o in-
stituţie care prestează 

asistenţă socială, temporară 
sau permanentă, persoanelor 
în vîrstă şi persoanelor cu 
dizabilităţi, se instituie în 
baza deciziei Guvernului sau 
a autorităţilor administraţiei 
publice locale şi funcţionea-
ză în baza Regulamentului-
tip cu privire la funcţionarea 
Azilului pentru persoane în 
vîrstă şi persoane cu dizabi-
lităţi.   Azilul are drept scop 
crearea condiţiilor optime 

de trai, muncă, reabilitare 
şi asistenţă medico-socială 
pentru persoanele în vîrstă şi 
persoanele cu dizabilităţi.

Sarcinile de bază pentru 
atingerea scopului propus 
sînt următoarele:

respectarea confidenţi-- 
alităţii, drepturilor şi libertă-
ţilor cetăţenilor cazaţi în azil, 
garantate prin Constituţia 
Republicii Moldova şi legis-
laţia în vigoare;

crearea condiţiilor opti-- 
me de activitate;

crearea condiţiilor opti-- 
me de trai, a unui climat psi-
hoemoţional favorabil pentru 
persoanele tutelate, asigura-
rea materială şi socială a lor;

asigurarea prestării ser-- 
viciilor calitative de îngrijire, 
reabilitare şi asistenţă medi-
co-socială, în conformitate cu 
necesităţile personale, fizice, 

Aspecte normative referitoare la funcţionarea azilului pentru 
persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi 

clinice, sociale şi spirituale 
ale beneficiarilor;

organizarea dezvoltă-- 
rii gospodăriei auxiliare, în 
măsura  posibilităţilor, în ve-
derea îmbunătăţirii calităţii 
deservirii tutelaţilor;

elaborarea şi promo-- 
varea proiectelor comune 
cu organizaţiile naţionale şi 
internaţionale în domeniul 
reabilitării socio-medicale 
a persoanelor vîrstnice şi a 
persoanelor cu dizabilităţi.

Pentru realizarea sarcini-

lor de bază azilul are urmă-
toarele funcţii:

cazează persoane în vîr-- 
stă şi persoane cu dizabilităţi, 
în baza demersurilor direcţi-
ilor/secţiilor asistenţă socială 
şi protecţie a familiei;

asigură tutelaţii cu îm-- 
brăcăminte şi încălţăminte, 
lenjerie de corp şi de pat în 
conformitate cu normativele 
în vigoare;

asigură alimentarea şi - 
tratamentul în conformitate 
cu normativele fiziologice şi 
financiare în vigoare şi starea 
sănătăţii tutelaţilor;

organizează îngrijirea - 
şi asistenţa medicală, în caz 
de necesitate, spitalizează 
tutelaţii;

realizează măsuri sani-- 
taro-igienice, antiepidemice, 
antiincendiare şi de protecţie 
civilă;

asigură tutelaţii cu - 
aparataj auditiv, optic, arti-
cole  protetico-ortopedice şi 
fotolii cu rotile;

organizează odihna tu-- 
telaţilor, ţinînd cont de sănă-
tatea şi vîrsta lor;

organizează perfecţio-- 
narea personalului în scopul 
deservirii calificate;

organizează şi asigură - 
înmormîntarea tutelaţilor 
care nu au rude.

Selectarea persoanelor 
care necesită cazare în azil 

se efectuează în sectorul pri-
mar de către organul teritorial 
asistenţă socială sau asisten-
tul social din primărie în cola-
borare cu medicul de familie 
şi autorităţile administraţiei 
publice locale. Persoanele 
selectate, preliminar sînt  fa-
miliarizate de către asistentul 
social cu cerinţele de cazare 
în azil.

 Beneficiari ai azilului pot 
fi cetăţeni ai Republicii Mol-
dova din rîndul persoanelor 
vîrstnice şi persoanelor cu 
dizabilităţi, de la 16 ani so-
litare, lipsite de suport infor-
mal (familie), care necesită 
ajutor din partea comunităţii 
şi deservire socio-medicală 
la domiciliu sau în cadrul 
azilului.

Azilul prestează servicii 
sociale contra plată pentru:

persoanele în vîrstă şi - 

persoanele cu dizabilităţi co-
piii cărora sînt obligaţi să-i 
întreţină, dar din anumite 
motive nu pot realiza obli-
gaţiunea, încheind cu admi-
nistraţia azilului un contract, 
confirmat notarial, prin care 
îşi asumă responsabilitatea 
de a achita lunar întreţinerea 
persoanei cazate, în cuantu-
mul stabilit de către fonda-
tor;

persoanele în vîrstă şi - 
persoanele cu dizabilităţi, ce-
tăţeni ai altor state, aflate pe 
teritoriul Republicii Moldo-
va în situaţii dificile.

Nu se admite cazarea în 
azil a persoanelor cu boli 
psihice, a bolnavilor de al-
coolism, narcomanie, toxico-
manie, tuberculoză, cu alte 
maladii care necesită trata-
ment în instituţii specializate.

Selectarea persoanelor 
care necesită cazare în azil se 
efectuează de către secţiile/
direcţiile teritoriale asistenţă 
socială şi protecţie a familiei, 
în comun cu asistentul soci-
al din primărie, medicul de 
familie şi autorităţile admi-
nistraţiei publice locale. Per-
soanele selectate, preliminar 
sînt familiarizate de către 
asistentul social cu cerinţele 
de cazare în azil.

Pentru cazare, beneficia-
rii sînt obligaţi să prezinte în 
adresa azilului următoarele 
acte:

cererea potenţialului - 
beneficiar; 

demersul organului - 
teritorial asistenţă socială şi 
protecţie a familiei;

actul de identificare a - 
persoanei;

fişa medicală a potenţi-- 
alului beneficiar;

concluzia comisiei me-- 
dicale consultative;

cartea de imobil.- 
Tutelaţilor li se achită 

pensia conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare. În ca-
zul lipsei temporare (pînă la 
30 de zile) a tutelaţilor din 
azil (spitalizare, ospeţie la 
rude etc.), în plata pensiilor 
nu intervin schimbări. Mij-
loacele băneşti şi alte bunuri 
ale tutelaţilor sînt depuse, la 
dorinţa acestora, la băncile 
comerciale din ţară. Externa-
rea se efectuează la  depune-
rea cererii personale de către 
beneficiar sau prin decizia di-

rectorului, la propunerea ad-
ministraţiei azilului. În cazul 
externării din azil, tutelatului 
i se eliberează lenjerie, îmbră-
căminte, încălţăminte (dacă a 
locuit în azil cel puţin un an) 
şi i se înmînează buletinul de 
identitate, documentele ce 
confirmă perioada aflării în 
azil, cartea de imobil şi toa-
tă averea, dacă a fost trans-
misă în folosinţă azilului, pe 
perioada aflării în instituție. 
Externarea se efectuează cu 

acordul fondatorului, la inter-
venţia administraţiei azilului, 
cu condiţia că tutelatul sau 
rudele au domiciliu, surse de 
existenţă, posibilităţi de a se 
întreţine de sine stătător sau 
de către rude.  Din azil pot fi 
externaţi şi tutelaţii care sis-
tematic încalcă regimul sani-
tar şi de disciplină, părăsesc 
teritoriul azilului fără per-
misiunea administraţiei, fac 
abuz de alcool ori consumă 
droguri.

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet.                    
Cravcenco Victor, pentru data de 31 ianuarie 2012, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. Teilor nr. 4) în ca-
litate de apelant în cauza civilă nr. 2a-3664/11 la cerereaa cet. 
Cebanov Vladimir către Cravcenco Serghei privind încasarea 
împrumutului.

Judecător Domnica Manole 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Peroncova Angela, a.n. 20.08.1970, pentru data de 14 februa-
rie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 47) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
lui Peroncov Valeriu privind radierea vizei de reşedinţă.

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

Judecător I. Busuioc  

Citaţii în judecată
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Pan Mar-Prim”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Cornului nr. 
9/1, pentru data de 20 decembrie 2011, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 502) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea SRL „Rumi-Bere” privind încasarea 
datoriei.

Judecător Liuba Pruteanu 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
„Cojuhari G.V.S.”, pentru data de 18 ianuarie 2012, ora 11.30, 
la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 608) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2E-207/2011, intentată de ÎI „Cireşar 
Ştefănică” privind încasarea datoriei. 

Judecător Alexandru gafton 

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişină, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
„Popova Nina”, pentru data de 27 decembrie 2011, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de 
intervenient accesoriu în cauza civilă la acţiunea SRL „Elec-
tromotor-Service” împotriva ÎCS „Red Union Fenosa” SA 
privind anularea procesului verbal şi a facturii de consum 
fraudulos.

Judecător Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ciumac Roman, pentru data de 17 ianuarie 2012, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Şevcenco Antonina privind încasarea 
datoriei.

Judecător Cornelia Vârlan
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Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Pravicov Igor, 
pentru data de 17 ianuarie 2012, ora 15.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă: 
Chiţanu Doiniţa către Pravicov Igor privind încasarea prejudi-
ciului material şi moral.

Judecător Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Covali Vasilii, pentru data de 2 februarie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Rusu Igor privind încasarea datoriei.

Judecător V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Greva Victor, cu 
ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. A. Vlahuţă nr. 
36, apt. 9, pentru data de 13 februarie 2012, ora 15.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 14) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea: Baksaj Ana, Greva Anatolii şi Surlari 
Aurica către Greva Victor privind constatarea pierderii dreptu-
lui la spaţiul locativ.

Judecător Nina Arabadji
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Cravcenco Gheorghe, Cravcenco Sofia, Cravcenco Mihail, 
Oceretniuc Serghei, Oceretniuc Marina, Oceretniuc Nichita, 
pentru data de 14 februarie 2012, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrîţi; intervenient ac-
cesoriu CCL-34, în cauza civilă la acţiunea lui Cojocaru Iurie 
privind încasarea sumei restante la plata serviciilor comunale.

Judecător V. Micu 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Goian Gheorghe Tudor, pentru data de 16 februarie 2012, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SA „Donaris 
Grup” privind încasarea sumei.

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

Judecător Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişină, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Prepodobnîi    
Alexei, pentru data de 27 februarie 2012, ora 13.15, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea cet. Curoşu Ana privind încasarea datoriei.

Judecător Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişină, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Stan Iurie şi 
Stan Radu, pentru data de 6 martie 2012, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrîţi în cau-
za civilă la acţiunea cet. Ahtîrscaia Eugenia privind pierderea 
dreptului la folosirea spaţiului locativ.

Judecător Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişină, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Devder Nicoale, 
pentru data de 19 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea cet. Pasat Petru privind încasarea datoriei.

Judecător Lilia Lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pleşca Alexandru, pentru data de 3 aprilie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea Universităţii Agrare de Stat din Mol-
dova privind încasarea sumei.

Judecător V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Chebac Elena, pentru data de 26 aprilie 2012, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea Universităţii Agrare de Stat din Mol-
dova privind evacuarea din spaţiul locativ.

Judecător Veronica Negru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Chitussi           
Giovanni, pentru data de 23 decembrie 2011, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Larionova Inga privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Şestovschi Victor din mun. Chişinău, bdul Dacia nr. 29, 
apt. 66, pentru data de 11 ianuarie 2012, ora 9.00, la şedinţa de 
judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile intentată de Falinciuc Alexandr privind 
încasarea datoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului FPC „STAYER” SRL din mun. Chişinău, bdul 
Dacia nr. 5, apt. 150, pentru data de 11 ianuarie 2012, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile intentată de ÎM „EXDRU-
PO” privind încasarea datoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

Citaţii în judecată www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

reprezentantului ÎI „STELA CIONABU”, din satul Selişte, 
Nisporeni, pentru data de 16 ianuarie 2012, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile intentată de ÎM „MOLDCELL”privind 
încasarea datoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Veralanus”, pentru data de 17 ianuarie 2012, ora 15.40, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la cererea cet. Cernega Olga privind apăra-
rea dreptului consumatorului.

Judecător S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezenta-
rea cet. Sadovnic Elizaveta, pentru data de 25 ianuarie 2012, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 
12) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de                            
Sadovnic Afanasie către: Primăria Băcioi, ÎS „Cadastru”,     
Elena Sadovnic-Dica privind anularea deciziei titlului de au-
tentificare a dreptului de deţinător de teren.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea сet. Rotari Alexandru, 
pentru data de 1 februarie 2012, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la cererea cet. Iurco Elena privind apărarea dreptului de 
proprietate.

Judecător S. Teleucă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Crangas” SRL, pentru data de 9 ianuarie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 305) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de „Fort Sigur” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător Ion Tutunaru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului „Be-
nedictus” SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str. Vadul lui Vodă 
nr. 62, apt. 48, c/f – 1009600029678, pentru data de 10 ianua-
rie 2012, ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu 
nr. 24/1, bir. 309) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
„Rumitox” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător Ion Bulhac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎM 
„Nasub” SRL, pentru data de 1 februarie 2012, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la cererea ÎM „Moldcell” SA 
privind încasarea sumei.

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

Judecător Alexandru Spoială
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită REPETAT prezentarea cet. Rozmeriţa Mihail, cu ulti-
mul domiciliu: satul Pogrebeni, Orhei, pentru data de 10 ianu-
arie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Rozmeriţa Paulina privind desfacerea căsătoriei.

Judecător V. Negruţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Marcov Iurie, pentru data de 17 ianu-
arie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Marcova Angela privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător                            Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Suşcov Alexandru Victor, cu ultimul 
domiciliu: or. Orhei, str. Unirii nr. 134, apt. 40, pentru data de 
23 ianuarie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
Vasile Mahu nr. 135, et. 1) 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 Viorelia Varaniţă  
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-lui 
Arnautov Rodion, născut la 23.10.1978, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: satul Tătăreşti, Cahul, pentru data de 16 ianuarie 
2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (Cahul, bdul Victoriei nr. 
8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă cu nr. 2-1642/2011 
intentată la cererea reclamantei Arnautov   Tatiana privind des-
facerea căsătoriei, stabilirea locului de trai al copilului   Arnau-
tov Anatolie şi încasarea pensiei pentru întreţinerea copilului.

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

Judecător Vitalie Movilă

www
Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 

Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-nei 
Cîrchelan Nina Tudor, născută la 11.11.1958, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut: satul Alexandru Ioan Cuza, Cahul, pentru data 
de 16 ianuarie 2012, ora 10.40, la şedinţa de judecată (Cahul, 
bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă cu nr. 2-1789/2011 intentată la cererea reclamantului ÎCS 
„Easy Credit” SRL privind încasarea datoriei la contractul de 
împrumut.

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

Judecător Vitalie Movilă
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-nei 
Ababii Tatiana Stepan, născută la 19.11.1970, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut: or. Cahul, str. Lăutarilor nr. 67, pentru data de 
16 ianuarie 2012, ora 11.20, la şedinţa de judecată (Cahul, bdul 
Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă cu nr. 
2-1785/2011 intentată la cererea reclamantului ÎCS „Easy Cre-
dit” SRL privind încasarea datoriei la contractul de împrumut.

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

Judecător Vitalie Movilă
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-lui 
Lungu Sergiu Vasile, născut la 10.03.1977, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut: or. Cahul, str. Ovidiu nr. 15, pentru data de 16 
ianuarie 2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (Cahul, bdul 
Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă cu nr. 
2-1782/2011 intentată la cererea reclamantului ÎCS „Easy Cre-
dit” SRL privind încasarea datoriei la contractul de împrumut.

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

Judecător Vitalie Movilă
www

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea cet. Stepanov    
Mihail, domiciliat în satul Micăuţi, Străşeni, deţinător al bule-
tinului cu nr. A 33045380, eliberat de of. 33, la 7 august 2003, 
pentru data de 26 ianuarie 2012, ora 8.00, la şedinţa de judeca-
tă (Străşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 98, bir. 5) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Sîrbu Stepan.

Judecător Vasile Rusu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Ţurcanu Valentin, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişi-
nău, or. Codru, str. I. Vieru nr. 52, pentru data de 17 ianuarie 
2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
38) în calitate de pîrît în cauza civilă  la acţiunea cet. Ţurcanu 
Marina privind încasarea pensiei pentru întreţinerea copilului 
minor.

Judecător   Ecaterina Palanciuc
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită  prezentarea cet. Gorgos Valeriu, pentru data de 17 ia-
nuarie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135, bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Gorgos Larisa privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător   Tatiana Troianovschi

ANUNţ
Notarul public, Chiciuc Oxana, anunţă deschide-

rea procedurii succesorale în urma decesului cet. Căruţă        
Petru, decedat la data de 16.05.2007. Persoanele interesate 
se pot adresa: or. Cahul, str. B. P. Haşdeu nr. 7.

Notar public Oxana Chiciuc 

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

la Procuratură şi a  Regulamentului privind modul de 
promovare în serviciu al procurorilor, Consiliul Supe-
rior al Procurorilor a anunţat la şedinţa din 13.12.2011 
(Hotărîrea nr.12-3d-283/11) concursul pentru suplinirea 
funcţiilor vacante de: 

procuror în procuratura sect. Botanica mun. Chi-- 
şinău (1 funcţie) şi procuror în Procuratura mun.Bălţi 
(1 funcţie). Eligibili sînt doar absolvenţii Institutului 
Naţional al  Justiţiei. Termenul pentru aplicare - 23 de-
cembrie 2011. 

Pentru candidaţii care întrunesc condiţiile art.37 
alin.(2) din  Legea cu privire la Procuratură se anunţă 
concurs pentru suplinirea următoarelor posturi vacante:

procuror în Procuratura r-lui Dubăsari - 2 funcţii;- 
procuror în Procuratura r-lui Edineţ - 2 funcţii;- 
procuror în Procuratura r-lui Nisporeni - 1 funcţie;- 
procuror în Procuratura r-lui Orhei - 1 funcţie.- 

Termenul de aplicare - 14 ianuarie  2012.
Cererile de participare la concurs se depun la secreta-

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

Secretariatul 
Consiliului Superior al Procurorilor

tel: 22-80-64
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Vlad Vlaicu, doctor în drept, lector superior, Fa-
cultatea de drept, USM; Marcel Lungu, magis-
tru în drept, lector universitar, Facultatea de drept, 
USM; Ira Polişciuc, judecător, Leova; Cristina 
Cheptea, judecător, Sîngerei; Elena Tverdohleb, 
judecător, Briceni; Valentina garabajiu, jude-
cător, Botanica; Serghei Dimitriu, judecător, 
Botanica; ghenadie Liulca, judecător, Soroca; 
gheorghe Balan, judecător, Botanica; gheorghe 
Marchitan, judecător, Căuşeni.

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi 
să  vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. 
Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, res-
ponsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile, ast-
fel încît doar Dreptatea şi Adevărul să triumfe.

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

Iarna aceasta renunţă la 
eşarfele subţiri căci, acum, 
vedetele sezonului sînt că-
ciulile călduroase, tricotate, 
fularele lungi şi colorate, dar 
şi mănuşile fără degete.

Căciulile din lînă, 
mai călduroase

 Dacă ţinuta pentru care 
optezi e sobră, asortează o 
căciulă şi un fular confecţio-
nate din mohair sau din lînă. 
Călduroase, dar mai ales mo-
derne, ele pot contribui la rea-
lizarea unui aspect impecabil.

Culorile la modă în 
această iarnă: bleu-deschis, 
lila, verde-brotăcel, vişiniu, 
portocaliu, bej, roz. De ase-
menea, se poartă combinaţii-
le de bej, maro, vişiniu, crem, 
roz şi alb.

Alegeţi fularele lungi. 
Anul acesta, fularul super-
lung rămîne la mare căutare. 
E foarte uşor de accesorizat 
şi arată foarte bine cînd îl 
înfăşori de două ori în jurul 
gîtului, laşi restul să atîrne. 
Poţi să alegi volumul în 
locul lungimii. Sînt multe 
fulare croşetate sau pline 
de falduri, care sînt foarte 
călduroase şi mai ales arată 
foarte bine dacă sînt colora-
te şi le combini cu un sacou 
în culori mai închise.

Nu ţineţi mănuşile 
ude

 Deşi mănuşile din lac sau 
piele lăcuită sînt la mare cău-

tare, acestea se poartă numai 
seara, aşa că evitaţi să mer-
geţi la birou cu o astfel de 
pereche.

Mănuşile fără degete 
aduc o notă de mister ţinutei 
tale. Dacă vrei o pereche de 
mănuşi pentru munte, reţine 
că ai nevoie de un model re-

zistent la zăpadă. Mănuşile se 
menţin uscate.

Tricotajele, la mare 
căutare 

Indiferent de vîrstă, fula-
rul, mănuşile şi căciula com-
pletează ţinuta şi constituie ac-
cesorii extrem de importante 

şi utile. Însă, numărul unu sînt 
tricotajele, fie că e vorba de 
fulare, mănuşi sau căciuli. Cu 
puţină inspiraţie şi cu acceso-
riile potrivite, îţi poţi crea cele 
mai originale ţinute. Mănuşi 
colorate, fulare lungi şi căciuli 
haioase, toate completează 
perfect o înfăţişare deosebită.

Daca vă faceţi griji că o să vă îngrăşaţi de sărbători, 
preparatele din carne nu sînt singurele la care ar trebui să 
acordați atenția. Specialiştii vă recomandă să evitaţi ofertele 
de Crăciun ale lanţurilor de cafenele.

Potrivit ,,Daily Mail”, unele dintre preparatele de Cră-
ciun ale Starbucks, Costa sau Caffe Nero conţin mai multe 
calorii decît un dublu cheeseburger de la McDonald’s.

O cafea mare cu lapte şi lichior de ouă de la Starbucks 
conţine 24 de grame de grăsime saturată şi 74 de grame de 
zahăr. Băutura este non-alcoolică, dar conţine expresso şi 

Cafeaua de sezon îngraşă mai mult decît un cheeseburger
lapte. Are 579 de calorii, cu 140 mai multe decît un dublu 
cheeseburger de la McDonald’s. O ciocolată caldă cu scor-
ţişoară de la Caffe Nero are 500 de calorii şi conţine 65 de 
grame de zahăr, iar o ciocolată caldă Black Forest de la Cos-
ta, de dimensiuni medii, are 548 de calorii, 60 de grame de 
zahăr şi 26g de grăsime.

„Asemenea cantităţi de grăsime şi zahăr în băutură sînt 
de-a dreptul alarmante. Caloriile sînt echivalentul unei 
mese, dar al uneia fără valoare nutritivă”, a precizat Frankie        
Phillips de la British Dietetic Association.

Cel mai ghinionist jefuitor de bancă 
din germania

Un bărbat a fost condamnat la închisoare de un tribunal 
din Germania pentru că a încercat să jefuiască o bancă ce fuse-
se închisă în urmă cu mai mulţi ani, cu un pistol-jucărie.

Condamnatul a ameninţat un trecător cu un pistol-jucărie, 
însă banca pe care intenţiona să o jefuiască se mutase şi nu 
mai existau decît bancomate. Astfel, acesta a fost numit ,,cel 
mai stupid hoţ de bănci din Germania”. 

Inițial, hoţul a încercat să ceară o recompensă pentru feme-
ie de 10 000 de euro, însă pînă la urmă a obligat-o pe aceasta 
să scoată din bancomat  400 de euro şi să îi dea. Apoi a fugit 
cu o maşină furată, dar a uitat pistolul-jucărie între scaune, cu 
amprentele pe el. 

Bărbatul şi-a recunoscut fapta în tribunal. Acesta mai avea 
alte 22 de condamnări în trecut.

Cel mai bogat motan din lume: 
A moştenit 10 milioane de dolari

A devenit cea mai bogată felină din lume, după ce a 
moştenit 10 milioane de 
dolari de la stăpîna sa. Este 
vorba despre un motan din 
Italia, pe nume Tommaso. 
Felina a moştenit acţiuni 
şi un imperiu imobiliar ce 
include mai multe aparta-
mente şi case în Roma şi 
Milano.

Tommaso, care acum 
are patru ani, a fost adoptat de bătrîna ce locuia singură. 
În 2009, din cauza stării de sănătate precare, femeia în-
cepuse să-şi facă griji pentru viitorul animalului său şi a 
hotărît să îşi scrie testamentul.

Ea a lăsat felinei întreaga sa avere, care va putea ajunge 
la acesta prin intermediul asistentei sale. Prevederile testa-
mentului au intrat în vigoare acum 2 săptămîni.

Consumul excesiv de pîine albă şi cartofi poate 
cauza cancer

Consumul excesiv de pîine albă şi cartofi sporeşte riscul 
apariţiei cancerului mamar. Potrivit unui studiu efectuat de 
cercetătorii de la o universitate din San Francisco, vinovat ar 
fi excesul de insulină acumulat în urma consumului de astfel 
de produse.

Cercetătorii au analizat dietele a aproape 3000 de femei, 
iar concluziile au fost surprinzătoare. Rata apariţiei canceru-
lui în rîndul femeilor cu o dietă bazată pe carbohidraţi a fost 
de 14,2 la sută, comparativ cu rata de 9,7 la sută observată 
în rîndul femeilor care au redus consumul de cartofi, paste şi 
produse de panificaţie.

Experţi: Lenea este determinată genetic
Cei cărora le place să doarmă au acum o scuză – lenea 

este determinată genetic. La aceas-
tă concluzie a ajuns o echipă inter-
naţională de experţi, care au studiat 
ADN-ul a 10 mii de oameni.

Oamenii de ştiinţă din Croaţia, 
Olanda, Italia, Estonia şi Germa-
nia au descoperit că cei care au 
două copii ale unei gene au nevoie de mai puţin somn, decît 
cei care nu o deţin. Cei chestionaţi au fost întrebaţi despre 
obiceiurile lor legate de somn şi de trezitul de dimineaţă.

Totodată, experţii au făcut şi o serie de analize de labo-
rator. Astfel, conform concluziilor, unul din cinci europeni 
deţin această genă. Potrivit studiului, publicat în revista 

,,Molecular Psychiatry”, tendinţa de a dormi mai mult sau 
mai puţin este moştenită din familie.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel 
de unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători 
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  

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

Aniversări

C a l e i d o s C o p

Divert is

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

Hainele călduroase – indispensabile în 
anotimpul rece


