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P rim-ministrul Iurie Leancă a avut o întrevedere cu mem-
brii delegaţiei din Belarus, condusă de viceprim-minis-

trul Mihail Rusîi, veniţi la Chişinău pentru a participa la şedinţa 
comisiei interguvernamentale comercial-economice, potrivit 
Biroului comunicare şi relaţii cu presa al Executivului. 

Părţile au discutat despre posibilităţile extinderii cooperă-
rii bilaterale în domeniile comercial, agroindustrial, transport, 
industrial, construcţii, energetic etc. În acest sens, delegaţia 
de la Minsk a menţionat că Belarus ar putea oferi ţării noastre 
condiţii preferenţiale la procurarea tehnicii agricole şi indus-
triale. 

De asemenea, părţile şi-au manifestat interesul față de  
deschiderea noilor pieţe de desfacere prin realizarea unor in-
vestiţii strategice pentru economiile celor două ţări. 

Delegaţia belarusă a salutat lansarea brandului moldove-
nesc ,,Wine of Moldova”, care este un indiciu al calităţii, şi a 
menţionat că Republica Moldova este cel mai mare exporta-
tor de vinuri, inclusiv de spumante şi divinuri în Belarus. 

Schimbul comercial dintre Moldova şi Belarus a crescut 
cu şase la sută în primele nouă luni ale acestui an, faţă de ace-
eaşi perioadă a anului 2012, constituind peste 200 de milioane 
de dolari.

G uvernul Republicii Moldova 
şi cel al Braziliei au semnat, 

la Chişinău, Acordul privind scutirea 
de viză de scurtă şedere pentru cetă-
ţenii titulari ai paşapoartelor ordinare.

Acordul a fost semnat de minis-
trul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene Natalia Gherman, şi am-
basadorul Republicii Federative a 
Braziliei în Republica Moldova, cu 
reşedinţa la Kiev, Antonio Fernando 
Cruz de Mello.

Conform prevederilor acestuia, 
cetăţenii ambelor state vor avea drep-
tul de a intra, tranzita, ieşi şi rămîne 
pe teritoriul statului celeilalte părţi 
contractante, fără viză, pentru o pe-
rioadă de pînă la 90 de zile, în decurs 
de şase luni de la data primei intrări.

Acordul va intra în vigoare în 
urma îndeplinirii de către ambele ţări 
a procedurilor interne legale necesa-
re.

Menţionăm că, Brazilia este al 
treilea stat de pe continentul lati-
no-american, după Ecuador şi Chile, 
semnatar al unui acord cu Republica 
Moldova privind abolirea regimului 
de vize pentru toate categoriile de 
cetăţeni.

Moldova şi Brazilia au 
semnat Acordul privind 

călătoriile fără vize

D ecizia Parlamentului European 
de a elimina toate restricţiile la 

importul de vinuri moldoveneşti repre-
zintă o recunoaştere a calităţii vinurilor 
noastre. Declaraţia a fost făcută de vice-
ministrul Agriculturii Viorel Guţu. Mai 
mult decît atît, oficialul susţine că, prin 
această acţiune, UE demonstrează că vi-
nurile moldoveneşti au un loc rezervat pe 
rafturile magazinelor din UE.

,,Vinurile moldoveneşti sînt deja de 
mult timp pe rafturile UE, dar din 2014 
ele nu vor fi supuse taxării speciale. De 
aceasta vor beneficia, în special, cei care 
vor produce vinuri demne de brandul ,,Vin 
de Moldova”. A apărut o previzibilitate a 
unei pieţe stabile şi vor fi încasări mult 
mai mari la buget”, a dat asigurări Viorel 
Guţu.

Totodată, oficialul a declarat că ur-
mează să se intensifice activităţile de pro-
movare a vinurilor moldoveneşti pe piaţa 
Uniunii Europene.

,,Noi şi acum avem export cote pe 
piaţa UE. Cota parte a vinurilor moldo-
veneşti poate creşte mult. Această pia-
ţă nu a fost explorată pe deplin. Avem 
şanse să facem şi schimbări pe interior 
şi pentru promovarea vinului pe piaţa 

europeană”, a mai spus viceministrul 
Agriculturii. 

Amintim că vinurile moldoveneşti 
vor ajunge pe piaţa din Uniunea Euro-
peană, începînd cu 1 ianuarie 2014. Şi 

asta pentru că membrii Parlamentului 
European au votat o propunere înain-
tată de Comisia Europeană, menită să 
elimine toate restricţiile la importul de 
vinuri moldoveneşti.

Începe ziua cu DREPTUL!
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Învaţă din greşelile altora, viața e prea scurtă ca să greşeşti şi tu. 

Republica Moldova şi Belarus pledează pentru majorarea 
schimbului comercial bilateral

,,Liberalizarea exportului de vinuri 
pe piaţa din UE este o recunoaştere a 

calităţii acestor produse”
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M ajoritatea chirurgi-
lor din Republica 

Moldova consideră impor-
tantă cunoaşterea legislaţiei 
ce reglementează activitatea 
medicală. Datele unui studiu 
privind analiza medico-lega-
lă a deficienţelor admise în 
asistenţa medicală de profil 
chirurgical din Republica 
Moldova arată că cei mai 
mulţi chirurgi, aproa-
pe 74 la sută, studiază 
actele normative pen-
tru a fi la curent cu 
principiile juridice ce 
le reglementează acti-
vitatea. 

Aproape 60 la sută 
dintre cei ce încearcă 
să ţină pasul cu nou-
tăţile din legislaţie se 
informează din presă 
despre modificările 
juridice. Autorul stu-
diului, Andrei Pădure, 
spune însă că sursele de in-
formare în masă pot furniza 
obiectiv o asemenea infor-
maţie doar atunci cînd datele 
sînt prezentate în original 
fără a fi trecute prin prisma 
cunoştinţelor şi punctului de 
vedere al jurnalistului sau re-
dactorului.

„Spre regret, informaţia 
cu caracter juridic nu este 
expusă de către mass-media 
integral şi rareori conţine su-
ficiente date necesare pentru 
interpretarea corectă a aces-
tora şi aplicarea în practică”, 
a mai adăugat expertul. 

În acelaşi timp, pentru 
fiecare al doilea chirurg mol-
dovean Internetul reprezintă 
principala sursă de informare 
privind modificările ce vizea-
ză legislaţia medicală. Igor 
Topal este medic chirurg la 
Spitalul Raional Cimişlia şi 
spune că Internetul a devenit 

cea mai accesibilă sursă de 
informare pentru majorita-
tea medicilor, nu doar pentru 
chirurgi.

„De obicei, administra-
ţia spitalului ne informează 
despre ordinele Ministerului 
Sănătăţii, dar în mare parte 
intrăm noi pe site-ul Mi-
nisterului şi aflăm noutăţile. 
Acest site este ca o carte de 

căpătîi a noastră, de acolo 
luăm toate informaţiile şi 
legile de bază le studiem 
tot de pe Internet. Aflăm de 
la televizor sau colegii la 
spital ne spun ce s-a schim-
bat şi deja noi căutăm docu-
mentul original şi-l studiem 
singuri”, afirmă chirurgul. 
Acesta mai spune că alege 
să se informeze de pe In-
ternet, deoarece este acce-
sibil oricînd şi nu presupu-
ne cheltuieli suplimentare. 

„E mai uşor să te informezi 
de pe Internet, e comod. Dai 
la căutare oricînd vrei şi pri-
meşti în acelaşi timp răspuns. 
E foarte simplu, cu toate că 
la început cam greu ne des-
curcam cu calculatorul”, mai 
spune Igor Topal.

Chirurgii moldoveni mai 
află despre noutăţile juridice 
din domeniul medical la con-
ferinţe şi seminare tematice, 

în cadrul cărora sînt puse în 
discuţie informaţii de drept 
medical. Este vorba de 54 
la sută dintre medicii care 
se documentează anume în 
aşa mod. Alţi 45,5% dintre 
respondenţi au menţionat că 
studiază literatura juridică 
pentru a fi la curent cu schim-
bările legislaţiei. 43% fac 
acest lucru la diverse cursuri 

de perfecţio-
nare. Speci-
aliştii susţin 
însă că aces-
tea de multe 
ori prezintă 
in fo rmaţ i i 
superficiale, 
d e o a r e c e , 
cel mai pro-
babil, aseme-
nea discuţii 
se fac fără 
antrenarea 
specialişti-

lor din domeniul respectiv.  
„Avînd în vedere că Programul 
formării continue a medici-
lor şi farmaciştilor nu conţine 
cursuri destinate instruirii în 
legislaţia ce reglementează 
activitatea medicală din re-
publică, putem presupune că 
în cadrul cursurilor de per-
fecţionare sînt discutate doar 
unele elemente de drept me-
dical, care nu sînt suficiente 
pentru prevenirea greşelilor 
şi conflictelor în activitatea 
profesională”, subliniază ex-
pertul Andrei Pădure. 

De cealaltă parte, chirur-
gii susţin că cea mai sigură şi 
eficientă sursă de informaţii 
rămîne a fi administraţia spi-
talului care-i ţine la curent cu 
noile prevederi legislative, dar 
în egală măsură şi Internetul. 

„Eu sînt sigur în informaţia 
dată doar dacă vine de la Mi-
nisterul Sănătăţii. La volanta 

de dimineaţă toate noutăţile 
ne sînt aduse la cunoştinţă de 
către administraţia spitalului. 

Şi Internetul este o 
sursă sigură, dacă consulţi               
site-urile oficiale. Foarte des 
accesez site-ul Ministerului, 
pentru că ştiu că acolo este 
informaţie veridică”, spune 
Vladimir Iaţuc, medic chirurg 
la Spitalul Raional Edineţ. 
Presa nu este văzută ca 
o sursă eficientă de in-
formare, spune chirurgul.  

„De multe ori, jurnalistul 
poate nu înţelege corect şi 
ne poate duce în eroare. De 
aceea, în mare parte medicii 
preferă să se informeze şi să 
studieze singuri, de pe Inter-
net sau de la colegi”, mai spu-
ne acesta. 

Datele arată că 91,7% 
dintre chirurgi sînt de părere 
că medicul trebuie să cunoas-
că legislaţia ce-i reglementea-
ză activitatea sa profesională. 
Aproape 6 la sută au admis 
această necesitate ca fiind 
probabilă şi doar 1,4% dintre 
medici consideră că doctorul 
nu are nevoie de asemenea 
cunoştinţe. Cunoaşterea le-
gislaţiei, cred unii chirurgi, 
ţine de competenţa exclusivă 
a juristului instituţiei medi-
co-sanitare şi a Ministerului 
Sănătăţii.

„O asemenea abordare a 
acestei probleme este destul 
de periculoasă pentru medic, 
întrucît necunoscînd legisla-
ţia ce-i reglementează acti-
vitatea profesională, acesta 
poate neintenţionat să o în-
calce, iar după cum se ştie, 
necunoaşterea legislaţiei nu 
absolveşte persoana vinova-
tă de responsabilitate pentru 
comiterea faptei ilicite”, sus-
ţine autorul studiului Andrei 
Pădure.

Chirurgii moldoveni se informează de pe Internet şi din presă 
despre legislaţia ce reglementează activitatea medicală

V icepreşedinta Parlamentului Re-
publicii Moldova, Liliana Pali-

hovici, a avut o întrevedere cu raportorul 
special al ONU privind traficul de fiin-
ţe umane, mai cu seamă femei şi copii, 
RaJoy Ngozi Ezeilo, aflată în vizită de 
lucru în Moldova cu ocazia conferinţei 
regionale axată pe combaterea traficului 
de fiinţe umane prin intermediul Inter-
netului.

Dialogul raportorului ONU, RaJoy 
Ngozi Ezeilo, cu vicepreşedinta Parla-
mentului, Liliana Palihovici, s-a desfă-
şurat în contextul conferinţei regionale 
de la Chişinău, cu genericul „Consoli-
darea răspunsului justiţiei penale faţă de 
fenomenul traficului de fiinţe umane în 
Europa de Sud-Est – Combaterea abu-
zului prin intermediul Internetului şi 
consolidarea schimbului transfrontalier 
de informaţii operative”. La întrevedere 
au participat, de asemenea, Nicola Har-
rington-Buhay, coordonator rezident al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite în Mol-
dova, şi Claude Cahn, consilier pentru 
Drepturile Omului, Programul Naţiuni-
lor Unite pentru Dezvoltare în Moldova.

„Pentru prevenirea şi combaterea tra-
ficului de fiinţe umane, în special femei 
şi copii, este necesară mobilizarea tu-
turor eforturilor umane şi financiare”, a 

afirmat vicespeakerul Liliana Palihovici, 
menţionînd, totodată, eforturile depuse 
de Parlamentul şi Guvernul Republicii 
Moldova în acest domeniu. Vicepreşe-
dinta Parlamentului a făcut referire la 
îmbunătățirea le-
gislaţiei naţionale în 
domeniu, precum şi 
la înăsprirea pedep-
sei pentru comiterea 
infracţiunilor legate 
de traficul de fiinţe 
umane.

R a t i f i c a r e a 
Convenţiei Con-
siliului Europei 
pentru protecţia 
copiilor împotriva exploatării sexuale şi 
a abuzurilor sexuale („Convenţia Lan-
zarote”); crearea în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne a Centrului pentru 
Securitate Cibernetică, prin intermediul 
căruia sînt implementate bunele practici 
în combaterea abuzului în mediul onli-
ne; ajustarea Codului penal şi înăsprirea 
pedepselor pentru crimele comise împo-
triva copiilor; cooperarea extinsă cu so-
cietatea civilă şi ONG-urile specializate 
în domeniu; activitatea, în cadrul Gu-
vernului, a Comitetului Naţional pentru 
Combaterea Traficului de Fiinţe Umane 

– sînt cîteva dintre acţiunile majore reali-
zate de Republica Moldova

În cadrul întrevederii, raportorul 
special ONU, RaJoy Ngozi Ezeilo, a 
apreciat pozitiv eforturile depuse de 

Parlamentul Re-
publicii Moldova 
în prevenirea şi 
combaterea tra-
ficului de fiinţe 
umane, menţi-
onînd necesitatea 
utilizării contro-
lului parlamentar 
în calitate de 
instrument de 
implementare a 

legislaţiei în domeniu.
Recomandările raportorului special 

al ONU privind traficul de fiinţe uma-
ne, mai cu seamă femei şi copii, au vizat 
consolidarea eforturilor depuse în acest 
domeniu în Republica Moldova, inclu-
siv în regiunea transnistreană, prin des-
chiderea „Liniilor fierbinţi” în raioane 
şi sate, nu doar în Capitală; dezvoltarea 
sistemului de compensaţii pentru victi-
mele traficului de fiinţe umane; necesi-
tatea desemnării unui ombudsman parla-
mentar pe probleme legate de traficul de 
fiinţe umane.

„Pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane este necesară 
mobilizarea tuturor eforturilor umane şi financiare”

Circul de la Chişinău, în atenţia presei 
internaţionale
Circul de la Chişinău a ajuns în atenţia presei internaţionale. 

Portalul ,,Business Insider” a publicat o serie de fotografii şi 
însemnările unui scriitor şi blogger britanic despre clădirea 
Circului din Capitala Moldovei.

Darmon Richter scrie că imobilul a fost proiectat în 1981 
şi avea o capacitate de 2000 de locuri. Potrivit scriitorului, în 
prezent arena este în întuneric. Totuşi, Richter precizează că, 
chiar dacă acesta pare un monument a cărui glorie a rămas într-
un regim uitat, totuşi Circul nu a murit, ci doar a adormit pentru 
o perioadă.

Circul din Capitală, una dintre atracţiile turistice de altădată, 
nu mai funcţionează de peste 10 ani.

Au fost premiate cele mai bune spoturi 
sociale privind violenţa asupra femeii 
Trei studenţi de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plas-

tice au fost premiaţi pentru cele mai bune spoturi sociale reali-
zate în cadrul Campaniei „16 zile de acţiuni împotriva violenţei 
asupra femeii”, organizată de Asociaţia ,,Promo-LEX” în cola-
borare cu Inspectoratul General de Poliţie. 

Potrivit juristului Aasociaţiei ,,Promo-LEX” Lilia Potîng, 
scopul campaniei a fost de a sensibiliza opinia publică referitor 
la violenţa în familie şi de a informa societatea despre acest 
pericol. 

„În ultimele şase luni am oferit suport în soluţionarea a circa 
30 de cazuri de violenţă în familie, de cele mai multe ori pro-
blema fiind violenţa soţului asupra soţiei şi copiilor”, a declarat 
L. Potîng. 

În cadrul Galei de premiere au fost prezentate nouă spoturi 
sociale. Cîştigătorii au fost premiaţi cu o tabletă electronică (lo-
cul I) şi două carduri portabile (locul II şi III). Filmele premiate 
urmează a fi promovate la diverse televiziuni. 

Potrivit Inspectoratului General de Poliţie, de la începutul 
anului au fost pornite circa 1000 de cauze penale privind vio-
lenţa domestică.

Viitorii medici combat discriminarea 
persoanelor infectate cu HIV
Recent, Societatea de Planificare a Familiei din Moldova, 

în parteneriat cu Coaliţia Nediscriminare (CND), a organizat 
workshop-ul ,,Asistenţă medicală nediscriminatorie faţă de per-
soanele care trăiesc cu HIV”.  Lecţia a fost pentru studenţii din 
cadrul Universităţii de Medicină, în contextul ,,Zilelor pentru 
drepturile omului”.

Ce este infecţia HIV, metodele de infectare, cum să tratăm 
persoanele infectate, care sînt obstacolele cu care se confruntă 
şi cine discriminează această categorie de oameni, au constituit 
unele dintre subiectele abordate de către experţii Luminiţa Guţu 
şi Rodica Gramma în cadrul lecţiei.

La fel, experţii au menţionat cum ajung aceste persoane să 
fie discriminate, care sînt stereotipurile faţă de persoanele infec-
tate şi care este situaţia la nivel național.

Potrivit Luminiţei Guţu, doctor în medicină, conferenţiar 
universitar la catedra Epidemiologie, USMF ,,Nicolae Testemi-
ţanu”, numărul celor infectaţi de HIV este în descreştere. Ea a 
încurajat viitorii medici să nu discrimineze o persoană în cazul 
în care aceasta este sero pozitivă.

Ca rezultat, studenţii au acordat mai multe întrebări şi su-
gestii de organizare repetată a atelierelor de acest gen, la care să 
participe şi medicii ce activează în domeniu.

Amintim că, activitatea a fost organizată în cadrul zilelor 
pentru drepturile omului şi dacă ați fost sau sînteţi discriminaţi, 
nu ezitaţi să contactaţi în mod gratuit şi confidenţial Linia Ne-
discriminare: 0 8003 8003.

De la 1 ianuarie 2014 românii vor putea 
lucra în orice ţară din UE 
Conform tratatului Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2014 

se termină perioada de 7 ani, care a permis unora dintre ţările 
UE să pună restricţii pe piaţa muncii pentru români. În acest 
moment, în jur de 500 000 de români dintre cei care trăiesc 
în ţările UE, sînt afectaţi de restricţiile de pe piaţa muncii, iar 
alţii nu au putut pleca din ţară deoarece ştiau ca nu au dreptul 
să lucreze legal.

Cu toate că din ce în ce mai multe voci din partea oficialilor 
din Guvernele UE vorbesc despre o posibilă prelungire, acest 
lucru pare imposibil. Dacă o ţară ar dori să prelungească restri-
ţiile, ori ar trebui să se modifice Tratatul Uniunii Europene, ori 
acea ţară trebuie să iasă din UE.

În acelşi timp, o invazie în ţările din Nordul Europei din par-
tea celor care doresc să profite de sistemele de protecţie socială 
din aceste ţări este iminentă.

Cerem Guvernului României să pregătească acorduri cu 
Ministerele de Interne din aceste ţări trimiţînd poliţişti români 
pentru a scădea infracţiunile grupurilor de romi care sînt şi care 
vor merge în aceste state.

„Intrăm într-o nouă etapă de liberă circulaţie, iar  Uniunea 
Europeană ar trebui să aibă un proiect coerent de integrare a 
romilor acolo unde se găsesc, în ţările Europei. Vrem libera cir-
culaţie şi ridicarea restricţiilor, însă în acelaşi timp nu putem 
sta nepăsători privind cum din cauza unora care nu doresc să 
se integreze, imaginea românilor şi a României este călcată în 
picioare, a declarat Daniel Tecu, preşedinte FADERE.
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D emocratizarea vieții 
publice, statul de 

drept, integrarea în comuni-
tatea internațională – aceste 
deziderate mult rîvnite de 
Republica Moldova sînt de 
neconceput fără respectarea 
drepturilor și libertăților fun-
damentale ale omului. Prin 
urmare, promovarea aces-
tor valori inalienabile ființei 
umane devine un imperativ 
al timpului, iar consemnarea, 
la 10 decembrie, a adoptă-
rii Declarației Universale a 
Drepturilor Omului (DUDO) 
constituie o oportunitate de a 
discuta și a aminti tuturor ce-
tăţenilor, o dată în plus, că au 
drepturi și libertăți consfințite 
de unul dintre cele mai im-
portante acte internaționale. 

În această arie de preo-
cupări se înscrie și conferința 
științifică dedicată aniversării 
a 65 de ani de la semnarea 
DUDO, organizată de Con-
siliul ştiințific de tineret al 
Uniunii Juriștilor din Mol-
dova (UJM), în  parteneriat 
cu Universitatea de Studii 
Politice și Economice Euro-
pene (USPEE) ,,Constantin 
Stere” și Ius Moldova. Fo-
rul a întrunit cei mai activi 
studenți ai facultăților de 
drept de la Universitatea de 
Stat din Moldova (USM), 
USPEE ,,Constantin Stere”, 
Universitatea de Studii Eu-
ropene din Moldova (USEM), 
Universitatea de Stat ,,Alecu 
Russo” din Bălți, precum și 
reprezentanți ai organizațiilor 
neguvernamentale antrenate 
în apărarea drepturilor omu-
lui. În calitate de oaspeți de 
onoare ai evenimentului au 
fost Gheorghe Avornic, doc-
tor habilitat în drept, profe-
sor universitar, președintele 
UJM; Tudor Popovici, doctor 
habilitat în drept, conferenţiar 
universitar, vicepreşedinte al 
UJM, magistrat; Raisa Grecu, 
doctor habilitat în drept, con-
ferenţiar universitar, decan al 
Facultăţii de Drept a USPEE 

,,Constantin Stere”. 
În alocuţiunea de des-

chidere, Vladimir Pala-
marciuc, magistru în drept, 
președintele Consiliului 
ştiințific de tineret al UJM a 
subliniat: ,,Acțiunea pe care 
o desfășurăm este consacrată 
aniversării a 65-a a Declarației 
Universale a Drepturilor 
Omului – un document isto-
ric, de o importanță mondia-
lă, cu impact major și asupra 
societății noastre, deoarece 
DUDO servește ca instru-
ment de bază pentru drepturile 
constituționale ale cetățenilor 
din Republica Moldova, care 
sînt interpretate în spiritul ei. 

Scopul acestei întruniri 
rezidă în a discuta și a ne 
expune ideile și opiniile în 
ceea ce privește respecta-
rea drepturilor noastre. De 
asemenea, prin acest gen de 
acţiuni vrem să îndemnăm 
tinerii să desfășoare acti-
vitate științifică, să se întîl-
nească, să-și împărtășească 
cunoștințele și părerile vizavi 

de anumite probleme socia-
le”.

 Organizarea conferinței 
a fost înalt apreciată de către 
Gh. Avornic, T. Popovici, şi 
R. Grecu,   nume de notori-
etate în justiția națională, care 
au remarcat că asemenea 
evenimente sînt mai mult 
decît binevenite. Or, în cazul 
în care este vorba despre vii-
tori juriști, aceștia încă de pe 
băncile facultății trebuie să-și 
consolideze cunoștințele, să 
se manifeste activ și să-și dez-
volte abilitățile analitice și de 
comunicare, calități  inerente 
unui profesionist în domeniul 
jurisprudenței.

, ,Cr i t e r iu l 
p r o f e s i o n a l 
pornește de 
aici, de la in-
teresul față de 
astfel de eve-
nimente. Acest 
fapt denotă 
deja cîte ceva 
din convingeri-
le și conștiința 
juridică a vi-
itorilor juriști, 
care nu sînt 
mai puțin im-
portante decît cunoștințele”, a 
menționat R. Grecu.

În aceeași ordine de idei, 
T. Popovici a remarcat că 

,,antrenarea tinerilor în aseme-
nea manifestații este pe cît de 
salutabilă și necesară, pe atît 
de anevoioasă, deoarece nu fi-
ecare este predispus de a par-
ticipa la astfel de evenimente, 
iar cei care se implică în ase-
menea activități dau dovadă 
de voință și interes față de 
chestiunile din societate. Și e 
firesc ca un viitor jurist să fie 
la curent cu toate problemele 
existente, să-și lărgească vi-
ziunile, astfel încît, idiferent 
de situație, să poată găsi cele 
mai optime soluții. Și unde ar 
putea fi discutate toate aceste 
aspecte dacă nu în cadrul în-
trunirilor de acest fel”.

Cît privește tematica 
conferinței, invitații speciali 
ai evenimentului au   califi-
cat-o drept importantă, evi-
denţiind însemnătatea Decla-
raţiei Universale a Drepturilor 
Omului. Ei au menţionat că 
de la ea porneşte totul, pen-
tru că reprezintă un garant al 
respectării demnităţii fiecărui 
membru al societății, fiind 
adoptată în situaţii-limită 
pentru umanitate – genocidul 
cauzat de războaiele mondia-
le, iar prevederile ei se regă-
sesc şi în legislația națională. 

 În acest sens, Gh. Avornic 
a menţionat că este inimagi-
nabil de a discuta despre o 
activitate ştiinţifică, despre o 
instituţie de drept sau chiar 
despre sistemul de justiţie 
fără a face referire la acest 
document atît de important 
pentru umanitate. El repre-
zintă baza legislaţiilor tuturor 
statelor ce l-au ratificat (ma-
joritatea ţărilor lumii), care îi 
sînt subordonate, începînd cu 
Constituţia şi pînă la întregul 
sistem de drept. Nu este po-

sibil ca normele din legislaţia 
unui stat care a ratificat acest 
document să nu corespundă 
prevederilor Declaraţiei Uni-
versale a Drepturilor Omului, 
și Republica Moldova nu 
face excepţie în cazul dat fi-
ind prima ţară din fosta URSS 
care şi-a exprimat ataşamen-
tul faţă de acest act. Iar în 
Constituţia ţării avem stipu-
lat că statul nostru recunoaşte 
prioritatea DUDO şi a altor 
documente internaţionale în 
materia drepturilor omului 
asupra actelor naţionale”.

Şi R. Grecu a vorbit des-
pre rolul Declaraţiei în con-

textul conflictelor dintre civi-
lizaţii care au curmat mii de 
vieţi omeneşti.   

,,După cel de-al doilea răz-
boi mondial, omenirea a înţe-
les că dacă lucrurile continuă 
să se desfăşoare la fel, civi-
lizaţia umană este în mare 
pericol. Astfel, la marginea 

,,prăpastiei”, s-a decis  că aşa 
nu mai merge.

Fiecare societate are mo-
mentele sale de criză şi anu-
me în aceste situaţii trebuie să 
apară conştiinţa socială. Or, 
conştiinţa juridică constituie 
avangarda conştiinţei socia-
le, care trebuie să includă in-
stinctul supravieţuirii.

Da, astăzi vorbim despre 
DUDO, prin urmare, tot ce a 
fost de declarat despre drep-
turile cetăţeanului, omenirea 
a declarat. Acum, a venit 
momentul realizărilor. Şi mă 
bucur pentru cei care sînteţi 
astăzi aici, deoarece consider 
că anume voi veţi fi cei care 
vă veţi pronunţa ferm dacă 
continuăm cu declaraţiile sau 
le implementăm în practică”, 
a specificat R. Grecu în alo-
cuţiunea sa.    

Întrebat fiind cum se pre-
zintă situaţia la capitolul res-
pectarea drepturilor omului în 
Republica Moldova, Tudor 
Popovici a subliniat că, de la 
obţinerea independenţei ţării, 
aceasta s-a îmbunătăţit sub-
stanţial. 

,,Dispunem de acea liber-
tate, conferită şi de Declara-
ţia Universală a Drepturilor 
Omului, prevederile căreia le 
regăsim practic în fiecare din 
ramurile sistemului de drept 
naţional, iar în articolul 4 al 
Constituţiei Republicii Mol-
dova e stipulat că legislaţia 
noastră trebuie interpretată 
reieşind din DUDO. Şi dacă 
umanitatea a stabilit că aceas-
ta este o valoare supremă pen-

tru civilizaţia modernă, noi 
nu putem fi împotriva acestui 
concept.  Asta ne asigură ele-
mentarul atît de necesar exis-
tenţei noastre ca fiinţe umane, 
deoarece s-a declarat că sîn-
tem egali, indiferent de rasă, 
religie, apartenenţă socială 
etc. şi trebuie să trăim în spi-
ritul respectului reciproc şi al 
fraternităţii. Sînt drepturile 
noastre.         

Însă, ca toate acestea să 
nu fie doar la nivel declara-
tiv, devine imperios necesar 
să educăm societatea noastră, 
să vorbim mai mult, să in-
formăm despre drepturile pe 

care le are fiecare individ în 
parte, începînd cu copiii, ast-
fel încît aceste convingeri să 
vină ca o chemare lăuntrică. 
Oamenii trebuie ajutaţi să în-
ţeleagă cine sînt, ce obligaţii, 
ce drepturi şi libertăţi au, ca 
să se poată manifesta, să de-
vină valori ale societăţii, ori-
unde s-ar afla, iar asta nu se 
înfăptuieşte de la sine, ci ne-
mijlocit cu intervenţia omului. 
Momentul respectiv trebuie 
să ne preocupe enorm de 
mult, deoarece existenţa ne-o 
facem noi cu mîinile şi men-
talitatea noastră. Dacă situaţia 
ne scapă de sub control, are 
de pierdut întreaga societate”, 
a precizat T. Popovici. 

La rîndul lor, tinerii parti-
cipanţi la conferinţa ştiinţifică 
au remarcat că respectarea 
drepturilor omului constituie 
o indispensabilitate în asigu-
rarea bunei funcţionări şi as-
censiunea societăţii.

În context, Vasile Grejdi-
eru, membru al Consiliului de 
administraţie al UJM, student, 
anul IV, Facultatea de Drept, 
USM, a relevat că promova-
rea şi respectarea drepturilor 
omului reprezintă pilonul de 
bază a activităţii şi dezvoltă-
rii societăţii, iar juriştii au un 
rol determinant aici. Şi asta 
pentru că scopul primordial al 
unui jurist profesionist constă 
în promovarea respectarea şi 
apărarea drepturilor omului 
la cel mai înalt nivel.   

Cît priveşte încălcarea 
drepturilor cetăţeanului şi a 
problemelor care există astăzi 
în justiţia noastră, V. Grejdie-
ru a accentuat că acestea ,,sînt 
confirmate şi de condamnă-
rile Republicii Moldova la 
Curtea Europeană a Dreptu-
rilor Omului (CEDO), ceea 
ce denotă neprofesionalismul 
şi incompetenţa organelor de 
drept şi în ultimă instanţă a 

statului, iar noi, juriştii trebu-
ie să luptăm ca să îndreptăţim 
lucrurile”. 

De asemenea, V. Grejdie-
ru, în mesajul său, s-a referit şi 
la calitatea studiilor juridice 
din ţara noastră, despre care a 
spus că este bună, însă ,,pro-
blema-cheie ţine de  dorinţa 
de a învăţa a celor care vor 
să facă  carieră în jurispru-
denţă. Studiile în domeniul 
dreptului nu se limitează doar 
la ciclul de licenţă, deoarece 
juriştii trebuie să fie la curent  
cu toate modificările care au 
loc în sistem, iar instruirea 
continuă aproape că devine o 

obligativitate. 
Şi dacă tot tin-

dem spre integrare 
şi statul de drept, 
evidenţiez că acest 
lucru nu se reali-
zează doar prin de-
claraţii şi convenţii, 
ci prin respectarea 
lor. Numai astfel 
vom obţine rezul-
tatul scontat”.

Vorbind despre 
oportunităţile con-
ferinţei ştiinţifice 
vizate, Mariana Sa-

cara, studentă, anul IV, Facul-
tatea de Drept, USM, a reiterat 
că aceasta reprezintă o şansă 
în plus pentru revendicarea 
drepturilor omului, totodată, 
oferind tinerilor posibilitatea 
de a-şi manifesta capacităţile 
analitice şi de exprimare prin 
abordarea anumitor momente 
polemice.

 Făcînd referire la pîrghi-
ile de respectare a drepturilor 
omului în Republica Moldo-
va, M. Sacara a specificat că, 

,,reglementările naţionale sînt 
adecvate şi asigură pe deplin 
respectarea drepturilor cetă-
ţeanului. Un alt adevăr este 
că societatea civilă trebuie 
să dea şi ea o nuanţă şi să 
pornească spre revendicarea 
drepturilor sale, pentru că 
are toate posibilităţile, astfel 
încît nici nu-i este îngrădit 
dreptul de a-şi afirma dreptu-
rile pe care le are.  Consider 
că societatea noastră este pa-
sivă şi nu exploatează şi nu 
explorează cadrul legislativ 
care-i permite să-şi protejeze 
drepturile şi să le pună în ca-
pul mesei”.

Şi dacă prevederile Decla-
raţiei Universale a Drepturilor 
Omului se regăsec aproape în 
fiecare din ramurile sistemu-
lui juridic autohton, subiec-
tele lucrărilor conferinţei au 
fost dintre cele mai variate 
și interesante, raportorii dînd 
dovadă de pregătire adecva-
tă, au impresionat auditoriul 
prin tratarea profundă şi bine 
argumentată a problematicii 
puse în discuţie. Nu putem să 
nu menţionăm aici lucrarea 
lui Boris Malachi, membru 
UJM, masterand, USM (,,In-
terpretarea Constituţiei”); 
Călin Apostol, asistent uni-
versitar, Universitatea ,,Alecu 
Russo” din Bălţi (,,Proble-
matica determinării juridice a 
contractului de împrumut în 

legislaţia Republicii Moldo-
va”); Eleonorei Andriuţa, A.O. 
Keystone Human Service In-
ternational (,,Dreptul la capa-
citate juridică a persoanelor 
cu dizabilităţi”); Ion Bam-
buleac, asistent de proiect, 
A.O. Coaliţia Nediscrimina-
re (,,Aspecte discriminatorii 
în contextul art.301 alin.(1) 
lit.c) Codul muncii”); Ana-
tolie Caminschi, masterand, 
USPEE ,,Constantin Stere” 
(,,Reglementarea dreptului 
la viaţă”); Rodicăi Macovei, 
studentă, anul III, USEM 
(,,Dreptul la vot”); Danielei 
Cebuc, masterandă, USM 
(,,Activitatea investigatorilor 
sub acoperire în legislaţia 
naţională, şi în conformitate 
cu standardele europene”); 
Verei Macovei, membru al 
Consiliului de administraţie 
al UJM, masterandă, USPEE 

,,Constantin Stere” (,,Garanta-
rea dreptului la apărare prin 
prisma CEDO”);  Vasile 
Grejdieru, membru al Con-
siliului de administraţie al 
UJM, student, anul IV, USM 
(,,Percheziţia şi inviolabilita-
tea domiciliului”); Vasile Ba-
nari, student, anul III, USEM 
(,,Libertatea de exprimare”); 
Elenei Jenunchi, masterandă, 
USPEE ,,Constantin Stere” 
(,,Dreptul la libera exprimare 
prin prisma CEDO”); Mari-
anei Şargarovschi, studentă, 
anul IV, USM (,,Vătămarea 
sănătăţii versus lezarea inte-
grităţii corporale. Impactul 
disocierii terminologice”); 
Victoriei Roşca, masterandă, 
USM, avocat stagiar (,,Reali-
zarea în practică a principiu-
lui recunoaşterii şi executării 
drepturilor cîştigate într-un 
stat străin”); Anastasiei Cu-
cereavii, masterandă, USM 
(,,Arbitrajul – cale alternativă 
de apărare a drepturilor civi-
le”); Augustinei Şiman, stu-
dentă, anul IV, USM (,,Res-
pectarea drepturilor omului 
în regiunea transnistreană”); 
Ştefan Ciupercă, student, 
anul II, USM (,,Secretul me-
dical prin prisma CEDO”); 
Valeriei Fortuna, studentă, 
anul I, USPEE ,,Constantin 
Stere” (,,Drepturile mino-
rităţilor în Republica Mol-
dova”); Irinei Batin, mas-
terandă, USM (,,Încălcarea 
drepturilor părinteşti, în ce 
priveşte alegerea educaţiei şi 
instruirii pentru copiii lor”); 
Andrei Niculiţa, student, 
anul II, USPEE ,,Constantin 
Stere” (,,Drepturile Omului 
şi moralitatea”); Victor Ne-
aga, student, anul III, USM 
(,,Legalizarea eutanasiei”); 
Aureliei Grejdieru, membru 
al UJM, masterandă, USM 
(,,Caracteristica sistemului 
public de asigurări sociale”); 
Vladimir Palamarciuc, preşe-
dintele Consiliului ştiinţific 
de tineret al UJM (,,Reflecţii 
asupra recursului în procedu-
ra civilă”).

La finalul evenimentului  
fiecărui raportor i-a fost înmî-
nată diploma de participare. 

Cor. DREPTUL

Aniversarea a 65-a a Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului consemnată în cadrul unei conferinţe ştiinţifice   
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Corupția afectează creșterea 
economică prin majorarea 

costurilor și subminează gestionarea 
durabilă a mediului și resurselor na-
turale. Ea încalcă drepturile funda-
mentale ale omului, exacerbează să-
răcia și sporește inegalitățile prin dis-
torsionarea fondurilor pentru sănăta-
te, educație și alte servicii esențiale. 
Efectele negative ale corupției sînt 
simțite de miliarde de oameni de pe 
glob. 

Astfel, de Ziua internațională 
anticorupție, lumea întreagă a în-
cercat prin diverse acțiuni să spună 
STOP acestui fenomen antisocial, 
iar Republica Moldova nu este o 
excepție în acest sens. Prin urma-
re, Centrul Național Anticorupție 
(CNA) a desfășurat cea de-a IX-a 
Conferinţă Naţională Anticorupţie 
cu genericul ,,Progrese şi perspecti-
ve în reprimarea corupţiei”.

Desfăşurarea acestui for anual 
vine să marcheze Ziua internaţională 
de luptă împotriva corupţiei, stabilită 
prin Rezoluţia Organizaţiei Naţiuni-
lor Unite, din 9 decembrie 2003, care 
demonstrează angajamentul Repu-
blicii Moldova în promovarea unei 
atitudini intolerante faţă de corupţie 
şi amplificarea continuă a practicilor 
de contracarare a acestui fenomen.

La conferinţă au participat         
înalţi oficiali, experţi, reprezentanţi 
ai administraţiei publice centrale şi 
locale, ai organismelor internaţiona-
le, mediului de afaceri, societăţii ci-
vile şi mass-media, fiind oferită tutu-
ror posibilitatea de implicare activă, 
adresare de întrebări şi intervenţii cu 
comentarii.

Obiectivul principal al confe-
rinţei constă în evaluarea eforturilor 
anticorupţie întreprinse de către au-
torităţi şi societatea civilă pe parcur-
sul anului curent, consolidarea prac-
ticilor de monitorizare anticorupţie şi 
identificarea priorităţilor strategice 
pentru perioadele ulterioare.

Accentele de bază au fost puse 
şi pe analiza rezultatelor reformelor 
demarate de către instituţiile abilita-
te să descopere, să cerceteze şi să ju-
dece cazurile de corupţie pe subiecte 
ce vizează asistenţa externă şi rolul 
acesteia în realizarea priorităţilor de 
dezvoltare ale Republicii Moldova 
ca stat de drept şi democratic.

În discursul său, directorul CNA 
Viorel Chetraru a ținut să sublinieze 
că fenomenul corupţiei este prezent 
practic în toate domeniile de activi-
tate, iar marea provocare pentru Cen-
trul Naţional Anticorupţie  nu este 
doar să depisteze actele de corupţie, 
ci mai ales să le prevină, să creeze 
mecanisme care să oprească apariţia 
acestora încă din faza de intenţie.

,,Anul trecut am lansat un amplu 
proces de reformă al instituţiei, iar 
în acest an, încă din prima lună am 
demarat practic activitatea în noua 
formulă, acea de instituţie care se 
ocupă exclusiv de combaterea co-
rupţiei.

O coincidenţă nefastă a făcut ca 

startul activităţii noastre să aibă loc 
în acelaşi timp cu startul unei crize 
politice profunde, iar acest lucru 
ne-a bruiat puţin, însă nu atît de tare 
încît să ne împiedice activitatea.

Cazurile care au vizat funcţionari 
de rang înalt au creat o anumită doză 
de emoţie în rîndul opiniei publice, 
deoarece pînă acum prezenţa unor 
astfel de persoane în anchetele pe-
nale era un lucru neobişnuit. Astăzi, 
sîntem în situaţia în care un șir de 
dosare ce vizează implicarea a mai 
mulţi funcţionari 
de rang înalt, sînt 
trimise spre exa-
minare în instanța 
de judecată sau se 
află în faza finală 
a procesului pe-
nal. Atît CNA, cît 
şi procurorii care 
au lucrat la aceste 
cazuri, precum şi 
societatea, aşteap-
tă o judecată corec-
tă”, a menționat V. 
Chetraru. 

Potrivit datelor prezentate în 
cadrul conferinței, în  anul 2013 se 
atestă o creştere a numărului cazuri-
lor de corupţie depistate – circa 400 
de dosare intentate şi un spectru al 
subiecţilor infracţiunilor mult mai 
diversificat în comparaţie cu anii 
precedenţi.

Analiza evoluţiei infracţiona-
lităţii de corupţie denotă tendinţa 
tot mai accentuată a funcţionarilor 
publici de rang înalt şi mediu de a 
folosi situaţia de serviciu în interes 
personal şi material, ca urmare fiind 
prejudiciate în proporţii considerabi-
le interesele publice naţionale şi ale 
cetăţenilor. Așadar, din totalul cau-
zelor penale de corupţie, peste 60% 
au fost pornite în privinţa conducă-
torilor de diferit rang.

Spre deosebire de anii precedenţi, 
în perioada de raportare, instanţele 
judecătoreşti au pronunţat 61 de 
sentinţe de condamnare în privinţa 
a 63 de persoane, pe cauzele penale 
instrumentate de CNA.

 În 5 cazuri au fost pronunţate 
sentinţe de achitare – un lucru sem-
nificativ în raport cu perioadele ante-
rioare, cînd instanţele, în mare parte, 
emiteau sentinţe cu suspendarea 
executării pedepsei sau cu aplicarea 
unor amenzi.

 V. Chetraru a mai adăugat că 
pentru sine ,,situația dată este un 
motiv de dublă satisfacţie, pe de o 
parte, pentru că acest fapt înseamnă 
că lucrătorii CNA au instrumentat 
cu mai mult profesionalism dosarele 
și pe de altă parte, pentru că instanţe-
le de judecată tratează mult mai res-
ponsabil dosarele. Iar cînd în aceste 
cauze figurează miniştri şi vice mi-
niştri, magistraţi, poliţişti, vameşi, 
avocaţi, reprezentanţi ai autorităţilor 
publice locale (preşedinţi de raioane, 
primari) există motive să credem 
că lucrurile se mişcă în direcţia cea 
bună, chiar dacă prea încet”.

De asemenea, șeful CNA a re-
marcat beneficiile generate de anu-
mite schimbări de ordin legislativ, 
precum reevaluarea sistemului imu-
nităţii pentru judecători, ceea ce a fa-
cilitat activitatea CNA, iar ca rezultat 
au fost depistate şi cercetate infrac-
ţiuni de corupţie şi conexe corupţiei, 
săvîrşite de către magistraţi – un seg-
ment practic intangibil pînă acum.

Analizînd lucrurile din perspecti-
vă critică, directorul CNA a evidențiat 
că în ciuda eforturilor depuse de au-

torităţi în vederea combaterii corup-
ţiei, Republica Moldova este privită 
ca un stat puternic afectat de acest 
fenomen. Asta o demonstrează, ani 
la rînd, Indicele de Percepţie a Co-
rupţiei. Ultimul IPC,  plasează ţara 
noastră pe locul 102 din 177 de ţări. 

În ciuda unor semnale evident 
pozitive, există încă multe hotărîri 
judecătoreşti dubioase, sentinţe sim-
bolice pentru manifestări corupţiona-
le, oameni care revin în funcţii după 
ce au fost obiectul unor investigaţii 
de corupţie.

,,Chiar şi în cel mai recent studiu, 
realizat de CNA, cu sprijinul exper-
ţilor independenţi, a Curţii Supreme 
de Justiţie, a proiectelor MIAPAC şi 
PNUD, care se referă la  „Finalita-
tea dosarelor de corupţie şi analiza 
sentinţelor”, se concluzionează că în 
ultimii doi ani, doar trei persoane au 
fost trimise după gratii şi asta de-
oarece judecătorii pronunță sentinţe 
prea blînde. 

,,Procesul de luptă împotriva co-
rupţiei declanşat de Republica Mol-
dova este unul ireversibil iar cel mai 
important este să nu le permitem 
celor corupţi să aibă acces la funcţia 
publică vreodată”, a conchis V. Che-
traru.

Prezent la eveniment, Iurie 
Leancă, șeful Guvernului a remarcat 
că, eliminarea corupţiei nu reprezin-
tă doar un angajament în faţa comu-
nităţii internaţionale şi a partenerilor 
din UE, ci este, întîi de toate, singura 
cale pentru a îmbunătăţi viaţa tutu-
ror oamenilor.

„A venit timpul unor măsuri mai 
insistente, care să aibă rezultate, 
pentru a asigura un viitor mult mai 
stabil, democratic pentru ţara noastră 
şi cetăţenii ei. Oamenii nu vor avea 
niciodată o viaţă decentă, o educaţie 
sau un sistem de ocrotire a sănătăţii 
calitativ, dacă acestea vor fi corup-
te. Oamenii nu vor avea niciodată 

venituri după merit şi competenţe, 
într-o ţară unde există mită, trafic de 
influenţă şi nepotism despre care, cu 
părere de rău, noi vorbim deseori”, a 
spus Iurie Leancă.

Premierul a mai subliniat că pre-
venirea şi combaterea corupţiei este 
menţionată în mod expres în acordu-
rile încheiate cu Uniunea Europeană 
şi este o condiţie esenţială pentru li-
beralizarea regimului de vize. Şeful 
Executivului a reiterat că pentru o 
luptă eficientă cu corupţia este nevo-

ie de un Sistem Naţional 
de Integritate funcţional.

„În ultimii ani, am avut 
situaţii care ne-au arătat 
cu prisosinţă că acest 
fenomen a ajuns să fie o 
ameninţare la securitatea 
naţională a statului. Iată 
de ce combaterea corupţi-
ei este un subiect prioritar 
pe agenda Guvernului, 
dar şi a instituţiilor subor-
donate”, a mai menționat 
Iurie Leancă.

Şeful Cabinetului de 
miniştri a specificat  că Executivul 
va insista în continuare ca prevederi-
le cruciale, care se conţin în Strategia 
Naţională Anticorupţie şi Strategia 
de reformare a justiţiei, să fie imple-
mentate în practică. Prim-ministrul a 
mai declarat că speră, într-o perspec-
tivă apropiată, să fie luată decizia pri-
vind Strategia de reformare a Procu-
raturii, în acest sens fiind nevoie de 
avizul instituţiilor internaţionale, în 
special cel al Comisiei de la Veneţia.

„Şi dacă evaluările sînt făcute de 
experţi, organizaţii neguvernamen-
tale sau organisme internaţionale, 
atunci taxarea dură în caz de nereuşi-
tă, va fi făcută de cetăţeni”, a punctat 
Iurie Leancă.

Mituirea agenților rutieri sau ba-
nii achitați pentru a obține mai rapid 
unele servicii este doar o mică parte 
din fenomenul corupției. Economia 
are de suferit pierderi enorme anume 
din cauza corupției de la nivel înalt.

Declarațiile aparțin șefului De-
legaţiei UE în Republica Moldova, 
Pirkka Tapiola, în cadrul Conferin-
ţei Naţionale „Progrese şi perspecti-
ve în reprimarea corupţiei”.

„Pentru foarte mulţi oameni co-
rupţia înseamnă mituirea poliţiei 
rutiere sau depăşirea birocraţiei prin 
achitarea unor sevicii mai rapid. Nu. 
Aceasta este doar o parte a corupţiei. 
Vorbim despre o modalitate de func-
ţionare a unei societăţi: dacă aceasta 
funcţionează în bază de merite și 
transparenţă sau dacă aceasta funcţi-
onează în baza unor tranzacţii finan-
ciare, interese şi legături personale. 
Corupţia de la nivel înalt generează 
pierderi enorme în economia naţio-
nală, aducînd mai puţine investiţii şi 
mai puţine posibilităţi”, a declarat 
Pirkka Tapiola.

Oficialul european a atenționat 
încă o dată autoritățile Republicii 
Moldova despre cît de importante 
sînt, pentru parcursul european, re-

zultatele obținute în lupta cu acest 
flagel. 

„Noi am ajuns la răscruce în rela-
ţiile dintre Uniunea Europeană şi ţă-
rile din Parteneriatul Estic. În ultimii 
20 de ani, a avut loc o perioadă de 
tranziţie, care a adus o modificare 
de sistem, iar această modificare nu 
a fost ceea ce oamenii s-au aşteptat, 
nu a fost acea democraţie şi transpa-
renţă funcţională”, a mai spus şeful 
Delegaţiei UE în Republica Moldo-
va.

Precizăm că, evenimentul în 
cauză a fost organizat de Centrul 
Naţional Anticorupţie, cu suportul 
Proiectelor finanţate de Uniunea Eu-
ropeană, inclusiv „Misiunea Uniunii 
Europene de Consiliere în Politici 
Publice pentru Republica Moldova 
(EUHLPAM)”, proiect implementat 
de către Programul Naţiunilor Uni-
te pentru Dezvoltare în Moldova şi 

„Susţinerea Guvernului Moldovei 
în domeniul anticorupţiei, reformei 
Ministerului Afacerilor Interne, in-
clusiv a poliţiei şi protecţiei datelor 
cu caracter personal (MIAPAC)”, 
program aplicat de Agenţia Ger-
mană de Cooperare Internaţională 
(GIZ) şi compania de consultanță și 
audit  KPMG România.

Și reprezentanța Organizației 
Națiunilor Unite în Moldova a ve-
nit cu un mesaj prilejuit de  Ziua 
internațională anticorupție.

,,ONU este ferm angajată să-și 
realizeze propriile obligațiuni. Acti-
vînd în unele dintre cele mai vulnera-
bile contexte din lume, ONU se con-
fruntă cu riscuri ale corupției cu mul-
te fațete care pot submina eforturile 
noastre de a promova dezvoltarea, 
pacea și drepturile omului. Noi am 
dezvoltat un sistem robust de control 
intern și vom continua să rămînem 
vigilenți și să muncim mult pentru a 
fi un exemplu de integritate.

Corupția este o barieră pentru 
realizarea Obiectivelor de Dezvol-
tare ale Mileniului și trebuie luată 
în considerație la elaborarea și im-
plementarea agendei de dezvoltare 
post-2015. Convenția ONU pentru 
Combaterea Corupției, adoptată cu 
10 ani în urmă, reprezintă cel mai 
important cadru global pentru pre-
venirea și eradicarea fenomenului. 
Realizarea completă a Convenției 
depinde în mare măsură de preveni-
rea eficientă, aplicarea legii, coope-
rarea internațională și redobîndirea 
mijloacelor.

În contextul Zilei internaționale 
anticorupție, chemăm Guvernele, 
sectorul privat și societatea civilă să 
întreprindă eforturi comune împo-
triva acestui flagel complex social, 
politic și economic care afectează 
toate țările. Pentru a asigura in viitor 
echitabil, incluziv și prosper pen-
tru toți, noi trebuie să promovăm o 
cultură a integrității, transparenței, 
responsabilității și bunei guvernări”, 
se specifică în mesajul transmis de 
ONU Moldova.

L.D.

Ziua internațională anticorupție: Progrese și perspective în 
reprimarea corupției din Republica Moldova

G uvernul SUA va 
continua să acorde 

sprijin Republicii Moldova 
în elaborarea politicilor de 
siguranţă a alimentelor prin 
aprobarea Standardelor In-
ternaţionale pentru Măsuri 

Fitosanitare.
Pînă în prezent, cu su-

portul proiectului ACED, au 
fost elaborate analizele im-
pactului de reglementare şi 
proiectele de aprobare pen-
tru opt standarde internaţio-

nale, iar în următoarea peri-
oadă, cu susţinerea USAID 
şi a proiectului ACED, vor 
fi pregătite pentru aprobare 
alte 14 standarde internaţio-
nale.

În cadrul întrevederii 

ministrului Agriculturii 
şi Industriei Alimenta-
re, Vasile Bumacov, cu 
Kent Larson, director 
USAID/Moldova şi alţi 
reprezentanţi ai USAID şi 
ACED, o atenţie deosebită a 

fost acordată subiectului ce 
ţine de certificarea şi acre-
ditarea la nivel internaţional 
a laboratorului fitosanitar 
central din cadrul Î.S. ,,Cen-
trul de Carantină Identifica-
re, Expertize de Arbitraj şi 

Dezinfectare a Producţiei”. 
Astfel, a fost reconfirmată 
susţinerea din partea USAID 
în pregătirea laboratorului 
şi certificarea acestuia la 
standardul internaţional ISO 
17025.

Guvernul SUA sprijină Moldova în consolidarea sistemului de siguranţă a alimentelor
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C entrul pentru Drepturi-
le Omului din Moldova 

(CpDOM) a desfășurat ce-a de-a 
treia reuniune de lucru cu generi-
cul „Respectarea drepturilor per-
soanelor ce aparţin minorităţilor 
naţionale  prin prisma Conven-
ţiei-cadru”. Subiectul principal 
al discuțiilor a vizat egalitatea 
deplină şi efectivă a minorită-
ţilor naţionale prin asigurarea 
condiţiilor adecvate pentru con-
servarea şi dezvoltarea propriei 
culturi şi pentru menţinerea pro-
priei identităţi.

    Potrivit CpDOM, eveni-
mentul a întrunit funcţionari ai 
Ministerului Educaţiei, Ministe-
rului Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei, Biroului Relaţiilor 
Interetnice (BRI), vicepreşe-
dinţi ai  raioanelor din zona de 
Centru a ţării, reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale 
ce activează în domeniul pro-
tecţiei drepturilor minorităţilor 
naționale.

Obiectivul reuniunii constă 
în evaluarea situaţiei existente la 
compartimentul respectarea drep-
turilor minorităţilor şi identificarea 
problemelor.

Așadar, participanţii la discuţie 
au constatat că Republica Moldova 
are un sistem complex de protecţie 
a drepturilor minorităţilor naţiona-
le, un cadru legislativ ce corespun-
de exigenţelor internaţionale şi o 
bună tradiţie de conviețuire a dife-
ritor etnii pe teritoriul ţării.

În cuvîntul său de deschidere, 
avocatul  parlamentar  Tudor La-
zăr a subliniat necesitatea imple-
mentării în practică a bazei legis-

lative existente în acest domeniu şi 
anume  respectarea,  în domeniul 
vieţii publice, a principiilor expuse 
în Convenţia-cadru pentru protec-
ţia minorităţilor naţionale.  

Și consilierul în probleme pri-

vind drepturile omului în cadrul 
Oficiului ONU din Moldova, Cla-
ud Cahn a invocat  multitudinea 
aspectelor legate de problematica 
respectării drepturilor minorităţilor 
naţionale. Aceste drepturi necesită 
o atenţie sporită din partea statului, 
iar una din problemele pentru care 
societatea noastră trebuie să caute 
soluţii este acceptarea diferenţelor 
şi a diversităţii, a subliniat Claud 
Cahn.

Despre ceea ce a întreprins 
Biroul Relaţiilor Interetnice, în 
calitate de organ responsabil pen-
tru implementarea în Moldova a 

Convenţiei-cadru, pentru protecţia 
minorităţilor naţionale și mecanis-
mele de implementare a cadrului 
legislativ, dar şi despre monitori-
zarea situaţiei etniilor conlocuitoa-
re a relatat Vera Petuhov, director 

general adjunct al BRI.  
Cît privește măsurile la nivel de 

ţară întru asigurarea drepturilor mi-
norităţilor naţionale, Ala Nikitenko, 
specialist principal în cadrul Mi-
nisterului Educaţiei, a evidențiat: 
implementarea şi perfecţionarea 
programelor de studiu a limbilor 
minorităţilor şi a limbii române, 
optimizarea şcolilor, lucrul privind 
şcolarizarea copiilor de etnie romă.  
Totodată, sursa citată a vorbit și 
despre experienţa  de soluţionare a 
unor probleme concrete apărute în 
cadrul instituțiilor de învăţămînt, 
în acest sens remarcînd necesitatea 

implementării a noi metode de în-
văţare, aducînd exemple de practici  
de succes.

Principalele probleme legate 
de angajarea în cîmpul muncii au 
fost trasate de către reprezentantul 

Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale 
şi Familiei, șeful 
adjunct al Direcţiei 
Dezvoltarea Resur-
selor Umane şi Po-
litici Ocupaţionale 
Ana Gherganova. 
Ea a specificat lipsa 
locurilor de muncă 
şi a calificării nece-
sare, aceasta fiind 
valabilă pentru toată 
populația Moldovei. 
Totodată, A. Gher-
ganova a subliniat 
că pentru persoanele 
înregistrate ca şo-
meri, pe lîngă alte 
măsuri întreprinse, 
sînt create şi condiţii 
pentru studierea lim-

bii române, fapt menit să asigure 
egalitatea de şanse la angajare.  

Discuțiile participanților la în-
trunire s-au referit și la mediatorii 
comunitari. Astfel, a fost sublini-
ată utilitatea şi necesitatea acestui 
serviciu, în acelaşi timp fiind dis-
cutate mai multe probleme legate 
de funcţionarea eficientă a medi-
atorilor – de la nivelul necesar de 
pregătire pînă la lipsa de motivare 
pentru angajare în aceste funcţii.

La rîndul lor vicepreşedinţii 
raioanelor Hînceşti, Călăraşi, Tele-
neşti, Şoldăneşti, Ştefan Vodă, Stră-
şeni, au relevat implicarea fiecărui 

raion în domeniul discutat, au vor-
bit despre practici pozitive (şcolari-
zarea copiilor de etnie romă, menţi-
nerea unor şcoli în care învaţă copi-
ii minorităţilor naţionale, măsuri de 
implementare a proiectelor sociale, 
activitatea mediatorilor etc.). De 
asemenea, au fost abordate şi une-
le probleme, în special în ceea ce 
priveşte studierea limbii de stat şi 
asigurarea studierii limbilor mater-
ne ale minorităților, se precizează 
în comunicatul CpDOM.

Preşedintele Uniunii Ucraine-
nilor Svetlana Mîsliţchi și-a ex-
pus opinia privind măsurile care 
necesită a fi întreprinse pentru a 
asigura respectarea drepturilor 
minorităţilor, iar despre situaţia  
comunităţii evreilor din Moldova a 
vorbit preşedintele acesteia  Mihail 
Gorbaciov.  Olga Goncearova, pre-
şedintele Adunării Popoarelor din 
Moldova, a vorbit  despre toleran-
ţă şi respect – una din tradiţiile de 
conviețuire a diferitor naționalități 
pe teritoriul ţării.

Ca și în celelalte situații, pe 
marginea celor stabilite în cadrul 
întrunirilor, avocatul parlamentar 
va formula propuneri şi recoman-
dări autorităţilor responsabile în ve-
derea ameliorării stării de lucruri.

Activitatea în cauză face parte 
din realizarea  Planului Naţional 
de Acţiuni în Domeniul Drepturi-
lor Omului pentru anii 2011-2014, 
şi are drept scop promovarea stan-
dardelor internaţionale privind 
drepturile minorităţilor naţionale, 
prevenirea discriminării pe crite-
riile de rasă, naţionalitate, origine 
etnică, limbă.

L.D.  

A vocatul parlamentar  
Anatolie Munteanu a 

participat la lucrările mesei 
rotunde cu genericul ,,Priori-
tăţi de politici în consolidarea 
unui sistem de justiţie prietenos 

copiilor”, care a întrunit factori 
de decizie din cadrul Parla-
mentului, Ministerului Justiţiei, 
Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerului Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei, Procuratu-
rii Generale. 

Întîlnirea a fost organizată 
în scopul  reafirmării priorităţi-
lor de politici în domeniul justi-
ţiei pentru copii, a angajamente-
lor autorităţilor în implementa-
rea acestor politici, în contextul 

reformei sectorului justiţiei 
şi a organelor de drept. Astfel, 
discuţiile s-au axat pe direcţiile 
care necesită reglementare şi 
susţinere adiţională din partea 
factorilor responsabili şi intere-

saţi în dome-
niul justiţiei 
juvenile.

În dis-
cursul său, 
a v o c a t u l 
p a r l a m e n -
tar Anatolie 
Munteanu a 
vorbit des-
pre impor-
tanţa amena-
jării în incin-
ta organelor 
de urmărire 

penală a unor încăperi destina-
te audierii minorilor. Conform 
Rezoluţiei cu privire la ame-
najarea spaţiilor de audiere a 
copiilor, adoptată de Grupul 
de lucru pentru realizarea Pla-
nului de acţiuni privind imple-
mentarea Strategiei de reformă 
a sectorului justiţiei pentru anii 
2011-2016, Procuratura Ge-
nerală şi Ministerul Afacerilor 
Interne s-au angajat să creeze 
12 asemenea spaţii de audiere a 

minorilor bănuiţi de săvîrşirea 
infracţiunilor. Ombudsmanul a 
salutat, de asemenea, intenţia 
de deschidere la Chişinău, cu 
susţinerea NORLAM, a unei 
case pentru audierea copiilor 
martori şi victime ale infracţi-
unilor, precum şi pentru acor-
darea asistenţei psihologice. În 
context, Anatolie Munteanu a 
pledat pentru instituirea acestui 
centru pe lîngă CpDOM. 

În altă ordine de idei, avoca-
tul parlamentar a abordat şi pro-
blema implicării mediatorilor în 
soluţionarea cazurilor cu impli-
carea minorilor. Ombudsmanul 
s-a pronunţat pentru valorifica-
rea mai activă a mecanismului 
concilierii implicit în sistemul 
justiţiei pentru copii.

Directorul Instituţiei naţio-
nale de protecţie şi promovare 
a drepturilor omului a sublini-
at însemnătatea inaugurării în 
anul curent a Penitenciarului 
pentru deţinerea minorilor din 
satul Goian, comuna Ciorescu,  
urmare a realizării, din vara 
anului 2011, a unui proiect co-
mun al Ministerului Justiţiei, 
Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare (DIP), cu susţine-
rea (NORLAM).

Anatolie Munteanu a preci-
zat că pentru prima dată în siste-
mul penitenciar din Moldova au 
fost create condiţii optime pen-
tru adolescenţi. Avocatul par-
lamentar a relevat că monitori-
zarea acestei instituţii se află în 
atenţia permanentă a CpDOM. 
În acest scop, a fost instituit 
un sistem de vizite preventive, 
pentru perfecţionarea activităţii 
a fost elaborat un ghid privind 
monitorizarea instituţiilor unde 
se află minori în faza de arest 
sau instituţiile penitenciare. 
Pentru instruirea angajaţilor in-
stituţiilor penitenciare vizate a 
fost semnat şi în prezent se află 
la etapa de implementare,  un 
acord de colaborare între Cp-
DOM  și Ministerul Justiţiei.

Ombudsmanul a mai vor-
bit și despre studiul realizat 
de Centrul pentru Drepturile 
Omului din Moldova şi Centrul 
de Reabilitare a Victimelor Tor-
turii „Memoria”, cu sprijinul 
UNICEF : „Tortura şi relele tra-
tamente faţă de copii/minori în 
contextul justiţiei juvenile: răs-
pîndirea, impactul, prevenirea și 
identificarea cazurilor,  oferirea 
suportului şi raportare”.

CpDOM

La Chişinău a fost desfăşurată a treia reuniune de lucru a 
CpDOM privind respectarea drepturilor minorităţilor naţionale

Avocatul parlamentar Anatolie Munteanu a participat la 
lucrările mesei rotunde ,,Priorităţi de politici în consolidarea 

unui sistem de justiţie prietenos copiilor”

Violenţa domestică este cauza a 
peste 40% din decesele parvenite 

în urma conflictelor familiale

V iolenţa în familie este o problemă destul de 
acută în ţara noastră. Mai mulţi specialişti, 

invitaţi la o  emisiune televizată au menţionat că 40 
la sută dintre cazurile de conflict, soldate cu deces, 
au loc în urma neînţelegerilor în familie. 

Potrivit sociologilor, instituţia familiei este în 
criză.

,,Noi pierdem foarte mulţi oameni apţi de muncă. 
Acest lucru afectează situaţia socio-economică a ţă-
rii”, a menţionat Victor Mocanu, preşedintele Aso-
ciaţiei Sociologilor şi Demografilor din Republica 
Moldova.

Experţii consideră că legislaţia privind proteja-
rea victimelor violenţei ar trebui să fie revizuită.

,,Statul are diferite programe, dar trebuie să ne 
întrebăm cum sînt implementate. O altă problemă 
majoră este analfabetismul în domeniul juridic”, a 
declarat  expertul  în probleme de violenţă de gen 
Valentina Bodrug.

,,Trebuie să revenim la Legea cu privire la violen-
ţa în familie, deoarece mecanismul aplicării preve-
derilor este imperfect”, este de părere Nina Costiuc, 
primarul comunei Bideşti.

Reprezentanţii instituţiilor de drept îndeamnă 
oamenii să denunţe cazurile de violenţă.

,,Este nevoie ca societatea să fie mai receptivă 
faţă de ceea ce se întîmplă în interiorul ei. Uneori, 
vecinii sau cei din jur prin observaţiile pe care le fac 
influenţează mai mult decît preotul sau primarul”, a 
subliniat Marin Maxian, şeful Secţiei ordine publi-
că a Inspectoratului General de Poliţie.

Potrivit rezultatelor televotingului din cadrul 
emisiunii, 75 la sută dintre telespectatorii care au 
votat spun că ar raporta cazurile de violenţă la po-
liţie. 
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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 2013,  nr. 47(498)

&

Educaţie juridică
Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎnGĂ

? Care sînt cerinţele legislaţiei actuale privind 
perioada de probă pentru salariaţii începători?

Oxana Carpov,
 r-n Orhei 

Conform articolului 60 din 
Codul muncii,   pentru verifi-
carea aptitudinilor profesio-
nale ale salariatului, la înche-
ierea contractului individual 
de muncă, acestuia i se poate 
stabili o perioadă de probă de 
cel mult 3 luni şi respectiv, de 
cel mult 6 luni – în cazul per-
soanelor cu funcţie de răspun-
dere lista cărora se aprobă de 
către angajator cu consultarea 
reprezentanţilor salariaţilor. 

În situația angajării mun-
citorilor necalificaţi, perioada 
de probă se stabileşte ca ex-
cepţie şi nu poate depăşi 15 
zile calendaristice.  În peri-
oada de probă nu se include 
perioada aflării salariatului în 
concediu medical şi alte peri-

oade în care el a absentat de 
la lucru din motive întemeia-
te, confirmate documental.  

Clauza privind perioada 
de probă trebuie să fie prevă-
zută în contractul individual 
de muncă. În lipsa unei astfel 
de clauze, se consideră că sa-
lariatul a fost angajat fără pe-
rioadă de probă.  

Pe parcursul perioadei de 
probă, salariatul beneficiază de 
toate drepturile şi îndeplineşte 
obligaţiile prevăzute de legis-
laţia muncii, de regulamentul 
intern al unităţii, de contractul 
colectiv şi cel individual de 
muncă.  Pe durata contractului 
individual de muncă nu poate 
fi stabilită decît o singură peri-
oadă de probă.

VINerI, 13 DecembrIe 2013

 La solicitarea cititorilorl

R eferendumul local 
reprezintă consulta-

rea cetăţenilor în probleme 
de interes deosebit pentru sat 
(comună), sector, oraş (mu-
nicipiu), raion, unitate admi-
nistrativ-teritorială cu statut 
special. Revocarea primaru-
lui satului (comunei), secto-
rului, oraşului (municipiului) 
se efectuează, de asemenea, 
prin referendum local. Refe-
rendumul  local  nu se efec-

tuează în cazul decretării sau 
instituirii stării de urgenţă, de 
asediu sau de război. Dacă 
data referendumului local a 
fost stabilită pentru ziua în 
care, ulterior, se decretează 
sau se instituie starea de ur-
genţă, de asediu sau de răz-
boi, el se anulează de drept 
sau se amînă pentru o altă 
zi, respectîndu-se termenele 
de desfăşurare prevăzute de 
Codul electoral. Referendu-
mul local nu poate avea, de 
asemenea, loc cu 120 de zile 
înainte şi cu 120 de zile după 
ziua desfăşurării în acelaşi te-
ritoriu a oricărui tip de alegeri 
sau referendum, decît dacă se 
desfăşoară în aceeaşi zi. Ho-
tărîrea privind amînarea re-
ferendumului local se adoptă 
de către Comisia Electorală 
Centrală la propunerea consi-
liului local sau a autorităţii re-
prezentative a unităţii admi-
nistrativ-teritoriale cu statut 
special care a emis actul de 
desfăşurare a referendumului. 
Referendumul local pentru 
revocarea primarului poate 
fi iniţiat după expirarea unui 
an de la intrarea acestuia în 
funcţie sau de la data referen-
dumului local precedent pen-
tru revocarea aceluiaşi primar. 
Revocarea primarului nu 
poate fi iniţiată pe parcursul 
ultimelor 6 luni înainte de ex-
pirarea mandatului.

Referendumului local pot 
fi supuse probleme care au 
o importanţă deosebită pen-
tru localitatea respectivă şi 
care ţin de competenţa auto-
rităţilor administraţiei publice 
locale.  Revocarea primarului 
prin referendum poate fi iniţi-
ată în cazul în care acesta nu 
respectă interesele comunită-
ţii locale, nu exercită în mod 
adecvat atribuţiile de ales lo-
cal prevăzute de lege, încalcă 
normele morale şi etice, fapte 
confirmate în modul stabilit.

Referendumului local nu 
pot fi supuse problemele:

a) privind impozitele şi 
bugetul;

b) privind măsurile extra-

ordinare sau de urgenţă pen-
tru asigurarea ordinii publice, 
sănătăţii şi securităţii popula-
ţiei;

c) privind alegerea, numi-
rea, demiterea şi revocarea în/
din anumite funcţii a persoa-
nelor care  ţin de competenţa 
Parlamentului, a preşedin-
telui Republicii Moldova şi 
Guvernului;

d) ce ţin de revocarea din 
funcţie a primarului, destituit 

în baza hotărîrii definitive de 
revocare, pronunţate de in-
stanţa de judecată;  

e) ce ţin de competenţa 
instanţelor de judecată sau a 
procuraturii;

f) privind modificarea 
subordonării administrativ-
teritoriale a localităţilor cu 
excepţia cazurilor prevăzute 
de Legea privind statutul juri-
dic special al Găgăuziei (Ga-
gauz-Yeri).

Data referendumului lo-
cal se stabileşte de către Co-
misia Electorală Centrală la 
propunerea consiliului sătesc 
(comunal), de sector, orăşe-
nesc (municipal), raional sau 
a autorităţii reprezentative a 
unităţii administrativ-teritori-
ale cu statut special.

Referendumul local poate 
fi iniţiat:

a) de 1/2 din numărul 
consilierilor aleşi, iar în cazul 
revocării primarului prin vot 
secret -  de 2/3 din numărul 
consilierilor aleşi;

b) de primarul satului 
(comunei), sectorului, ora-
şului  (municipiului), cu ex-
cepţia cazului cînd se iniţiază 
referendum pentru revocarea 
primarului;

c) de autoritatea  repre-
zentativă a unităţii adminis-
trativ-teritoriale cu statut spe-
cial;

d) de 10 la sută din numă-
rul cetăţenilor cu drept de vot 
care domiciliază pe teritoriul 
unităţii administrativ-teritori-
ale respective.

În cazul în care iniţiativa 
desfăşurării referendumului 
local vine de la cetăţeni, se 
constituie un grup de iniţia-
tivă, format din cel puţin 20 
de cetăţeni cu drept de vot 
şi cu domiciliul pe teritoriul 
unităţii administrativ-terito-
riale respective. La adunarea 
de constituire a grupului de 
iniţiativă trebuie să participe 
cel puţin 30 de persoane. Cu 
cel puţin 3 zile înainte de adu-
nare, iniţiatorii sînt obligaţi să 
comunice în scris primarului 
timpul, locul şi scopul des-

făşurării adunării. Grupul de 
iniţiativă se înregistrează de 
către autorităţile administraţi-
ei  publice locale în termen de 
5 zile de la prezentarea cere-
rii de înregistrare, procesului 
verbal de constituire şi între-
bărilor formulate. În cazul 
iniţierii referendumului local 
pentru revocarea  primarului, 
grupul de iniţiativă este înre-
gistrat de către judecătoria de 
sector (raională) sau munici-

pală în a cărei rază teri-
torială se află localitatea 
respectivă. În hotărîrea 
de înregistrare se indică 
termenul de colectare 
a semnăturilor, care nu 
poate fi mai mic de 30 
de zile şi nici mai mare 
de 60 de zile calendaris-
tice, precum şi întrebări-
le preconizate a fi supuse 
referendumului local. În 
cazul  înregistrării grupu-
lui de  iniţiativă,  mem-
brilor acestuia  li  se eli-
berează legitimaţii de un 
model stabilit de Comi-
sia Electorală Centrală. 

Informaţia  privind  înregis-
trarea grupului de iniţiativă  se 
publică în presa locală.

Dreptul de a colecta 
semnăturile cetăţenilor pen-
tru  susţinerea referendumu-
lui  local aparţine  membrilor 
grupului de iniţiativă, înregis-
trat în condiţiile prevăzute de 
Codul electoral.  Pentru efec-
tuarea referendumului local, 
este necesară colectarea sem-
năturilor a cel puţin 10 la sută 
din numărul cetăţenilor cu 
drept de vot care domiciliază 
în unitatea administrativ-teri-
torială respectivă. Pe fiecare 
foaie din listele de subscrip-
ţie, se expune întrebarea sau 
întrebările preconizate a fi 
supuse referendumului. Se 
interzice colectarea de sem-
nături pe liste ce nu conţin 
textul întrebărilor.

Persoana care colectează 
semnăturile trebuie să sem-
neze fiecare foaie din listele 
de subscripţie, făcînd o men-
ţiune de atestare a faptului că 
semnăturile au fost colectate 
personal şi că identitatea 
persoanelor ale căror nume 
apar în liste a fost verificată, 
în baza actului de identitate, 
personal de către colector. 
Fiecare foaie se autentifi-
că  prin  aplicarea  ştampi-
lei  autorităţii  publice locale 
respective.  Persoana care co-
lectează semnăturile în listele 
de subscripţie este obligată 
să  preîntîmpine cetăţeanul că 
poate semna doar  într-o sin-
gură listă de subscripţie. Sînt 
considerate nule şi neavenite 
listele de subscripţie comple-
tate pînă la înregistrarea gru-
pului de iniţiativă, listele care 
nu sînt semnate de colectorul 
semnăturilor, listele care nu 
au fost autentificate prin apli-
carea ştampilei autorităţii pu-
blice  locale respective. Liste-
le de subscripţie autentificate 
se prezintă consiliului local 
sau autorităţii reprezentative 
a unităţii administrativ-terito-
riale cu statut special. În cazul 
iniţierii referendumului local 
pentru revocarea primarului, 

listele de subscripţie se pre-
zintă judecătoriei de sector 
(raionale) sau municipale în 
a cărei rază teritorială se află 
localitatea respectivă.  Liste-
le de subscripţie prezentate de 
grupul de iniţiativă se verifi-
că în termen de 15 zile. Sem-
năturile care apar de două sau 
mai multe ori se exclud. Dacă 
la verificare se constată că nu 
s-a colectat numărul necesar 
de semnături, procedura se 
sistează, iar  înregistrarea 
grupului de iniţiativă se anu-
lează.

După expirarea a 15 zile 
de la depunerea listelor de 
subscripţie sau de la adopta-
rea deciziei consiliului local, 
a autorităţii reprezentative 
a unităţii administrativ-teri-
toriale cu statut special sau 
a primarului, consiliul local 
respectiv sau autoritatea re-
prezentativă a unităţii admi-
nistrativ-teritoriale cu statut 
special va adopta decizia 
privind desfăşurarea referen-
dumului local sau refuzul de 
a-l efectua.

  Decizia privind desfăşu-
rarea referendumului local va 
cuprinde:

a) propunerea privind 
data referendumului, care 
poate fi efectuat peste cel  pu-
ţin o lună şi nu mai tîrziu de 
45 de zile din ziua adoptării 
deciziei;

b) problemele ce urmează 
a fi supuse referendumului;

c) motivele revocării 
primarului, în cazul referen-
dumului pentru  revocarea 
acestuia.

Problemele  ce urmează a 
fi supuse referendumului lo-
cal se expun clar,   excluzîndu-
se interpretarea lor ambiguă. 
Unui singur referendum nu 
pot fi supuse probleme care 
se exclud reciproc. Decizia 
privind desfăşurarea referen-
dumului  local se dă publici-
tăţii în termen de 3 zile de la 
adoptare.

Referendumul local
(Conform prevederilor Codului electoral)

MOLDOVA  A  OCUPAT  LOCUL  88  PRInTRE  145  DE  
ŢĂRI  ALE  LUMII  În  RATInGUL  STATELOR CU  

CELE  MAI  BUnE  COnDIŢII  PEnTRU  ACTIVITATE  
AnTREPREnORIALĂ

Potrivit ratingului revistei financiar-eco-
nomice americane ,,Forbes”, la compar-

timentul ,,tehnologii” Moldova a ocupat locul 
62 , ,,comerţul liber” - 65, protecţia drepturilor 
investitorilor - 66, nivelul birocraţiei - 68, li-
bertate - 69, povara fiscală - 63. 

  Cele mai proaste locuri Moldova le-a ocu-
pat la compartimentul dreptul la proprietare - 
116 şi inovaţii - 134. Ţara noastră este situată 
în clasament după Serbia şi Libia, înainte de 
Madagascar, Rusia, China, India. Dintre foste-
le republici sovietice, cele mai înalte poziţii în 
clasament sînt ocupate de Estonia - 23, Litua-
nia - 25, Letonia - 35, Georgia - 50, Armenia 

- 64 , Azerbaidjan - 67, Kazahstan - 70. Rusia se 
află pe locul 91, Ucraina pe locul 99. România 
a urcat în clasament de la locul 60 în 2012 la lo-
cul 51 în 2013. Cele mai bune locuri în top au 
fost ocupate de Irlanda, Noua Zeelandă, Hong 
Kong, Danemarca, Suedia, Finlanda, Singapo-
re, Canada, Norvegia, Olanda. Ultimele locuri 
în clasament au fost ocupate de Angola, Zim-
babwe, Myanmar, Ciad, Guineea. 

La elaborarea ratingului au fost luaţi în cal-

cul indicatori economici de bază (PIB, inflaţia, 
şomajul), precum şi nivelul libertăţii economi-
ce, protecţia investiţiilor, comerţul liber, inova-
ţiile, sistemul fiscal şi legislativ. 

  În rating se spune că în pofida progre-
sului economic recent, Moldova rămîne una 
din cele mai sărace ţări din Europa. Experţii 
au constatat că în prezent în ţara noastră este 
un climat benefic şi pămînturi agricole bune, 
dar nu există rezerve mari de resurse naturale, 
ca rezultat, economia ţării într-o măsură con-
siderabilă depinde de agricultură. Moldova 
importă aproape toate resursele energetice 
din Rusia şi Ucraina şi economia ţării depin-
de foarte mult de remitenţe, volumul cărora 
ajunge la circa 1 mlrd. USD. 

Reformele economice se tergiversează din 
cauza nivelului mare de corupţie şi a forţelor 
politice puternice care susţin controlul de stat, 
de interese birocratice neclare, de preţuri în-
alte la resursele energetice şi problemele cu 
investitorii străini, precum şi existenţei con-
flictului transnistrean, se arată în studiu.
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www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bîtcă Radu, pen-
tru data de 6 februarie 2014, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît, unde va 
avea loc examinarea cauzei la cererea de chemare în judecată 
a cet. Bîtcă Lilia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Postolachi 
Aurelia, Postolachi Victoria, Postolachi Andrian, pentru data 
de 13 februarie 2014, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. 
Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrîţi la cererea de che-
mare în judecată depusă de SRL ,,Joctotal Prim” către: Pos-
tolachi Aurelia, Postolachi Victoria, intervenient Postolachi 
Andrian privind delimitarea cotelor părţi în apartament.

Judecător  Ecaterina Silivestru
 www 

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Sîrghi Stanislav, pentru data de 25 februarie 2014, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 6), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea depusă 
de Vlas Renata privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Svetlana Garştea-Bria 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Morari Vladimir, pentru data de 25 februarie 2014, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 6), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea depu-
să de Morari Tatiana privind stabilirea domiciliului copilului 
minor şi acceptarea ieşirii şi intrării copilului minor în ţară în 
lipsa acordului unuia din părţi.

Judecător  Svetlana Garştea-Bria 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Oprea Parasco-
via, pentru data de 18 decembrie 2013, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea lui Oprea Andrian privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător  Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Garciu Vladimir, 
pentru data de 28 ianuarie 2014, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la cererea lui Bologa Igor privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Taran Sergiu, 
pentru data de 27 ianuarie 2014, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la cererea depusă de SAR ,,Donaris Group” 
SA privind încasarea prejudiciului material.

Judecător  Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Brînziuc Ale-
xandru, a.n. 26.12.1993, c/p 2009038003650, domiciliat: or. 
Floreşti, str. Gh. Asachi, nr. 89, apt. 3 şi a reprezentantului 
SRL ,,Solutionis M”, cu sediul: mun. Chişinău, str. P. Zad-
nipru, nr. 14, apt. 18, c/f - 1012600011617, pentru data de 5 
februarie 2014, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sado-
veanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la 
acţiunea ÎM ,,Plastics-Mol” SRL privind încasarea sumei.

Judecător  Ludmila Ouş 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Bejenian Artur, domiciliat: satul Va-
tici, Orhei, pentru data de 18 decembrie 2013, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 5) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă înaintată de Tolici Temina 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 reprezentantului SRL ,,Davmis-Agro”, 
cu sediul: satul Lucaşeuca, Orhei, pentru data de 16 ianuarie 
2014, ora 14.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu 
nr. 135, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui 
Caraman Ion privind rezilierea contractului de arendă.

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

Judecător  Ecaterina Buzu

Citaţii în judecată

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

solicită prezentarea cet. Railean Tatiana, cu ultimul domici-
liu: or. Orhei, str. Scrisului Latin, nr. 4, apt. 27, pentru data 
de 15 ianuarie 2014, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. V. Mahu nr. 135) în calitate de pîrît la cererea depusă de 
Railean Sergiu privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Tataru Oleg 
Boris, a.n. 26.11.1970, domiciliat: satul Pîrliţa, Soroca, pentru 
data de 30 decembrie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(or. Soroca, str. Independenţei, nr. 62, bir. 1) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de ÎCS ,,Easy Credit” SRL privind 
încasarea datoriei.

Judecător  Marcel Soficiuc 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cojuhari Tatiana, pentru data de 19 martie 2014, ora 8.30, la 
şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 
73, bir. 218) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile nr. 2-4640/13, la cererea depusă de SRL ,,A.V. 
Capital”.

Prezenţa la şedinţa de judecată cu buletinul de identitate 
este obligatorie.

Judecător       L. Andriaş 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bologan Valeriu, 
pentru data de 12 februarie 2014, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît, unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea de chemare în ju-
decată depusă de Bologan Iulia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător       Ecaterina Silivestru  
 

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Marcenco 
Angela, domiciliată: mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu, nr. 9/2, 
apt. 56, pentru data de 22 ianuarie 2014, ora 10.00, la şedin-
ţa de judecată (str. Teilor, nr. 4, mun. Chişinău) în calitate de 
intervenient accesoriu în cauza civilă nr. 3a-976/13: Modrîngă 
Mariana către Consiliul municipiului Chişinău.

Preşedintele Curţii de Apel Chişinău  Ion Pleşca
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Arseni Dumitru Gheorghe, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. 
Chişinău, str. Măceşilor, nr. 28, pentru data de 14 ianuarie 2014, 
ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Antoci 
Valentin  Petru privind încasarea sumei.

Judecător  nadejda Mazur
 www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Sud Express”, pentru data de 27 ianuarie 
2014, ora 9.30, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Şte-
fan cel Mare, nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de SA ,,Mif”.

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

 Judecător  S. namaşco
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Isac-Miroshny-
cenko Alexandr, pentru data de 26 decembrie 2013, ora 9.45, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 615) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-4761/2013, înaintată de SRL ,,Exli-
gro” privind încasarea prejudiciului material.

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

Judecător  Elena Cojocari 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Balaban Pavel, pentru data de 26 decembrie 2013, ora 14.30, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 618) în calitate 
de pîrît la acţiunea reclamantului CA ,,Astera-Grup” SRL pri-
vind încasarea sumei.

Judecător  S. Lazari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Balaban Natalia, IDNP – 2001089306704, cu ultimul do-
miciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. Alba Iulia, nr. 8, apt. 69, 
pentru data de 11 martie 2014, ora 12.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 606) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată pe marginea acţiunii la cererea depusă de SRL 
,,Metical” privind încasarea sumei.

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

Judecător  Ghenadie Plămădeală
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Basencov Leonid Nicolae, pentru data de 25 februarie 2014, 
ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16), unde 
va avea loc examinarea cauzei: SAR ,,Donaris Group” vs. SRL 
,,Grocor Auto” privind restituirea despăgubirii. 

Judecător  E. Cobzac
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Doncă Aliona, a.n. 05.06.1981, c/p – 0993103204496, cu 
ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str. Independenţei, nr. 9/1, 
apt. 117, pentru data de 24 decembrie 2013, ora 12.00, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 15) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea intentată de ÎMGFL nr. 4 privind 
încasarea datoriei.

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

Judecător  Luiza Gafton
 www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Luca Serghei Boris, pentru data de 24 februarie 2014, ora 
14.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 6), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea lui Luca 
Denis privind pierderea dreptului la folosirea spaţiului locativ.

Judecător  Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Dănilă Marin, pentru data de 20 ianuarie 2014, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cererii de chemare în judeca-
tă depusă de Pleşco Aurel 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. 
Răşina Dumitru, pentru data de 24 ianuarie 2014, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 12) în calitate de 
pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. 
Carauş Elena privind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila

AnUnŢ
Compania Internaţională de Asigurări ,,ASITO” SA, 

anunţă tender pentru selectarea unei companii de recupe-
rare a datoriilor.

Ofertele se primesc pe adresa: mun. Chişinău, str. Mi-
tropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 57/1, of. 612.

Termenul-limită de depunere a ofertelor: 27 decem-
brie 2013.    

Program naţional de motivare 
a moldovenilor să revină acasă. 

Autorităţile vor să convingă cît mai 
mulţi emigranţi să se întoarcă

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pregăteş-
te un program naţional, prin care speră să-i motiveze pe mol-
doveni să revină acasă. Una dintre acţiunile planificate este in-
formarea migranţilor despre oportunităţile de angajare în ţară.

„Calificările pe care le-au obţinut să fie recunoscute în Re-
publica Moldova. Ulterior, să fie eliberate certificatele respec-
tive ca cetăţenii noştri să poată munci în baza noilor calificări”, 
a declarat viceministrul Muncii Sergiu Sainciuc.

Un studiu al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie 
arată că moldovenii care muncesc în Europa nu vor să revi-
nă acasă. Potrivit rezultatelor cercetării, la baza deciziei sînt 
locurile de muncă bine plătite şi condiţiile decente de trai din 
ţările europene. 

Astfel, sînt decişi să revină în ţară doar 34 la sută dintre 
moldovenii intervievaţi în Marea Britanie, 30% dintre cei din 
Italia şi Franţa. În Portugalia, această rată este de aproape 15 
la sută

Potrivit economiştilor, banii trimişi acasă de către migran-
ţii moldoveni salvează economia ţării, însă nu o consolidează.

,,Remitenţele creează un model economic de dezvoltare ba-
zat pe import prin, practic, eradierea anumitor procese de pro-
ducţie, prin reducerea exportului şi monopolizarea anumitor 
sectoare responsabile de import”, a subliniat Roman Chircă, 
director al Institutului Economiei de Piaţă.

Oamenii spun că autorităţile nu vor reuşi să combată fe-
nomenul, pînă cînd nu vor rezolva problemele sociale şi eco-
nomice.

,,Locuri de muncă plătite de la 7000 la 10 000 de lei. În caz 
contrar, nimeni nu va reveni. Dimpotrivă, toţi vor pleca”, a 
menţionat o doamnă.

,,Trebuie să aducă investiţii în ţara asta. Fără investiţii nu 
sînt nici locuri de muncă  nici nu se rezolvă integrarea în Uni-
unea Europeană sau Uniunea vamală Rusia-Belarus”, a spus 
un tînăr.

Moldovenii cîştigă peste hotare între 2000 şi 4000 de 
euro. 
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O serie de trucuri recomandate 
de experţii în sănătate se pot 

dovedi extrem de utile pentru a combate 
frigul pe timp de iarnă şi pentru a păstra 
căldura corporală.

Păstraţi temperatura constantă în 
casă. Medicii recomandă păstrarea unei 
temperaturi constante în interior, dar 
nu supraîncălzirea camerelor pe timp 
de iarnă, pentru evitarea sindromului 
lui Raynaud, care determină contracta-
rea bruscă a vaselor de sînge şi răcirea 
acută a membrelor, cînd se face trecerea 
bruscă de la frig la cald, relatează „Da-
ily Mail”.

Beţi ceai şi cafea fără cofeină. Pe 
timp de iarnă se recomandă băuturile de-
cofeinizate, deoarece cofeina determină 
pierderea căldurii corporale. Alternativa 
este consumul de băuturi fără cofeină, 
cum ar fi ceaiurile din plante şi ceaiul de 
ghimbir, care are proprietăţi naturale de 
încălzire, recomandă nutriţioniştii.

 Nu ţineţi mîinile în buzunare. Pe 
timp de iarnă, oamenii au tendinţa de a 
merge cu mîinile în buzunare şi cu cor-
pul aplecat în faţă. Cu toate acestea, mîi-
nile nu trebuie ţinute în buzunare, ci pe 
lîngă corp, legănatul acestora în timpul 
mersului intensificînd activitatea mus-
culară.

 Consumaţi alimente bogate în prote-
ine. Activitatea de digestie a proteinelor 
creşte temperatura corpului într-o măsu-
ră mai mare decît carbohidraţii şi grăsi-
mile, deoarece corpul depune un efort 
mai mare pentru asimilarea proteinelor, 
conţinute în carnea roşie, soia, nuci şi 
alune.

 Nu purtaţi căciuli din lînă. O că-
ciulă din lînă permite pierderea mai ra-
pidă a căldurii decît căciulile din alte 
materiale, cum ar fi moltonul moale, 

care poate reţine mai bine căldura. De 
asemenea, o căciulă trebuie să acopere 
foarte bine şi urechile, care pierd foarte 
uşor căldura.

 Folosiţi creme hidratante. Pe timp 
de iarnă, se recomandă în mod special 
folosirea cremelor hidratante, mai ales 
dacă pielea este afectată de eczeme şi 
dermatite. În ultimul caz, se pierde mai 
multă căldură decît de obicei, deoarece 
sîngele circulă mai aproape de suprafa-
ţa pielii cînd aceasta este inflamată. Un 
tratament antiinflamator eficient este 
asigurat de cremele cu steroizi.

 Faceţi cîteva exerciţii de încălzire 
înainte de culcare. Pentru activarea cir-
culaţiei, mişcaţi degetele picioarelor în 

sus şi în jos de 20 de ori, după care ră-
suciţi gleznele de zece ori la stînga şi de 
zece ori la dreapta. Apoi închideţi şi des-
faceţi palmele de zece ori şi contractaţi 

şi relaxaţi fesele de zece ori. Exerciţiile 
trebuie făcute în pat, înainte de culcare, 
şi dimineaţa, la trezire.

 Legănaţi-vă într-un balansoar. Le-
gănatul într-un balansoar nu are doar 
beneficii terapeutice la nivel psihic, ci 
generează, de asemenea, energie. Cînd 
corpul se află în stare de repaus, tempe-
ratura scade şi se declanşează tremura-
tul – o contracţie involuntară a muşchi-
lor pentru păstrarea temperaturii con-
stante. Tremuratul se poate declanşa 
cînd temperatura corpului scade sub 37 
de grade, iar folosirea unui balansoar 
solicită grupuri mari de muşchi la ni-
velul braţelor şi picioarelor, optimizînd 
circulaţia şi încălzind corpul. 

C iocolata amăruie ar putea îmbunătăţi capacitatea oa-
menilor de a vedea în situaţiile cu un contrast redus 

(de exemplu, atunci cînd este înnorat), arată o cercetare re-
centă.

Acest studiu se alătură altor cercetări care susţin ideea că 
acest aliment ajută la o mai bună funcţionare a creierului. Pînă 
acum se ştia despre ciocolata amăruie că poate ajuta la scăde-
rea tensiunii arteriale şi că poate avea un efect favorabil asu-
pra nivelului de colesterol, asupra funcţionării trombocitelor şi 
asupra sensibilităţii la insulină.

Noul studiu al celor de la Universitatea din Reading a fost 
efectuat pe un eşantion de 30 de bărbaţi şi femei cu vîsta cu-
prinsă între 18 şi 25 de ani, cărora li s-au testat vederea şi ca-
pacităţile cognitive după consumul de ciocolată.

Testul a inclus două părţi: mai întîi, participanţii au fost 
testaţi după ce au mîncat un baton de ciocolată amăruie şi 
apoi, după ce au consumat unul de ciocolată albă. În plus, vo-
luntarii nu au ştiut adevăratul motiv pentru care sînt testaţi, cu 
scopul de a nu influenţa studiul.

Ciocolata amăruie conţine o mulţime de flavonoide, un 
grup de antioxidanţi cunoscuţi pentru efectele benefice asupra 
sănătăţii umane.

Cercetarea a relevat că abilităţile voluntarilor de a vedea 
şi a gîndi au fost mult mai bune după ce au mîncat ciocolată 
amăruie, comparativ cu momentele în care aceştia au consu-
mat ciocolată albă.

Prin urmare, rezultatele au fost atribuite flavonoidelor din 
ciocolată, cunoscute pentru implicarea lor în mărirea fluxului 
de sînge în creier şi probabil şi în ochi.

Vestea bună, spun cercetătorii, este că impactul flavonoi-
delor asupra afluxului de sînge în creier poate fi chiar mai mare 
la persoanele cu vîrsta de peste 25 de ani.

Specialiştii urmăresc ca pe viitor să efectueze un nou stu-
diu în care vor fi testaţi indivizi cu vîrsta peste 25 ani, iar 
tabletele de ciocolată albă vor conţine cofeină şi teobromină, 
pentru a se asigura că nu aceşti stimulenţi din planta de ca-
cao sînt adevăratul motiv al beneficiilor aduse de ciocolata 
amăruie.

Ciocolata amăruie îmbunătăţeşte vederea

Odată cu noul sistem de operare Android 4.4 Kit 
Kat, Google a implementat şi o listă de cuvinte 

interzise
Wired.com a descoperit ca 1400 de cuvinte au fost bloca-

te de la recomandările pentru tastatura de pe Android, atunci 
cînd utilizatorul trimite un mesaj sau un email.

În codul de programare al noului sistem de operare, Go-
ogle a introdus mai multe cuvinte interzise în recomandările 
pentru tastatură, printre care ,,prezervativ”, ,,Tampax”, ,,sex” 
sau chiar ,,tocilar”.

Deşi un utilizator le poate scrie ,,de mînă” Google le-a 
eliminat din propriul dicţionar, fără să explice însă şi de ce 
sau ce consideră în neregulă la aceste cuvinte.

,,O persoană a fost înghiţită de un piton”. Este 
posibil aşa ceva? 

O fotografie terifiantă ce surprinde, spun unii, un piton 
care a înghiţit un om beat în India, a bîntuit, recent, Interne-
tul. 

,,Un beţiv care a adormit pe stradă a fost mîncat de un 
piton, în India”. Este povestea terifiantă ce însoţeşte foto-
grafia deloc liniştitoare, care a circulat intens pe reţelele de 
socializare.

Totuşi, informaţia s-a dovedit a fi falsă, deoarece nu a 
fost confirmată de surse credibile.

Fotografia este veche de cel puţin 12 luni şi a mai însoţit 
diverse poveşti ,,înspăimîntătoare”.

Ira POLIşCIUC, 
judecător, Leova

Mult stimată doamnă Ira Polişciuc,
În această zi marcantă pentru dumneavoastră vă 

aducem alese cuvinte de admiraţie şi recunoştinţă, sin-
cere felicitări, urări de bine şi sănătate.

Avansarea prin muncă, efort şi elan pe treptele ierar-
hice juridice poartă amprentele unei ireproşabile perso-
nalităţi, care cu siguranţă poate fi considerată un model 
de profesionalism, inteligenţă, probitate, pentru noile 
generaţii de jurişti.

Cu prilejul acestei deosebite aniversări, vă dorim 
viaţă îndelungată, plină de realizări şi bucurii, cît mai 
multe clipe de înălţare şi satisfacţie sufletească. 

La Mulţi Ani!
* * *

Cristina ChEPTEA, 
judecător, Sîngerei

Mult stimată doamnă Cristina Cheptea,
Iarna din acest an este pentru dumneavoastră mai 

specială decît oricînd, deoarece vă aduce în dar o deo-
sebită sărbătoare a sufletului.

Vă apreciem pentru că aţi ales să slujiţi cu credinţă 
legea şi să apăraţi demnitatea umană, fapt ce vă deter-
mină inconfundabilitatea.

Pentru tot ceea ce reprezentaţi, vă dorim să aveţi 
parte de sănătate, căldură sufletească, bunăstare, ferici-
re şi împliniri dintre cele mai frumoase.

La Mulţi Ani!
* * *

Andrei BALAn, 
judecător, Rezina

Mult stimate domnule Andrei Balan,
Vă adresăm cele mai sincere felicitări cu ocazia 

frumosului jubileu de 50 de ani. Cu certitudine putem 
afirma că sînteţi un om deosebit, un jurist profesionist, 
ce contribuie la edificarea statului de drept, deoarece 
perseverenţa, inteligenţa, modestia sînt doar cîteva din-
tre acele valori umane care vă înnobilează.

Vă dorim sănătate, să aveţi parte şi în continuare de 
cele mai frumoase clipe petrecute alături de cei dragi, 
satisfacţie sufletească deplină, performanţe inedite şi 
noi realizări remarcabile.   

La Mulţi Ani!
* * *

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: Ioan Huma, 
doctor în drept, profesor universitar, USPEE ,,Constan-
tin Stere”; Andrei Smochină, doctor habilitat în drept, 
profesor universitar, USPEE ,,Constantin Stere”; Vlad 
Vlaicu, doctor în drept, conferenţiar universitar, USPEE 

,,Constantin Stere”; Marcel Lungu, magistru în drept, lec-
tor universitar, Facultatea de Drept, USM; Elena Dimi-
na, judecător, CA Comrat; Elena Tverdohleb, judecător, 
Briceni; Valentina Garabajiu, judecător Botanica; Ion 
Busuioc, judecător, Centru; Valeriu Ciuntu, judecător, 
Criuleni; Aureliu Postică, judecător, Orhei; Gheorghe 
Scutelnic, judecător, CA Bălţi; Nichifor Corochii, ju-
decător, Edineţ; Serghei Dimitriu, judecător, Botanica; 
Ghenadie Liulca, judecător, Soroca; Gheorghe Balan, 
judecător, Botanica. 

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

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

La Mulţi Ani! 
membrii Consiliului de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul  

şi Revista Naţională de Drept

C a l e i d o s c o p

Divert is

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

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

Aniversări
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Trucuri eficiente împotriva frigului: Cum să îţi 
păstrezi căldura corpului în sezonul rece


