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Lucrările Conferinței  se vor 
desfășura în cadrul a 4 ateliere, 
unde vor avea loc discuții, dezba-

teri  și inițiative ce țin de proble-
mele de urmărire penală cu care 
se confrntă Procuratura, Minis-
terul Afacerilor Interne, Centrul 
Național Anticorupție și Serviciul 
Vamal.

La conferință  sunt invitați 

profesorii și studenții  anilor I-IV 
ai Facultății de drept  USEM, pre-
cum și de la alte instituții de în-
vățămînt superior din Republica 
Moldova care studiază discipline-
le Dreptul penal și Dreptul proce-
sual penal.

Intenția de a participa la con-
ferință și referatele se prezintă 
până pe 10 aprilie 2017  la Cate-
dra Drept Public  USEM  (str. Gh. 
Iablocikin 2/1, bir.703, tel.de con-
tact – 022 509 182).

Universitatea de Studii Europene din Moldova  – la un sfert de secol
Celebrarea unui sfert de veac al 

USEM  prilejuiește momente solemne 
cu mare încărcătură emoţională și cu 
simbolistică profundă pentru spiritul 
cuprinzător și vizionar, care individu-
alizează această instituţie. Cu ocazia 
aniversării a 25 de ani de la fondarea 
USEM, am provocat absolvenții să-și 
amintească emoțiile trăite la USEM și 
să ne spună cum i-a influențat  Alma 
Mater  în cariera lor. 

VLAD DOBROVICEANU
Ce amintiri vă leagă de Universi-

tatea de Studii Europene din Moldo-
va?

- Sunt multe amintiri legate de 
USEM. Veneam cu colegii de la lucru 
istoviți de puteri, cu motivația pozi-
tivă de a studia; modul de predare a 
unor profesori era într-adevăr ten-
tant, ei având o experiență profesio-
nală excepțională în domeniu sau de 
a conlucra cu diferite organizații in-
ternaționale etc. 

Cum a influențat universitatea 
activitatea dumneavoastră de mai de-
parte? 

- M-a influențat foarte mult. Mai 
bine zis masterul pe care l-am făcut 
aici, la USEM. Când activam în Di-
recția relații internaționale din cadrul 
MAI, aveam nevoie de o pregătire 
suplimentară și mi-am propus să fac 
Masterul în Științele Comunicării. 
Totodată, experiența profesională și 
masteratul au jucat un rol important 
pentru a trece pragul către Parlament.

Care a fost cea mai frumoasă ex-
periență trăită în cadrul universității?

- Desigur, a fost lucrarea finală - 
teza de licență. Pentru mine a fost o 
adevărată provocare această lucrare, 
tema fiind  „Globalizarea comunică-
rii„. 

Ce mesaj doriți să le transmiteți 
profesorilor si studenților?

- Fiecare om are stilul lui de a co-
munica, iar pentru un rezultat dorit 
trebuie să studiezi mult, dar și să-ți 
placă ceea ce înveți, iar pentru a te 
motiva este necesar să te asculți pe 
tine. Profesorii te  pot ajuta, te îndru-
mă corect în domeniul respectiv, și 
pentru asta le sunt recunoscător și le 
mulțumesc pentru aportul cu care au 
contribuit la dezvoltarea capacităților 

mele în domeniul comunicării.
      NELLY GÎȘTEMULTE
Care sunt calitățile profesionale 

care definesc un jurnalist bun? 
- Un jurnalist bun trebuie să aibă 

surse bune. Sursele bune te sună la 
orice oră atunci când ai o informație 
și-ți comunică toate detaliile. Toto-
dată, un reporter bun știe să adrese-
ze întrebări incomode și să găsească 
informația necesară ascunsă în do-
cumentele oficiale. De asemenea, un 
jurnalist bun cunoaște la perfecție 
gramatica limbii în care scrie, dar 
și elementele știrii, reportajului, in-
vestigației, etc. Un jurnalist bun are 
cunoștințe generale bogate și este la 
curent cu actualitatea. 

       Nu v-a dezamăgit domeniul 

de activitate, pentru că jurnaliștii nu 
întotdeauna sunt respectați?

- Sigur că nu. Este un domeniu 
extrem de interesant și o dată ce ai 
intrat în apă și ai învățat să înoți, nu 
vrei să te ocupi de altceva. Sigur că 
oamenii sunt diferiți și, din neștiință, 
își permit să agreseze jurnaliștii. Dar 
acestea sunt riscurile meseriei. Pe 
parcurs, jurnaliștii capătă imunitate 
la reacții de acest fel. 

Ce mesaj aveți pentru studenți și 
profesori? 

- Profesorilor le mulțumesc mult 
pentru că au sădit în noi sămânța care 
a crescut și  ulterior am devenit sur-
se  bune de forță de muncă pentru 
instituțiile de presă din țară. Elevilor 
le confirm că profesia de jurnalist se 
învață în redacții și le sugerez să pe-
treacă cât mai mult timp acolo. 

MIHAELA TARLAPAN
Ce amintiri vă leagă de Universi-

tatea de Studii Europene din Moldo-
va?

- Anii petrecuți la USEM m-au 
marcat mult, nu a fost nici o zi ca să 
nu fiu „testată”. Și nu mă refer aici 
doar la materie. Au fost anii în care 
m-am format ca personalitate, anii în 
care am trăit dezamăgiri, dar și mo-
mente de împlinire. Acești trei ani 
au fost atât de diverși, încât (cât nu 
aș încerca) nu mi-ar reuși să-i com-
par. Însă, cu siguranță, au fost cei mai 
„tari” ani de până acum!

Cum v-a influențat universitatea 
activitatea dumneavoastră de mai de-
parte? 

- Cu siguranță, universitatea a fost 

un bun pilon spre carieră. Știi vorba 
aia din popor: „Pofta vine mâncând”? 
Așa a fost și în cazul meu. În fiecare 
zi petrecută la facultate îmi doream 
tot mai mult să cunosc cât mai mult 
despre această profesie. În fiecare zi 
îmi spuneam că va veni momentul 
în care voi putea fi numită „jurnalist”, 
iar pentru a-mi atinge scopul a fost 
nevoie de multă ambiție și sârguință!

Care a fost cea mai frumoasă ex-
periență trăită în cadrul universității?

- Au fost multe experiențe. Dacă 
aș începe să le înșir pe foaie, cred că 
ar dura ceva timp. Totuși, vreau să vă 
spun că au fost diferite, am avut și 
ocazia de a activa în cadrul Decana-
tului facultății.

Ce mesaj le transmite-ți profeso-
rilor  studenților?

- Meseria de jurnalist este extrem 

de solicitantă, responsabilă, dar și 
atât de diferită și întotdeauna spec-
taculoasă. De jurnalist depinde ce 
informații vor fi livrate către public, 
dar și ce felie de realitate vor gusta oa-
menii. Să fii student la jurnalism (cel 
puțin așa e la Universitatea de Studii 
Europene) înseamnă să scrii și să re-
scrii zeci de texte, să dai titluri, să fugi 
după știri sau personaje. Dacă vrei și 
poți duce asemenea mod de viață, și 
vei avea curajul să poți rezista, atunci 
„jurnalismul” va fi pentru tine! Cu 
siguranță, aș avea și un mesaj pentru 
profesori. Vreau să le aduc sincere 
mulțumiri celor care au muncit cot 
la cot împreună cu mine, celor care 
m-au certat ori de cate ori am dat-o 
în bară, dar și celor care au crezut 
în forțele mele și continuă să o facă. 
Vreau să știți că fără ei, nu aș fi reușit 
să ajung pană aici!

CĂTĂLINA ROȘCA 
De ce ați ales anume jurnalismul?
- Pentru că a fost un vis din copi-

lărie, ulterior un scop în viață…
Cât de ușor ați descoperit și v-ați 

încadrat în domeniu și ,desigur, cine 
au fost promotorii care v-au ajutat să 
studiați jurnalismul?

- De fapt, am încercat să lucrez 
chiar din primul an de facultate. To-
tul a început cu o provocare. Era prin 
luna noiembrie 2013, când am mers 
să fac practica la Jurnal TV, după mai 
puțin de o lună în care am muncit 
zi de zi ca să învăț cu ce se mănâncă 
această profesie, mi-am dat seama că 
îmi place, și în  plus,  am mai primit 
o ofertă de a  rămâne în echipă Jurnal 
TV. M-am bucurat enorm că am fost 
selectată dintr-un grup de cinci fete 
care aveau deja experiența de a lucra 
în televiziune.

Cine din profesorii USEM v-au 
inspirat si au contribuit la formarea 
dumneavoastră ca jurnalist?

- Pot spune că fiecare profesor 
m-a inspirat in felul  său. Toți au în-
cercat să cultive în mine această pa-
siune  pentru  jurnalism. Dar cred 
ca cel mai mult, totuși,  m-a inspirat  
doamna prodecan Daniela Sitari.

Care sunt cele mai frumoase 
amintiri din perioada studenției? 

- Am multe amintiri frumoase 

legate de universitate. Nu mă refer 
la zilele când chiuleam de la ore sau 
când mergeam la pauza de cafea. Un 
moment haios a fost în primul an de 
facultate, când eu împreună cu mai 
mulți colegii am fost puși în situa-
ția să improvizăm câte un stand-up, 
să-l înregistrăm cu telefonul, iar la 
următoarea oră să-l prezentăm. Am 
abordat teme foarte haioase. Eu îm-
preună cu o colegă am mers în parc și 
am vorbit despre copilărie. Am filmat 
vreo jumătate de zi un filmuleț de un 
minut, aveam atâtea emoții, îmi părea 
că deja voi fi “vedetă”. La următoa-
rea lecție, toată grupa a râs cu poftă 
de prostiile pe care le-a făcut fiecare 
dintre noi. Unii și-au filmat chiar și 
propriile emisiuni, iar alții s-au fil-
mat lângă câinii vagabonzi din oraș. 
Când a văzut profesorul, și-a pus 
mâinele în cap, a început să critice fi-
ecare filmuleț, desigur, zâmbind. Toți 
aveam emoții și ne era rușine unul de 
celălalt. Acest moment cred ca îl voi 
păstra mult timp în memoria mea. 
De unde să știi, poate chiar atunci am 
luat și prima notă la facultate. A fost, 
probabil, cu noroc.

Ce mesaj aveți pentru profesori și 
studenți?

- Cu ocazia celebrării  celor 25 ani 
de la înființarea Universității de Stu-
dii Europene din Moldova, am deosi-
bită plăcere de a-mi exprima profund 
respectul și înaltă considerație pentru 
contribuirea instituției în procesul 
de învățământ. Profesorilor le doresc 
ca și în continuare eforturile depuse 
de ei să dea roade bune, astfel încât 
țara noastră să se mândrească cu 
specialiștii de valoare pregătiți aici. 
De asemenea, le urez și studenților 
multă perseverență și ambiție pe par-
cursul anilor de studii. Și cum spunea 
un proverb chinezesc: ”Profesorii îți 
deschid doar ușa. De intrat, trebuie să 
intri singur”. Adresez cele mai calde 
felicitări și urări de bine, iar această 
sărbătoare să fie un drum deschis spre 
noi ascensiuni și realizări frumoase în 
domeniul învățământului.

MARIANA PĂDURARU, stu-
dentă, anul  II, FJSC

Invitație la conferința practico- științifică studențească 
„Reforma organelor de urmărire penală: realizări , probleme , perspective”
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Universitatea de Studii Eu-
ropene a găzduit lansarea cărții 
”Contravenția și contravențio-
nalitatea”, semnată de doctorul 
în drept, profesorul universitar, 
avocatul Igor Spînu și apărută la 
editura ”Tipografia centrală”.

Evenimentul editorial e re-
unit un număr mare de invitați: 
personalități juridice, specialiști 
și cadre universitare, studenți și 
oaspeți de peste hotare.

În deschidere, rectorul Uni-
versității de Studii Europene, 
profesorul universitar, doctorul 
în drept, Iurie Sedlețchii, a sub-
liniat faptul că ”fiecare carte este 
o urmă lăsată pentru posterita-
te și aceasta este una deosebită, 
excelent structurată, care o să-i 
ajute foarte mult pe studenți și 
pe practicieni în înțelegerea ma-
teriei dreptului administrativ, în 
sfera căruia se plasează lucrarea 
prezentă”. Rectorul Iurie Se-
dlețchii i-a urat autorului, Igor 
Spînu, inspirație rodnică pentru 
cât mai multe studii monografi-
ce spre a sluji cu dăruire drep-
tul administrativ moldovenesc, 
educând prin scrierile sale noi și 
noi generații.

Prorectorul USEM, doctorul 
în drept, conferențiar universi-
tar, decanul Facultății de Drept, 
Artur Airapetean a subliniat că 
și în această monografie, Igor 
Spînu dezvoltă cu profesiona-
lism și meticulozitate principa-
lele aspecte ale contravenției și 
contravenționalității, sedimen-
tează și clarifică foarte bine no-
țiunile. Potrivit lui Artur Aira-
petean, ”lucrarea este extrem de 

bine punctată și sintetizată, atin-
ge majoritatea aspectelor sensi-
bile din practică și oferă multe 
răspunsuri unor chestiuni care 
necesită clarificare”. 

Prorectorul USEM, doctorul 
în drept, Valeriu Cerba a menți-

onat: ” Ca specialist în domeniu 
domnul Igor Spînu are o pregă-
tire foarte bună. Dumnealui are 
niște calități deosebite. Pe noi 
foarte mult ne bucură faptul că  
domnul profesor depune multă 
energie în tot ceea ce face, darul 
acesta este dat de la Dumnezeu. 

Domnul Spânu este mereu an-
trenat în manifestările pe care le 
organizăm în cadrul universită-
ții și îmi place foarte mult cum 
dumnealui predă prelegerile. 
Studenții sunt mulțumiți de felul 
cum dumnealui ține cursurile. 

COR: Poate domnul Spînu 
are metode inovative în predare, 
care nu le au alți lectori?

Valeriu Cerba:” Este îmbu-
curător că avem un astfel de 
profesionist la universitate. Știți 
dânsul are o vastă experiență 
practică și științifică. Studenții 
au multe de învățat de la așa per-
sonalități cum este Igor Spînu. 
Grație Rectorului nostru care a 
atras în cadrul universității astfel 
de specialiști notorii cu o vastă 
experiență practică în primul 
rând și în al doilea, cu o vastă 
experiență științifică, specialiști, 
care, de fapt, fac parte din  elita 

științei juridice moldovenești”.
Conducătorul lucrării știin-

țifice, doctorul în drept, profe-
sorul universitar Victor Guțu-
leac, care i-a fost și mentor lui 
Igor Spînu,  a reiterat că studiul 
elaborat de autor este foarte va-
loros: ”Această carte a apărut în 
baza tezei de doctor cu aceeași 
denumire ”Contravenția și con-
travenționalitatea”. Începînd cu 
31 mai 2009 în doctrina juridică 
a Republicii Moldova a apărut o 
nouă formă a răspunderii juridi-
ce - răspunderea contravențio-
nală. Iată anume acestei proble-
me, acestei instituții juridice este 
consacrată lucrarea. Când vor-
bim despre contravenționalitate 
este clar că aceasta este constitu-
ită din totalitatea contravențiilor 
comise pe un anumit teritoriu”. 

Conducătorul științific al lu-
crării, Victor Gutuleac, este de 
părere că ”Astăzi nu putem să 
vorbim despre ordinea de drept, 
dacă nu vorbim despre contra-

venționalitate. Cifra totală de 
contravenții pe an este de aproa-
pe de 5- 6 ori mai mare, decât 
infracțiuni. Asta înseamnă că 
combaterea contraventionalității 
este o bază de asigurare a ordi-
nii de drept, a ordinii publice și 

securității publice, ceea ce este 
foarte important. Cei care do-
resc într-adevar să lupte cu acest 
fenomen social periculos au ce 
lua din această lucrare”.

Elena Comarnițchaia, doc-
tor în drept, conferențiar-uni-
versitar interimar, a menționat 

că aceasta este prima lucrare 
monografică de contravenție si 
contravenționalitate, o ramură  
a dreptului care nu este studiată, 
considerând lucrarea foarte bine 
întocmită  și utilă juriștilor.

Juristul Oleg Spînu, fratele 
geamân a lui Igor Spînu, căru-
ia i-a consacrat  autorul această 
carte, a spus că se mândrește cu 
fratele său și îl susține în toate pe 
parcursul carierii sale.

În încheierea lansării, autorul 
cărții, Igor Spînu a mulțumit tu-
turor invitaților prezenți la eve-
nimentul editorial și a mărturisit 
că și domnia sa privește cartea 
actuală, a șasea publicație a sa, ca 
pe o reușită, mai ales că vine să 
răspundă unor întrebări actuale, 
mai puți studiate din domeniul 
dreptului administrativ.

Despre autor: Igor Spînu este 
conferențiar universitar la Uni-
versitatea de Studii Europene 
din Moldova, doctor în drept, 
avocat, Președintele Barou-
lui de avocați ”Legal service”, 
membrul Baroului de avocați 
din București, România. A mai 
publicat 5 studii de drept ad-
ministrativ în reviste juridice 
naționale. Igor Spânu a fost de-
corat cu Ordinul ”Binecredin-
ciosul Voievod Ștefan cel Mare 
și Sfânt”.

LANSARE DE CARTE 

”Contravenția și contravenționalitatea”,
autor: dr. în Drept Igor SPÎNU

LIVIA LUPAȘCU 
ADRIANA TOPALĂ, studentă 
an II, FJSC
FOTO: EUGENIU RĂBDĂU, 
student an III. FJSC 
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Organizația Tratatului Atlan-
ticului de Nord (abreviat NATO 
în engleză și OTAN în franceză 
și spaniolă) este o Alianță politi-
co-militară stabilită în 1949, prin 
Tratatul Atlanticului de Nord sem-
nat la Washington la 4 aprilie 1949. 
Actualmente cuprinde 28 de state 
din Europa și America de Nord.

Alianța s-a format din state 
independente, interesate în men-
ținerea păcii și apărarea propriei 
independențe prin solidaritate po-
litică și printr-o forță militară de-
fensivă corespunzătoare, capabilă 
să descurajeze și, dacă ar fi necesar, 
să raspundă tuturor formelor pro-
babile de agresiune îndreptată îm-
potriva ei sau a statelor membre.

 La constituirea ei, ideea de bază 
a alianței, menținută timp de pes-
te 50 de ani, era aceea a realizării 
unei apărări comune, credibile și 
eficiente. În acest sens, în articolul 
5 al Tratatului se specifică: „Părțile 
convin ca un atac armat împotriva 
uneia sau a mai multora dintre ele 

în Europa sau în America de Nord 
va fi considerat ca un atac impotri-
va tuturor și în consecință, dacă se 
va produce un asemenea atac ar-
mat, fiecare dintre ele, exercitând 
dreptul sau individual sau colectiv 
la autoapărare, recunoscut de arti-
colul 51 al Cartei Națiunilor Unite, 
va da asistență Părții sau Părților 
atacate, prin luarea în consecință, 
individual și concertat cu celelalte 
părți, a acelor măsuri ce vor fi con-
siderate necesare, inclusiv folosi-
rea forței armate, pentru a resta-
ura și a menține securitatea zonei 
Nord-Atlantice.”

       Această frază s-a referit la 
început la cazul în care URSS ar fi 
lansat un atac împotriva aliațiilor 
europeni ai Statelor Unite, în urma 
căruia SUA ar fi trebuit să trateze 
Uniunea Sovietică ca și cum ar fi 
fost atacată ea însăși. Totuși temu-
ta invazie sovietică din Europa nu 
a mai venit. În schimb, fraza a fost 
folosită pentru prima dată în isto-
ria tratatului la 12 septembrie 2001 
drept răspuns la Atentatele din 11 
septembrie 2001. 

Importanța NATO și rolul său 
in securitatea mondiala pe neaș-
teptate a fost pusă in discuție în 
timpul campaniei electorale din 
SUA din toamna anului 2016. 
Presedintele ales al SUA, Donald 

Trump, a calificat NATO ca fiind 
o organizatie „invechita” si a re-
prosat statelor membre ca nu-si 
achita contributia la apararea co-
muna bazandu-se pe Statele Unite, 
intr-un interviu difuzat 15 ianua-
rie 2017.

„Am spus cu mult timp in 
urma ca NATO are probleme. In 

primul rand ca este invechita, pen-
tru ca a fost conceputa acum ani si 
ani”, a aratat Trump, intr-un inter-
viu acordat cotidianului german 
Bild si cotidianului britanic The 
Times.

„In al doilea rand, tarile (mem-
bre) nu platesc ceea ce ar trebui”, 
a adaugat Trump, referindu-se la 
faptul ca putine dintre statele din 
alianta atlantica ating nivelul de 
2% din produsul lor intern brut 
pentru cheltuieli militare, obiectiv 
al NATO fixat in 2014.

„Noi trebuie sa protejam aceste 
tari, dar multe dintre ele nu platesc 
ceea ce ar trebui”, a subliniat  pre-
sedintele american, care a apreciat 
ca „aceasta este foarte nedrept fata 
de SUA”.

„Nu exista decat cinci tari care 
platesc ceea ce ar trebui. Cinci. Nu 
este mult”, a criticat el.

Presedintele ales american a 
spus ca a calificat de asemenea 
NATO ca invechita „ pentru ca nu 
s-a ocupat de terorism”.

Cu toate acestea, „NATO ra-
mane foarte importanta pentru 
mine”, a declarat totusi Trump.

Criticile presedintelui ales ris-
ca sa reintareasca temerile aliati-
lor SUA asupra politicii viitoare a 
Washingtonului, noteaza AFP.

In timpul campaniei pentru 

alegerile prezidentiale, Donald 
Trump a suscitat neliniste, in spe-
cial in randul tarilor din Europa de 
Est din vecinatatea Rusiei, parand 
sa puna in cauza obligatia de soli-
daritate intre tarile NATO in caz 
de agresiune.

El spusese ca ar reflecta de 
doua ori inainte de ajuta o tara 
NATO daca costurile Statelor Uni-
te pentru sustinerea acesteia nu 
erau „rezonabil rambursate”.

Incertitudinea creată de pozi-
tia președintelui american vizavi 
de NATO i-a neliniștit pe parte-
nerii europeni ai SUA. Pentru a 
liniști spiritele, vicepreședintele 
american Mike Pence i-a asigurat 
pe aliații europeni că noua admi-
nistrație americană susține NATO 
și va fi alături de Europa, chiar și 
atunci când caută noi căi de a coo-
pera cu Rusia. Vorbind  la Confe-
rința de Securitate de la München 
18-02-2017, Pence a reafirmat însă 
că și aliații europeni trebuie să 
contribuie la cheltuielile apărării 
comune în cadrul NATO. Referitor 
la Rusia, Pence a afirmat că Mos-
cova trebuie să respecte acordurile 
de pace de la Minsk și să procede-
ze la o detensionare a situației din 
estul Ucrainei. „Statele Unite vor 
continua să țină Rusia responsabi-
lă, chiar dacă noi căutăm un nou 
teren comun. Președintele Trump 
crede că se poate găsi’”, a spus Pen-
ce în primul discurs major de po-
litică externă ținut în afara Statelor 
Unite.

 La fel, Secretarul General al 
NATO, Jens Stoltenberg, s-a decla-
rat 15-11-2016 convins că Donald 
Trump va respecta ‚toate angaja-
mentele Statelor Unite’ faţă de Ali-
anţa Nord-Atlantică, în contextul 
în care președintele ales al SUA 
a lăsat să se înţeleagă că va pune 
condiţii pentru continuarea finan-
ţării din partea Washingtonului.

‚’Președintele ales Donald 
Trump a afirmat în timpul campa-
niei sale electorale că este un mare 
susţinător al NATO și eu sunt si-
gur că va fi un președinte care va 
respecta toate angajamentele Sta-
telor Unite în cadrul Alianţei’’, a 
declarat Stoltenberg la Bruxelles, 
invitat la o reuniune a miniștrilor 
apărării din UE. Trump va face 

ceea ce a promis întrucât ‚o Alian-
ţă Nord-Atlantică puternică este 
importantă pentru Europa, dar și 
pentru Statele Unite’.

Jens Stoltenberg s-a decla-
rat ‚absolut de acord’ cu Donald 
Trump cu privire la ‚importan-
ţa unei creșteri a cheltuielilor de 
apărare’ de către aliaţii europeni. 
‚’Acesta este mesajul liderilor ame-
ricani de mulţi ani. Un lucru bun 
este că observăm acum că europe-
nii sunt efectiv în curs de a investi 
mai mult în apărare’’, a continuat 
el.Stoltenberg s-a referit astfel la 
un plan adoptat de cele 28 de state 
membre ale UE ce cuprinde obiec-
tivele pe termen mediu ale unei 
apărării europene consolidate, ca-
pabilă să desfășoare rapid mijloace 
în operaţiunile sale externe și să le 
coordoneze cu o structură ‚perma-
nentă’.În prezent, doar cinci state 

membre ale NATO alocă apărării 
cel puţin 2% din PIB: Statele Unite, 
Marea Britanie, Grecia, Polonia și 
Estonia.

Secretarul general al NATO, 
Jens Stoltenberg, i-a raspuns atunci 
apreciind ca alianta transatlantica 
este, in opina sa, mai necesara ca 
oricand. „Nu este momentul sa re-
punem in cauza parteneriatul intre 
Europa si Statele Unite”, a spus el.

Statele Unite suporta circa 70% 
din cheltuielile militare al NATO.

Organizatia numara azi 28 de 
state membre, multe dintre acestea 
din Europa de Est, altadata facand 
parte din sfera sovietica.

Situația creată in jurul NATO 
a fost comentată si de Președin-
tele Federației Ruse V. Putin, care   
a precizat ca membrii blocului 
militar occidental continua sa se 
amestece in problemele interne 
ale Moscovei. Reactia liderului rus 
vine la scurt timp dupa ce NATO 
a anuntat sporirea prezentei navale 
in Marea Neagra.Putin a explicat 
ca in ultimii ani situatia globala de 
securitate ”nu s-a imbunatatit, iar 
multe amenintari deja existente au 
devenit din ce in ce mai serioase”. 
De asemenea, presedintele rus a 
sustinut ca noua misiune declarata 
a NATO este de a se pune contra 
Rusiei.”Acesta este scopul ascuns 
in spatele extinderii blocului mili-

tar. S-a mai intamplat in trecut, dar 
acum au gasit o noua justificare pe 
care ei o cred serioasa. De fapt, ei 
ne-au provocat in mod constant, 
au incercat sa ne tarasca intr-o 
confruntare”, a declarat Vladimir 
Putin in cadrul unei intalniri cu 
agentii de rang inalt ai FSB. Pre-
sedintele rus a acuzat ca aliatii ”isi 
continua eforturile de a se ameste-
ca in treburile noastre interne cu 
scopul destabilizarii ordinii sociale 
si politice din Rusia”.”In trecut, am 
dejucat pana la 53 de operatiuni 
ale agentiilor de informatii straine 
si am prins 386 de agenti ai acestor 
servicii”. Vladimir Putin si-a ex-
primat inclusiv regretul pentru ca 
tarile occidentale nu-si mai coor-
doneaza eforturile cu rusii in lupta 
impotriva unor inamici comuni, 
cum sunt gruparile teroriste.Și 
cancelarul german Angela Merkel 

vine cu replica, după ce Donald 
Trump a susținut că NATO este o 
alianță ”învechită”, ea  a atras aten-
ția că puterea Statelor Unite vine și 
din alianța nord-atlantică și susți-
nut că nu are de gând să crească 
bugetul german pentru Apărare 
prea curând, așa cum solicită in-
sistent oficialii americani, de când 
la Casa Albă se află republicanul.

Cu referire la  afirmațiile li-
derului de la Washington despre 
NATO, Merkel a declarat: „Tre-
buie să fim conștienţi cu toţii de 
valoarea NATO. Eu cred că pute-
rea Statelor Unite crește și datorită 
Alianţei Nord-Atlantice. Alianţa 
Nord-Atlantică este importantă și 
pentru Statele Unite”. 

Referindu-se solicitările în sen-
sul suplimentării bugetului pentru 
apărare până la nivelul de 2% din 
PIB, Merkel a amintit că Berlinul 
a sporit treptat cheltuielile pentru 
apărare, precizând că ţinta de 2% 
din PIB va fi atinsă în 2024.

În acest moment, state impor-
tante membre ale NATO, precum 
Franța, Germania, Italia, Turcia și 
Canada, nu alocă 2% din PIB pen-
tru Apărare.

MARCEL MIRON, student anul 
I Facultatea de Drept

Poziția noii administrații americane 
cu referire la viitorul NATO
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Tehnologizarea accelerată a 
societății noastre determină pu-
blicul cititor să se informeze tot 
mai mult de pe Internet, adică 
din presa online și nu din ziare 
sau alte media. Oamenii intervi-
evați de noi pe străzile capitalei 
spun că tot mai des apelează la 
Internet pentru a se informa 
despre subiectele fierbinți ale zi-
lei: 

ION FRUNZE, șomer:
”E mult mai simplu să acce-

săm informația printr-o singură 
atingere a telefonului, tabletei 
sau a calculatorului, decât să ne 
deplasăm la chioșc pentru a pro-
cura un ziar sau o revistă”.

Era mediatică digitală de-
mult a afectat  publicațiile print 
de pe piața internațională. Pen-
tru a nu da faliment, renumite 
ziare franceze, americane, ger-
mane, au renunțat la varianta 
print și apar online.

”Întrucât  jurnalismul on-li-
ne nu se tipărește, ci se păstrea-
ză într-un format virtual, acesta 
devine mai ecologic în compa-
rație cu ziarele, unde se folosește 
hârtie și vopsea, care ulterior se 
pierde foarte ușor”, susțin spe-
cialiștii. De asemenea, datorită 
faptului că jurnalismul online nu 
este tipărit, sunt eliminate chel-
tuielile pentru editarea și distri-
buirea ziarului, redacția  plătește 
doar hosting-ul, ce reprezintă o 
sumă infimă. 

ILIE EFROS, student anul I,  
Facultatea Relaţii Internaţionale, 
USEM: 

“E foarte ușor să accesezi 
presa online, deoarece nu cheltui 
o anumită sumă pentru ziare, pe 
care le dorești să le citești pentru 
a te informa, ci pur și simplu  in-
tri pe Internet, deschizi un sit și 
verifici și sursa acelor știri, fiind 
astfel la curent cu ultimele știrile 

și mai ales, cu veridicitatea  aces-
tora”.

 Specialiștii mai spun că in-
formaţiile din publicaţiile onli-
ne sunt mai eficiente, decât cele 
scrise. Articolele online pot con-
ţine și fișiere audio sau video. De 

asemenea, sursele sunt mai ușor 
verificate de către redactor, astfel 
încât se poate testa mai repede 
veridicitatea informaţiei. Toto-
dată, se poate menţine un feed-
back mult mai eficient între re-
dactor și cititor prin sondaje de 
opinie sau prin comentarii.

SOFIA BUSUIOC, studentă, 
anul I, FJSC, USEM:

„Știrea online  are un im-
pact mai mare asupra unui citi-
tor prin acele fișiere, care pot fi 
accesate mult mai repede, decât  
știrile de la televizor. Astfel, creș-
te eficiența acestui ziar și crește 
calitatea informaţiei oferită citi-
torului”.    

Informaţiile online sunt ar-
hivate și stocate mai bine într-o 
bibliotecă virtuală. Din momen-
tul în care redactorul a publicat 
respectivul articol, acesta este 
salvat pe pagină Web și poate fi 
accesat oricând de oricine, astfel 
încât informaţiile mai vechi sunt 
păstrate, lucru ce nu este valabil 
și la ziarele scrise.

VLADA JIGAILO, studentă, 
anul I, FJSC, USEM:

„Ziarele online pot fi acce-
sate oricând, pe gratis, într-un 
mod rapid. Cititorul poate să se 

documenteze despre un anumit 
eveniment consultând și artico-
lele precedente, fără a fi nevoit să 
păstreze sau să cumpere numă-
rul precedent al ziarului, astfel 
încât există și un avantaj econo-
mic”. 

Pe de altă parte, presa onli-
ne nu poate fi accesată de toa-
tă populația țării. În Republica 
Moldova există persoane care nu 
au acces la Internet, de exemplu, 
oamenii în etate sau populaţia 
din zonele rurale. Astfel, singura 
lor sursă de informare, dar mai 
costisitoare, rămâne presa scrisă. 
Cu toate acestea, în era Interne-
tului jurnalismul online se bucu-
ră de un număr tot mai mare de 
cititori, întrucât un articol plasat 
online poate fi accesat oricând și 
oriunde.

Tamara MELECA, studentă-
anul 1, FJSC, 

Suntem în Postul Paștelui care mai 
este numit și Postul Mare. Acesta 
se ține  înaintea Învierii lui Iisus 
Hristos și este cel mai lung și mai 
dur dintre toate cele patru posturi 
din anul bisericesc. Postul Paștelui 
este numit aspru pentru că acele 
persoane care nu au probleme de 
sănătate și îl pot ține, trebuie să 
mănânce mai puțin, să acorde mai 
mult timp rugăciunii, să evite cer-
turile, discuțiile contradictorii și 
bârfele.
 Credincioșii ținând acest post se 
pregătesc  sufletește  pentru întâm-
pinarea cu vrednicie a comemoră-
rii anuale a Patimilor și a Învierii 
Domnului. Preoții spun că  Postul 
Paștelui durează 40 de zile. Asta 
pentru că Mântuitorul Hristos a 
postit 40 de zile și 40 de nopţi și de 
aceea biserica a rânduit acest in-
terval de timp, 40 de zile, la care se 
mai adaugă și săptămâna cea Mare 
care este cu totul specială, înainte 
de Paști. În acest post nu mâncăm: 
carne, ouă, brânză. De asemenea, 
postim de pește, vin și ulei. Mân-
căm  numai legume și poame. În 
primele cinci zile din săptămână 
(luni-vineri inclusiv) se mănâncă 
uscat o singură dată pe zi (seara), 
iar sâmbătă și duminică de două 

ori pe zi, legume fierte cu untde-
lemn și puţin vin. Se dezleagă, de 
asemenea, la vin și untdelemn (în 
orice zi a săptămânii ar cădea), la 
următoarele sărbători: Aflarea ca-
pului Sfântului Ioan Botezătorul, 
Sfinţii 40 de mucenici, Joia Cano-
nului celui mare, de Bunăvestire. 
La praznicul Buneivestiri, pe 7 
aprilie, și în Duminica Floriilor, 

pe 9 aprilie, se dezleagă și la pește. 
Bolnavii au voie să mănânce bu-
cate cu untdelemn și să bea vin în 
Postul Mare. 
”Perioada de abstinenţă de la 
mâncare a fost întotdeauna com-
binată cu o atenţie mărită la partea 
spirituală. Aceasta înseamnă că în 
perioada Postului Mare trebuie să 
fim foarte atenţi la felul în care ne 
tratăm aproapele, la gânduri, la 
obiceiuri, la dependenţe… Este 
un timp al unei preocupări sporite 
pentru meditaţie, rugăciune, spo-
vedanie, împărtășanie”, sugerează 
părintele Ilie de la biserica Ștefan 
cel Mare și Sfânt din capitală.
Postul Paștelui este un bun pri-
lej de iertare. Dacă nu iertăm pe 
aproapele nostru, Bunul Dumne-
zeu cum să ne ierte pe noi? Postul 
trebuie să fie înstrăinarea de toate 
deșartăciunile acestei lumi, înfrâ-
narea limbii, depărtarea de toate 
poftele, de clevetire, de minciună 
și de toate relele. În post trebuie 
făcută milostenie și multe fapte 
bune. 
„Vinerea seaca”. Este ultima vineri 
din Postul Paștelui, cunoscută în 
popor și ca Vinerea Mare. Se ține 
post negru pentru „secarea” gu-
șii și a bolilor de piele. În această 

zi este interdicție severă de lucru 
pentru femei, care nu au voie să 
coase, să țese, să spele rufe sau să 
toarcă. Se fac băi purificatoare în 
vederea întâmpinării Sâmbetei În-
vierii. Anul acesta Paștele se sărbă-
torește pe 16 aprilie. 
Anastasia BAIDU, studentă, anul  I, 
FJSC

PRESA TIPĂRITĂ E PE MOARTE, NU ȘI  CEA ON-LINE

Postul Paștelui
    ”Este important să începem de-
toxifierea de primăvară, deoarece 
corpul nostru a acumulat multe toxi-
ne în timpul iernii”, spune nutrițio-
nista Galina Tomaș. „ Este bine ca 
la schimbarea de sezon să oferim 
corpului nostru o detofixiere pe ma-
sură și asta din cauza că, pe timpul 
iernii consumăm mai multe cărnuri,  
mai multe produse grase. Așa că o 
cură de detoxifiere este benefică or-

ganismului nostru”, spune medicul 
nutriționist.  ”Consumul de alimente 
sărace în fibre, precum proteina ani-
mală și mâncarea procesată, plus alți 
factori de mediu, duc la acumularea 
de toxine în intestine”, mențione-
ază nutriționista Galina Tomaș din 
Chișinău. Pentru a face o cură de 
detoxifiere corectă trebuie să ținem 
cont de  anumite restricții recoman-
date de nutriționiști:
- Evitați alimentele prăjite,  care nu 
fac decât să crească nivelul de co-
lesterol din corp, creșterea tensiunii 
arteriale și defavorizează o bună cir-
culație sangvină.
- Consumați cât mai multe fructe și 
legume în această perioadă de de-
toxifiere. Sunt recomandate merele 
care ajută la curățirea intestinelor, 
lămâile care contribuie într-o mare 
măsura la curățarea ficatului, sfecla 
roșie care, de asemenea, ajută la 
curățarea ficatului și purifică sângele. 
Nu consumati: cartofi, paste, orez și 
cereale, carne, ouă, brânzeturi. Nu se 
consumă nici un fel de lichid în afară 
de apă plată cu o lămâie în ea, consu-
mați zilnic 2 litri de apa plată cu o 

lămaie (zeamă de la lămâie).
Sportul are un mare rol în eliminarea 
toxinelor așa că este recomandat să 
faceți zilnic 30 de minute de mișcare. 
Mersul pe jos sau cu bicicleta, con-
tribuie la obținerea unui  organism 
sănătos, energic și plin de vitalitate. 
Cea mai dură etapă a detoxifierii 
sunt primele 2-3 zile în care trebuie 
să consumați numai ciorbă și supe 
din legume.

În următoarele 4 zile după ce corpul 
dumneavoastră a început să elimine 
toxine, consumați doar legume pro-
aspete, pe acestea le puteți combina 
în fel și fel de salate. Dar nu mai mult 
de 4 fructe pe zi! Iar dimineața pe 
stomacul gol consumați 2-3 linguri 
de miere de albine și asta datorită 
faptului că mierea are și un rol pu-
ternic laxativ.
Apoi următoarele două zile consu-
mați din nou doar supe, deoarece 
corpul are nevoie de energie și refa-
cerea mucoasei intestinale.
În următoarele doua zile se introduc 
în regimul alimentar și câteva prote-
ine precum ar fi: ouă, brânzeturile și 
lactatele. Nu consumați carne deloc. 
Și nu consumați mai mult de un ia-
urt pe zi. În ultimele două zile deja 
se reintroduc carbohidranții, aceștia 

fiind cartofii și orezul.
Dar trebuie să știți că și introducerea 
lor în alimentație prezintă anumi-
te restricții: cartofii se vor consuma 
doar fierți sau la cuptor în pungă 
magică, niciodată prăjiți.
Iar orezul se va consuma fiert și fără 
ulei sau alte garnituri. 
- Evitați consumul de sare.
- Evitați băuturile alcoolice, fumatul 
și consumul de cafea și dulciurile. 

Cel mai bine ar fi renunțarea la ele, 
pentru o mai bună funcționare a or-
ganismului.
- Beți ceaiuri din plante, în speci-
al cel verde. Se cunosc foarte bine 
proprietățile acestui ceai, energizant, 
detoxifiant, depurativ, lucruri care 
ajută să eliminați mai ușor toxinele 
din organism.
Detoxifierea organismului este bi-
nevenită în orice moment.   Nu uita 
niciodată :”Ești ceea ce mănânci”,  
iar pentru o siluetă mult dorită, dar 
și pentru un ten perfect, trebuie să 
ducem un mod de viață sănătos și să 
ținem cont de ceea ce mâncăm, plus 
multă mișcare.
Informație din Google# aduna-
tă de MIHAELA ILIEȘ, studentă, 
anul II,  FJȘC

ÎNCEPE DETOXIFIEREA DE PRIMĂVARĂ
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