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FUNCŢIONARUL
PUBLIC

ZIAR BILUNAR EDITAT DE CĂTRE ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

SUPLIMENT LA REVISTA „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

HOTĂRÎRE
cu privire la comanda de stat
privind dezvoltarea profesională
a personalului din autoritățile
publice în anul 2016
În temeiul prevederilor art. 37 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art.
840), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul sporirii performanţelor personalului din autoritățile publice, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă comanda de stat privind dezvoltarea profesională
a personalului din autoritățile publice în anul 2016, stabilită Academiei de Administrare Publică (se anexează).
2. Academia de Administrare Publică:
1) va elabora Planul de realizare a comenzii de stat, distribuindu-l autorităţilor publice, după coordonarea acestuia cu Cancelaria de Stat;
2) va coordona programele de instruire cu Cancelaria de Stat şi
va asigura calitatea şi caracterul practic al acestora în corespundere cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activităţile
de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice;
3) va invita participanţii la cursurile de instruire, conform Planului de realizare a comenzii de stat şi al solicitărilor înaintate de
autorităţile publice, asigurîndu-i cu materialele didactice necesare;
4) va prezenta, semestrial, Cancelariei de Stat rapoarte privind
realizarea comenzii de stat.
3. Autorităţile publice:
1) vor delega la instruire funcţionarii vizaţi, conform Planului
de realizare a comenzii de stat;
2) vor asigura, la solicitarea Academiei de Administrare Publică,
participarea conducătorilor şi a specialiştilor la elaborarea programelor de instruire şi la realizarea acestora în calitate de formatori.
4. Cheltuielile necesare pentru realizarea comenzii de stat vor
fi acoperite strict în limita alocaţiilor bugetare şi a numărului de
unităţi de personal, aprobate Academiei de Administrare Publică
pentru anul 2016.
5. Cancelaria de Stat:
1) va coordona procesul de realizare a comenzii de stat, va monitoriza şi va evalua realizarea acesteia;
2) va coordona activităţile de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice realizate cu suportul financiar al
partenerilor de dezvoltare;
3) va informa Guvernul despre dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile publice în anul 2016.
Prim-ministru interimar
Gheorghe BREGA
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor
Anatol ARAPU
Nr. 850 Chişinău, 9 decembrie 2015.

Pe 15 ianuarie curent, se împlinesc 166 de ani de la
naşterea poetului naţional şi universal, Mihai Eminescu.
Anume pe el l-a hărăzit
Bunul Dumnezeu naţiunii
române, care a ridicat
desăvârşirea
poetică
şi
filozofică în numai 17 ani. Şi
cu trecerea timpului, opera sa
devine tot mai monumentală.
După cum spune însuşi Mihai
Eminescu: „Al meu nume o
să-l poarte secolii din gură-n
gură”.
Prin el, gândirea şi sensi-

EMINESCU, POET NAŢIONAL
ŞI UNIVERSAL
bilitatea românească au trăit
o extindere a orizontului lumii, al cugetării şi al simţirii
care ne-au transformat în
mod esenţial. Fără el, am fi cu
toţii altfel şi mai săraci. „Dacă
românii recunosc în Eminescu pe cel mai mare poet
al lor e pentru că Eminescu
tocmai a ştiut să exprime
în mod remarcabil sufletul ţării sale, traducând cu
fidelitate aspiraţiile sau visurile compatrioţilor săi“. (Alain
Gjuillerman, Franţa). A luptat
mult pentru a dovedi în toate
manifestările geniul autentic al poporului român. S-a
străduit să impună realităţile
naţionale în artă, în politică,
în filozofie ca şi în economie.
„Fiind foarte român, Eminescu e universal“ (Tudor Arghezi).
Marca universalităţii, întro formă atât de plenară, se
întâlneşte la cei mai mari
poeţi ai lumii. Printre aceştia
îl situează marele nostru eminescolog, Mihai Cimpoi, care
editează o carte de excepţie
extrem de rară (şi cu atât mai

preţioasă) în cultura română,
Mihai Eminescu. Dicţionar
enciclopedic. Este o carte
monumentală, elaborată în
cadrul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei şi al Centrului Academic Internaţional „Mihai
Eminescu”, ultima instituţie
fiind creată tot de el, Mihai
Cimpoi, la Chişinău.
Tot M. Cimpoi este iniţiatorul Congresului Internaţional al Eminescologilor,
ediţia a IV-a a căruia a avut loc
în perioada 3-4 septembrie
2015, sub egida Academiei
Române, Academiei de Științe
a Moldovei, Institutului de Filologie al AŞM și a Centrului
Academic Internațional „Mihai Eminescu” din Chișinău,
unde s-au întrunit eminescologi importanți din România,
Italia, Turcia și Spania.
Mihai Eminescu este nu
numai un poet naţional şi
universal, dar şi un profet în
sensul larg al cuvântului, unele viziuni ale sale fiind inserate în pagina 10 a numărului
de astăzi al ziarului nostru.
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În 2016 să continuăm
drumul european

Acesta a fost laitmotivul Mesajului de
Revelion al preşedintelui Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti, pe care-l prezentăm
cu unele prescurtări.

Stimați compatrioți!
(…) Este în firea lucrurilor să ne legăm
speranțele de un An Nou. Mai ales, după ce
am ajuns la finele unui an intens și dificil,
care a lăsat unora dintre noi un gust amar.
Îmi doresc ca dezamăgirile și nereușitele
să fi rămas în trecut, noi urmând ca de
acum înainte să strângem rândurile, să ne
mobilizăm, ca să izbândim în realizarea
sarcinilor naționale și personale pe care ni
le-am propus.
Să continuăm parcursul european, nu
să-l denaturăm prin declarații pompoase,
îndărătul cărora înfloresc afaceri obscure,
străine interesului poporului.
Anul 2015 ne-a demonstrat că entuziasmul firesc prin care am trecut odată cu
realizările noastre pe plan european trebuie să se transforme în acțiuni concrete,
de însănătoșire a climatului public, de
eradicare a corupției, inclusiv a celei politice, de eliminare a derapajelor și a lacunelor existente în societate.
Sunt optimist că este în puterile
noastre să atingem aceste obiective.
Dumneavoastră mi-ați insuflat această
încredere, prin acțiunile ferme prin care
v-ați cerut drepturile, atunci când elitele
politice au dat semne de slăbiciune. În calitate de președinte, am ascultat și am auzit
murmurul poporului, iar apoi și strigătele
de revoltă.
Trebuie ca și toată clasa politică să
aplece urechea la vrerea Dumneavoastră,
pentru ca să intrăm în normalitate, să
trecem la o democrație autentică, în care
poporul este suveran, iar voința sa, sfântă.
Dacă vom trata lucrurile cu seriozitate și
responsabilitate, vom reuși să avem și stabilitate, și un guvern cu puteri depline.
(…) Transmit un gând bun și
concetățenilor noștri aflați în străinătate,
departe de Patrie, și tuturor celor cărora le
este drag acest pământ.
La mulți ani!

Oficial
„Expertiza oferită de APCE Republicii
Moldova este esențială în eforturile de
avansare a reformelor și pentru asigurarea
încrederii în actul de justiţie”. Declaraţia a
fost făcută de Preşedintele Parlamentului,
Andrian Candu, la întrevederea recentă cu
Președintele Comisiei de monitorizare a
APCE, Stefan Schennach.
În cadrul întrevederii, speakerul a făcut
o trecere în revistă a acţiunilor de ajustare
a legislaţiei la standardele europene,
menţionând importanţa reformelor profunde în justiţie, care să redea încrederea
cetăţenilor într-un act al justiţiei echitabil,
să asigure supremaţia legii şi respectarea
drepturilor omului.
„Există unele progrese în inițierea
reformelor în justiție, dar nu și în
desfăşurarea acestora. Aşteptăm concluziile şi recomandările Misiunii de experţi
în justiţie a UE, care vor fi făcute publice
în aprilie 2016. Important este că există
voinţă politică pentru implementarea
acestora, acesta urmând a fi şi angajamentul noului Guvern”, a declarat Preşedintele
Parlamentului.

Expertiza APCE
pentru R. Moldova

Andrian Candu a subliniat că, în
perioada imediat următoare, Parlamentul
urmează să aprobe în lectura a doua noua
Lege a Procuraturii, care este una din principalele restanţe ale Republicii Moldova
faţă de Consiliul Europei.
La rândul său, Preşedintele Comisiei de
monitorizare a APCE, Stefan Schennach, a
încurajat autorităţile să continue procesul
de democratizare a ţării şi să asigure onorarea angajamentelor Republicii Moldova faţă de Consiliul Europei. „Funcționarea
instituţiilor democratice nu arată prea optimist în Republica Moldova, dar au fost
întreprinse unele măsuri de îmbunătăţire
a situaţiei”, a menţionat oficialul.
Preşedintele Comisiei de monitorizare
a APCE a menţionat că în ianuarie 2016,
în cadrul şedinţei Comisiei de monitorizare a APCE, va prezenta raportul despre
funcţionarea instituţiilor democratice în
Republica Moldova şi respectarea drepturilor omului în închisori.
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Inspectarea
drumurilor naţionale
Premierul interimar, Gheorghe Brega,
a efectuat recent mai multe vizite de lucru pentru a verifica starea drumurilor
naționale.
În special, Gheorghe Brega s-a interesat de modul cum acționează serviciile
responsabile de deszăpezire, în condițiile
în care pe tot teritoriul ţării s-au înregistrat precipitaţii sub formă de zăpadă și
lapoviță.

Astfel, Gheorghe Brega a inspectat traseul Chișinău-Leușeni și drumul național
M2 Chișinău-Orhei, fiind însoțit de ministrul în exercițiu al transporturilor și infrastructurii drumurilor, Iurie Chirinciuc.
Responsabilii de la Administraţia de Stat
a Drumurilor au informat oficialii că în ultimele zile, pentru asigurarea circulației
pe drumurile naționale în condiții meteo
complicate, au fost mobilizate forțe suplimentare de tehnică și personal.
Potrivit lor, în zilele de 7 și 8 ianuarie au
fost folosite circa șapte mii tone de material antiderapant, alte 50 de mii de tone fiind pregătite pentru a fi utilizate în caz de
necesitate.
Iurie Chirinciuc a precizat că rezervele
respective ar putea fi suficiente până la
începutul lunii februarie, în funcție de
condițiile meteo.
În timpul vizitei sale inopinate, Premierul interimar a constatat că mai multe
porțiuni de pe drumurile secundare, care
duc spre localități, sunt încă blocate, din
cauza că nu toate autoritățile locale au
reușit să asigure deszăpezirea acestora.
Aceeași situație a fost identificată și la unele stații PECO care nu au curățat terenurile adiacente.
Șeful interimar al Guvernului a
menționat că autoritățile centrale întreprind toate măsurile pentru a asigura circulația pe drumurile naționale.
Totodată, Gheorghe Brega a atenționat
că atât autoritățile locale, cât și întreprinderile private urmează să-și exercite
obligațiile pentru a face față situației prin
eforturi comune.
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Academia de Administrare Publică
şi realizarea Strategiei Naţionale de Descentralizare
Alocuţiunea dlui Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor, conferenţiar universitar, rostită la Conferinţa Internaţională „Descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova”, care şi-a
desfăşurat lucrările la Chişinău pe 17-18 decembrie 2015.
Descentralizarea este un
subiect care suscită interesul
nu numai al celor ce activează
în cadrul administraţiei publice. Aceasta a atras în discuţii,
în ultima perioadă, tot mai
mulţi reprezentanţi ai partidelor politice, societăţii civile,
dar şi o mare parte a cadrelor
ştiinţifico-didactice.
Cercetătorii ştiinţifici în domeniul administraţiei publice
au participat de la bun început
la dezbaterile privind formularea conceptului de descentralizare care, iniţial, era înţeles
diferit, au adus argumente pro
şi contra descentralizării, au încercat să stabilească parametrii reali, până unde poate fi
realizat transferul de putere şi
atribuţii de la autorităţile centrale la cele locale.
Majoritatea propunerilor
formulate în luările de cuvânt
la conferinţele şi seminarele
ştiinţifice, în cadrul meselor
rotunde au fost acceptate şi
s-au regăsit în mai multe acte
normative adoptate de Parlament, Guvern şi alte autorităţi
publice.
Cu părere de rău, nu putem
să nu menţionăm, că au fost
şi cazuri când propunerile, la
părerea noastră, argumentate
ştiinţific, nu au fost luate în calcul, nu au fost incluse în strategiile şi planurile care urmau a fi
realizate. Aici aş aduce doar un
singur exemplu.
În toamna anului 2011,
în cadrul unei mese rotunde,
care a avut loc la Academia de
Administrare Publică şi la care
au participat inclusiv deputaţi
în Parlamentul Republicii Moldova şi reprezentanţi ai Guvernului, s-a atras atenţia asupra
faptului că reuşita realizării
descentralizării în Republica
Moldova depinde, în mare
parte, de reformarea sistemului administrativ-teritorial,
din care cauză şi s-a propus
înfăptuirea reformei adminis-

trativ-teritoriale în termene cât
mai restrânse.
Propunerea nu a fost
acceptată, motivându-se că
încă nu este timpul potrivit, insistându-se asupra desfăşurării
în continuare a programelor
de descentralizare.
Au trecut patru ani şi realitatea arată că acea propunere a fost corectă. Ea, credem
noi, rămâne la ordinea zilei
şi în prezent. Mai întâi, este
necesar de înfăptuit reforma
administrativ-teritorială şi mai
apoi să se realizeze Strategia
Naţională de Descentralizare.
Descentralizarea poate reuşi
doar numai în alt format administrativ-teritorial.
Suntem siguri că, fără utilizarea potenţialului ştiinţificodidactic lucrurile în toate
domeniile, inclusiv în cel al
administraţiei publice, nu
se pot desfăşura conform
aspiraţiilor noastre europene.
Noi conştientizăm rolul politicului în realizarea
descentralizării,
dar
considerăm că argumentul
ştiinţific trebuie să prevaleze
asupra interesului politic, dacă
acesta din urmă nu poate fi
înlăturat completamente.
În implementarea Strategiei Naţionale de Descentralizare o atenţie sporită trebuie
acordată pregătirii specializate a resurselor umane,
aprofundării
cunoştinţelor

referitor la complexitatea
acestui fenomen, la conţinutul
relaţiilor dintre structurile şi organismele implicate în proces.
În acest context, aş dori să
menţionez rolul care îl are şi
pe care îl poate îndeplini Academia de Administrare Publică,
unde îşi fac studiile mai mult
de 900 de masteranzi şi unde,
anual, aproape 4000 de consilieri, primari, funcţionari publici
şi alte categorii de persoane
urmează cursurile de dezvoltare profesională.
Problemele ce ţin de
Strategia Naţională de Descentralizare sunt abordate în
cadrul mai multor discipline, la
toate specializările din cadrul
Academiei, dar mai ales la
specializările Teoria şi practica
administraţiei publice şi Administrare publică. Aici, aş nominaliza doar câteva: Politici publice,
Gestiunea serviciilor publice,
Strategii de dezvoltare durabilă,
Dezvoltarea regională ş. a.
O bună parte dintre masteranzi, printre care cei mai
mulţi sunt consilieri locali, primari, angajaţi ai autorităţilor
publice centrale şi locale,
lucrează în prezent asupra
tezelor de master, având ca
teme de cercetare subiecte
legate direct de implementarea Strategiei Naţionale de
Descentralizare.
Profesorii Academiei au
participat şi participă în cadrul

diferitelor comisii, grupuri de
lucru care au elaborat strategii, planuri şi programe legate
inclusiv de descentralizare,
au pregătit şi au prezentat
autorităţilor de resort avize la
un şir de acte normative, au
luat parte activă la determinarea instrumentelor de planificare şi realizare a politicilor
naţionale şi locale.
O bună parte dintre aceştia
au participat la editarea ghidurilor pentru aleşii locali,
ultimul fiind redactat în trei
limbi - română, rusă şi găgăuză
- şi redistribuit, recent, în toate
primăriile.
Astă-toamnă, mai mulţi
profesori au luat parte la cursurile de instruire a peste 600
de primari din toate raioanele
republicii, în cadrul cărora au
fost abordate mai multe probleme, inclusiv descentralizarea
administrativă, financiară şi
patrimonială.
În prezent, la Academie, cu
suportul Programului Comun
de Dezvoltare Locală Integrată,
se munceşte la elaborarea
unei platforme pentru studii la distanţă pentru cei care
activează în sectorul public.
Academia de Administrare
Publică îşi propune să ofere
şi în continuare tot sprijinul
necesar în elaborarea şi implementarea politicilor, strategiilor şi programelor înaintate
atât de autorităţile publice
centrale, cât şi locale.
Descentralizarea nu este
unidemensională, ci reprezintă
subiecte complexe care pot
fi abordate din numeroase
perspective, precum cele ale
ştiinţelor juridice şi administrative, sociologiei şi economiei,
ştiinţelor politice ş. a., iar rezultatul transpunerii în viaţă
a strategiei descentralizării nu
poate fi altul decât instituirea
unei guvernări competente,
eficiente şi transparente, responsabile în faţa cetăţenilor.
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Dezvoltare profesională

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 850 din 9 decembrie 2015

COMANDA DE STAT

privind dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile
publice în anul 2016, stabilită Academiei de Administrare Publică
Categoria şi numărul de participanţi
Nr.
d/o

1

Denumirea şi conţinutul de bază al cursului de
instruire (subiectele principale)

2

Total
persoane/
grupuri/
zile
3

Autorităţile administraţiei
publice centrale

Autorităţile administraţiei
publice locale de nivelul întîi
şi al doilea

categoria

numărul
de persoane/grupuri

categoria

numărul de
persoane/
grupuri

4

5

6

7

1.

Integrarea profesională în funcţia publică
480/16/160 Funcţionari puOrganizarea şi funcţionarea administraţiei publice.
blici debutanţi
Specificul activităţii în serviciul public. Reglementarea
activităţii funcţionarului public. Prestarea serviciilor
publice. Drepturile şi obligaţiile funcţionarului public
debutant. Dezvoltarea abilităţilor de procesare a informaţiei, petiţiilor, de elaborare a notelor informative,
rapoartelor, proiectelor de decizie, scrisorilor etc.; dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi prezentare. Integritatea funcţionarului public. Procese integraţioniste
europene. Guvernare electronică.
(Curs de 10 zile/80 ore)

330/11

Funcţionari
publici debutanţi

150/5

2.

Management şi leadership
Managementul eficient al organizaţiei/subdiviziunii.
Rolul şi calităţile principale ale unui lider.
Managementul schimbării şi luarea deciziilor.
Comunicarea şi gestionarea echipelor.
Motivarea personalului şi delegarea.
Cultura organizaţională.
(Curs de 3 zile/24 ore)

175/7/21

Funcţionari
publici de
conducere

125/5

Funcţionari
publici de
conducere din
autorităţile
administrației
publice locale
de nivelul al
doilea

50/2

3.

Elaborarea şi evaluarea politicilor publice
Procesul de elaborare a politicilor publice. Analiza exante. Definirea problemei şi stabilirea obiectivelor. Identificarea opţiunilor. Analiza impactului. Monitorizare şi
evaluare. Evaluarea intermediară și ex-post. Principiile
generale ale evaluării. Managementul procesului de
evaluare. Dificultăţile evaluării politicilor.
(Curs de 5 zile/40 ore)

50/2/10

Funcţionari
publici de
conducere/
execuție

50/2

-

-

4.

Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative
Competenţele autorităţilor publice în procesul de elaborare a actelor normative. Proiectele actelor normative: cerinţe, standarde, cadru normativ. Categoriile de
acte normative. Proceduri preliminare la elaborarea
proiectelor de acte normative. Etapele elaborării proiectelor de acte normative de la iniţiere pînă la adoptare.
Structura actelor normative. Procedurile tehnice aplicabile actelor normative. Interpretarea actelor legislative.
Procedura de examinare şi avizare a proiectelor de acte
normative.
(Curs de 3 zile/24 ore)

75/3/9

Funcţionari
publici de
conducere/
execuție cu
atribuţii şi responsabilităţi
în elaborarea
actelor normative

75/3

-

-

(Continuare în pag. 5)
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COMANDA DE STAT

privind dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile
publice în anul 2016, stabilită Academiei de Administrare Publică
(Sfârşit. Început în pag. 4)
Categoria şi numărul de participanţi
Nr.
d/o

Denumirea şi conţinutul de bază al cursului de
instruire (subiectele principale)

Total
persoane/
grupuri/
zile

Autorităţile administraţiei
publice centrale

Autorităţile administraţiei
publice locale de nivelul întîi
şi al doilea

categoria

numărul
de persoane/grupuri

categoria

numărul de
persoane/
grupuri

1

2

3

4

5

6

7

5.

Procesul de planificare strategică
Concept de management strategic. Planificare strategică și planificare bugetară. Programele de dezvoltare
strategică. Stabilirea indicatorilor de performanță. Planificarea operațională. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea rezultatelor.
(Curs de 3 zile/24 ore)

50/2/6

Funcţionari
publici de
conducere/
execuție

50/2

-

-

6.

Prestarea serviciilor publice
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală,
exersarea procedeelor de comunicare eficientă cu beneficiarii. Cerinţe faţă de prestarea serviciilor publice de
calitate.
(Curs de 3 zile/24 ore)

175/7/21

Funcţionari
publici de
conducere/
execuție

125/5

Funcţionari
publici de
conducere/
execuție

50/2

7.

Integritatea funcţionarului public
Cadrul normativ de reglementare a integrităţii funcţionarului public. Prevenirea corupţiei în serviciul public.
Codul de conduită al funcţionarului public. Conflictul
de interese în serviciul public. Incompatibilităţi şi restricţii.
(Curs de 3 zile/24 ore)

50/2/6

Funcţionari
publici de
conducere

50/2

-

-

8.

Маnаgеmеntul şi еlаbоrаrеа рrоgrаmеlоr/
рrоiесtеlоr.
Iniţiere în managementul ciclului de proiect. Donatori
activi în Republica Moldova. Cadrul instituţional şi mecanismul de сооrdоnаrе а asistenţei externe. Stabilirea
obiectivelor proiectului. Cadrul logic al proiectului.
Рlаnifiсаrеа activităţilor unui proiect. Bugetul şi cerinţele contabile pentru proiect. Рrорunеrе de proiect,
сеrеrе de finanţаrе. Implementarea proiectului.
(Curs de 5 zile/40 ore)

50/2/10

-

-

Funcţionari
publici de
conducere/
execuție

50/2

9.

Controlul administrativ asupra actelor emise de autorităţile administrației publice locale
Asigurarea legalității actelor adoptate de către
autoritățile administrației publice locale. Procedura examinării acțiunii în contencios administrativ. Gestionarea
patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale. Cadastrul și gestionarea domeniului funciar. Organizarea şi
desfăşurarea licitaţiilor.
(Curs de 3 zile/24 ore)

35/1/3

Funcţionari
publici de
execuție din
cadrul oficiilor
teritoriale ale
Cancelariei de
Stat

35/1

-

-
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Strategia consolidării administraţiei publice locale
După cum v-am informat, în perioada 3-4 decembrie 2015, la Academia de Administrare Publică şi-a desfăşurat lucrările
Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Consolidarea administraţiei publice locale: instrumente şi mecanisme”. Vă prezentăm în continuare rezoluţia acestui forum ştiinţific, în care au fost identificate priorităţile şi obiectivele
acestei strategii de interes naţional.
Conferinţa
ştiinţificopractică
internaţională
„Consolidarea administraţiei
publice locale: instrumente
şi mecanisme” a fost realizată în cadrul proiectului
instituţional „Consolidarea
instituţională şi funcţională
a administraţiei publice locale în Republica Moldova
în contextul implementării
Acordului de Asociere cu
Uniunea Europeană” şi a proiectului comun internaţional
„Dezvoltarea competenţelor
instituţiilor responsabile de
dezvoltarea regională”.
La conferinţă au participat reprezentanţii instituţiilor
de învăţământ superior şi
instituţiilor de cercetare din
România, Polonia şi Ucraina.
Comunicările ştiinţifice,
examinate în cadrul conferinţei, au abordat probleme
actuale ale administraţiei
publice locale şi au perseverat asupra
identificării
rezervelor organizaţionale,
instituţionale, economice şi
sociale privind consolidarea
capacităţilor funcţionale ale
administraţiei publice locale
şi dezvoltarea regională. A
fost analizată experienţa procesului de descentralizare în
ţările din Europa Centrală şi
de Vest şi au fost evidenţiate
tendinţele actuale în dezvoltarea potenţialului uman
de calitate pentru administraţia publică locală.
Pentru soluţionarea problemelor formulate, în cadrul
Conferinţei au fost identificate următoarele priorităţi:
- studierea problemelor
actuale ale administraţiei
publice locale în contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea
Europeană;
- analiza teoretică şi

metodologică a celor mai relevante modele de realizare a
procesului de descentralizare
din spaţiul internaţional/european şi identificarea propriului model reconceptualizat şi argumentat ştiinţific

publice locale şi politicile
fiscale. Identificarea noilor
mecanisme şi instrumente
pentru majorarea veniturilor
bugetelor locale.
3. Responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice

pentru Republica Moldova;
- elaborarea şi punerea
în aplicare a mecanismelor
adiţionale de implementare
a cadrului normativ de bază,
aferent implementării principiilor bunei guvernări şi
descentralizării, modernizării funcţiilor administrative,
realizării e-guvernării, dezvoltării controlului şi auditului
intern în sectorul public;
- schimbul de experienţă
în activitatea autorităţilor
administraţiei publice locale
la nivel internaţional şi interregional;
- perfecţionarea sistemului de pregătire a
funcţionarilor publici şi oficialilor aleşi din administraţia
publică locală.
Participanţii la Conferinţă
au subliniat următoarele
necesităţi:
1. Descentralizarea atât pe
verticală (a competenţelor),
cât şi pe orizontală (a
funcţiilor) în gestionarea afacerilor publice şi asigurarea
transparenţei adoptării deciziilor în acest proces.
2. Consolidarea cadrului juridic privind finanţele

locale în gestionarea veniturilor locale şi a altor intrări
de mijloace, în efectuarea
cheltuielilor prevăzute de
legislaţie.
4. Corelarea politicilor de
descentralizare cu politicile
de dezvoltare regională.
5. Formarea unei baze
de date privind potenţialul
uman, economic, social şi de
mediu al unităţilor administrativ-teritoriale.
6. Promovarea cooperării
intercomunale, antreprenoriatului rural, parteneriatului
public privat în implementarea politicilor de dezvoltare
pentru asigurarea coeziunii
teritoriale, economice şi sociale şi în calitate de instrumente pentru dezvoltarea
capacităţilor administraţiei
publice locale.
7. Controlul public asupra
activităţii autorităţilor locale
şi lărgirea cadrului de participare a societăţii civile în procesul de luare a deciziilor.
8. Intensificarea dialogului politic, economic şi social
între administraţia publică
centrală, administraţia publică locală, partenerii locali de

dezvoltare şi potenţialii investitori.
9. Realizarea reformei administrativ-teritoriale în baza
unui studiu ştiinţific complex, luând în considerare
specificul zonelor geografice,
potenţialul economic şi demografic al localităţilor.
10. Implicarea membrilor comunităţii în procesul
descentralizării
serviciilor
publice.
11. Consolidarea capacităţii potenţialului uman al
administraţiei publice locale şi profesionalizarea
funcţionarilor publici în corespundere cu standardele
internaţionale în domeniu.
12. Informatizarea comunităţilor locale şi acordarea
atenţiei deosebite Programului strategic e-guvernare.
13. Promovarea principiilor bunei guvernări prin
prisma politicilor de integritate, profesionalizare a
administraţiei publice, evaluare a performanţelor funcţionarilor publici şi planificării
carierei personalului din administraţia publică locală.
14. Instituţionalizarea parteneriatelor între mediul academic şi autorităţile administraţiei publice locale, în
scopul eficientizării activităţii
sale.
Participanţii la Conferinţa
ştiinţifico-practică internaţională „Consolidarea administraţiei publice locale: instrumente şi mecanisme” solicită
autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale
să ia în considerare opiniile
ştiinţifice ale specialiştilor
şi să implice comunitatea
academică în dezvoltarea
continuă a performanţelor
administraţiei publice locale.
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Aspecte legislative ale administrației locale eficiente
1. Întrebare. Ce prevede principiul consultării
cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit?
Răspuns. În art. 8. „Consultarea populaţiei” din Legea
nr. 436/2006 este stipulat că în problemele de importanţă
deosebită pentru unitatea administrativ-teritorială
populaţia poate fi consultată prin referendum local, organizat în condiţiile Codului electoral, Capitolul 14.
În problemele de interes local, care preocupă o parte
din populaţia unităţii administrativ-teritoriale, pot fi organizate cu această parte diverse forme de consultări, audieri
publice şi convorbiri, în condiţiile legii.
Proiectele de decizie ale consiliului local se consultă
public, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă şi
deliberativă a populaţiei - unitatea administrativ-teritorială
de nivelul întâi sau al doilea, după caz.
Formele şi metodele de implicare a cetăţenilor în procesul decizional sunt descrise în Legea privind transparenţa
în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008 şi Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei
în procesul de elaborare
şi adoptare a deciziilor,
adoptat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 96 din 16 februarie
2010.
2. Întrebare. Există cazuri când aleşii locali sunt
în incompatibilitate sau
în conflicte de interese.
Ce spune legea în aceste
situaţii?
Răspuns. Mandatul alesului local este incompatibil cu:
a) calitatea de deputat în Parlament;
b) funcţia de membru al Guvernului;
c) calitatea de funcţionar public în cadrul oficiului teritorial al Cancelariei de Stat;
d) calitatea de funcţionar public în aparatul preşedintelui
raionului respectiv, în direcţiile, secţiile şi alte subdiviziuni
din subordinea consiliului respectiv, în primărie (pretură);
e) alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute
în Legea 436/2006.
Mandatul consilierului este incompatibil şi cu calitatea
de consilier al unui consiliu de acelaşi nivel sau de consilier
al consiliului de orice nivel din alte unităţi administrativteritoriale de nivelul al doilea.
3. Întrebare. Cine şi în ce condiţii poate limita dreptul consilierului la vot?
Răspuns. În conformitate cu art. 21 «Limitarea dreptului
la vot» al Legii nr. 436/2006, consilierul poate fi prezent la
şedinţă, dar nu participă la adoptarea deciziilor dacă el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au interes patrimonial
în problema supusă dezbaterii, este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei,
organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentanţelor acestora în

a căror privinţă se adoptă decizia.
Consilierul, de asemenea, nu va putea participa la vot,
dacă se va afla în situaţie de incompatibilitate care durează
mai mult de 30 de zile de la data apariţiei.
Deciziile adoptate de consiliul local cu încălcarea acestor dispoziţii pot fi declarate nule, în condiţiile legii, de către
instanţa de contencios administrativ.
4. Întrebare. Pentru a îndreptăţi încrederea alegătorilor
aleşii locali ar trebui să dispună şi de anumite drepturi. Care
sunt acestea?
Răspuns. Conform art. 13 al Legii nr. 768/2000, în exercitarea mandatului consilierul este în drept să-şi exprime opinia
asupra tuturor problemelor puse în discuţie, să facă propuneri
în scris pentru a fi examinate de consiliu, să lanseze iniţiative
privind dările de seamă sau informaţiile prezentate de orice
altă autoritate sau persoană subordonată consiliului.
Consilierul este în drept să pună în discuţie chestiunea
votului de încredere persoanelor alese, numite sau confirmate de consiliu. Propunerea dată
urmează a fi susţinută de, cel puţin,
o treime din consilierii aleşi. Legea
nominalizată îi conferă consilierului, de asemenea, dreptul să facă
apeluri, să adreseze întrebări raportorilor şi preşedintelui şedinţei,
să ceară răspunsuri, să propună
amendamente la proiectele deciziilor şi ale altor acte prezentate
pentru aprobare consiliului.
Este important de menţionat
că alesul local are dreptul să participe cu drept de vot consultativ
la examinarea de către autorităţile
administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi de
către autorităţile administraţiei publice locale din care nu face
parte, a oricăror chestiuni ce vizează interesele colectivităţii
pe care o reprezintă.
Libertatea exercitării mandatului său este asigurată de
prevederile legii nominalizate, care la art. 9 stipulează că alesul local nu poate fi supus persecuţiilor sau tras la răspundere
contravenţională sau penală pentru voturile sau opţiunile
politice exprimate în exercitarea mandatului.
Drepturi în raport cu alte instituţii, organizaţii, agenţi
economici. Conform art. 14 al aceleiaşi legi, în exercitarea
mandatului, alesul local poate adresa propuneri, observaţii şi
interpelări serviciilor publice desconcentrate ale autorităţilor
administraţiei publice centrale de specialitate, serviciilor publice locale, altor factori de decizie din unitatea administrativteritorială respectivă, precum şi administraţiei agenţilor economici din teritoriu.
Factorii de decizie din unitatea administrativ-teritorială
respectivă sunt obligaţi să examineze propunerile, observaţiile
sau interpelările alesului local în conformitate cu legislaţia.
În cazul în care aceştia nu au examinat propunerile,
observaţiile sau interpelările alesului local, conducătorii
acestora sunt traşi la răspundere în condiţiile Codului
contravenţional.
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Eminescu, un profet al actualităţii româneşti
Au trecut 166 de ani de când pronia cerească l-a adus printre pământeni pe Mihai EMINESCU,
poetul naţional al românilor.

Dar pe cât de mare i-a fost harul poetic, la fel de mare i-a fost înzestrarea de jurnalist şi de vizionar al viitorului. Actualitatea operei publicistice a poetului nostru naţional este absolut incredibilă, datorită vizionarismului lui profetic, de mare
cunoscător al... „eternităţii locale”. A scris în 1880, dar pare a descrie actualitatea politică de azi. Reluăm câteva exemple
pentru a marca şi pe această cale luminoasa aniversare de la 15 ianuarie.
Despre lumea românească de azi: „Plebea de sus
face politică, poporul de jos
sărăceşte şi se stinge din zi în zi
de mulţimea greutăţilor ce are
de purtat pe umerii lui... Clasele
productive au dat îndărăt;
ţăranii au sărăcit; industria de
casă şi meşteşugurile s-au stins
cu desăvârşire, iar clasele improductive, oamenii ce încurcă
două buchi pe hârtie şi aspiră
a deveni deputaţi şi miniştri,
advocaţii, s-au înmulţit cu
asupră de măsură, dau tonul,
conduc opinia publică.”
Despre politică şi economie: „De când lumea nu s-a
văzut ca un popor să stea
politiceşte sus şi economiceşte
jos; amândouă ordinele de
lucruri stau într-o legătură
strânsă; civilizaţia economică
e muma celei politice. Nu
există alt izvor de avuţie decât
sau munca, fie actuală, fie
capitalizată, sau sustragerea,
furtul. Când vedem milionari

făcând avere fără muncă şi fără
capital nu mai e îndoială că
ceea ce au ei a pierdut cineva.”
Despre mită şi alegeri:
„Mita e-n stare să pătrunză
orişiunde în ţara aceasta;
pentru mită capetele cele
mai de sus ale administraţiei
vând sângele şi averea unei
generaţii. Oameni care au comis crime grave se plimbă pe
strade, ocupă funcţiuni înalte,
în loc de a-şi petrece viaţa la
puşcărie. Funcţiunile publice sunt, adesea, în mâinile
unor oameni stricaţi, loviţi
de sentinţe judecătoreşti...
Ele-mente
economice
nesănătoase, ju-cători la bursă
şi întreprinzători şarlatani se
urcă, cu repejune, în clasele
superioare
ale
societăţii
omeneşti.”
Despre partidele politice: „Partidele, la noi, nu sunt
partide de principii, ci de interese personale care calcă
făgăduielile făcute naţiei în

ajunul alegerilor şi trec, totuşi,
drept reprezentanţi ai voinţei
legale şi sincere a ţării. Cauza
acestei organizări stricte e
interesul bănesc, nu comunitatea de idei, organizare egală
cu aceea a partidei ilustre Mafia şi Camorra, care miroase de
departe a puşcărie.”
Despre administraţie şi
emigraţie: „Oare nu e caracteristic pentru tratamentul de
care se bucură populaţiile noastre din partea admi-nistraţiei
şi a fiscului când constatăm
că, în acelaşi timp în care zeci
de mii de străini imigrează în
fiece an, românii, din contră,
părăsesc ţara lor, ca şoarecii
o corabie care arde, şi că
emigrează?”
Despre clasa politică:
„Uzurpatori, demagogi, capete
deşarte, leneşi care trăiesc din
sudoarea poporului, fără a o
compensa prin nimic, ciocoi
boieroşi şi fudui, mult mai
înfumuraţi decât coborâtorii

din neamurile cele mai vechi
ale ţării.”
Despre guvernanţii de azi:
„Părerea mea individuală e că
politica ce se face azi în România şi dintr-o parte şi dintr-alta
e o politică necoaptă”...
Despre viitorul neamului
românesc: „Vom avea de-acum
înainte dominaţia banului internaţional, impusă de
străini; libertatea de muncă
şi tranzacţiuni. Peste tot
credinţele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura se-colului, mână-n mână
cu sărăcia claselor lucrătoare,
ameninţă
toată
clădirea
măreaţă a civilizaţiei creştine.
Shakespeare cedează în faţa
bufoneriilor şi dramelor de
incest şi adulteriu, cancanul
alungă pe Beethoven, ideile
mari asfinţesc, zeii mor.”
Citate din Eminescu
culese de publicistul şi
scriitorul român,
Ion Longin POPESCU

CÂND AMINTIRILE...

Când pe cărări se scuturau
De floare liliecii.

Mihai EMINESCU
AI NOŞTRI TINERI
Ai noştri tineri la Paris învaţă
La gât cravatei cum se leagă, nodul,
Ş’apoi ne vin de fericesc norodul
Cu chipul lor isteţ de oaie creaţă.

Când amintirile-n trecut
Încearcă să mă cheme,
Pe drumul lung şi cunoscut
Mai trec din vreme-n vreme.

La ei îşi cască ochii săi nerodul
Că-i vede - în birje răsucind mustaţă,
Ducând în dinţi ţigara lungăreaţă...
Ei toată ziua bat de-a lungul Podul.

Deasupra casei tale ies
Şi azi aceleaşi stele,
Ce-au luminat atât de des
Înduioşării mele.

Vorbesc pe nas, ca s-alti-mbănci se strâmbă:
Stâlpi de bordel, de crâşme, cafenele,
Şi viaţa lor nu şi-o muncesc - şi-o plimbă.

Şi peste arbori răsfiraţi
Răsare blânda lună,
Ce ne găsea îmbrăţişaţi
Şoptindu-ne-mpreună.

Ş’aceste mărfuri fade, uşurele,
Ce au uitat pân’ şi a noastră limbă,
Pretind a fi pe cerul ţării: stele.

A noastre inimi îşi jurau
Credinţă pe toţi vecii,

Putut-au oare-atâta dor
În noapte să se stângă,
Când valurile de izvor
N-au încetat să plângă,
Când luna trece prin stejari
Urmând mereu în cale-şi,
Când ochii tăi, tot încă
mari,
Se uită dulci şi galeşi?
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Cărbunele activ – produs autohton inovaţional
Cea mai importantă distincţie a Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT” este Premiul Guvernului Republicii
Moldova „Cel mai dotat inventator”. În cadrul ediţiei 2015 a acestei expoziţii, marele premiu i-a revenit lui Tudor LUPAŞCU,
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, director al Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pentru tehnologia inovaţională de producere a cărbunelui activ.
Tehnologia propusă de
preparare a cărbunelui activ
este caracterizată ca una nouă,
inovaţională, cu consum redus de energie, care diferă de
cea tradiţională prin aceea că
procedeul oferă posibilitatea
de producere a cărbunelui
activ de o calitate superioară
din coji de nuci, din sâmburii
fructelor (caise, piersici etc.),
din seminţe de struguri, lemn
etc., utilizând îmbinarea procesului de piroliză şi de activare într-o instalaţie comună.
Cărbunii activi obţinuţi sunt
relativ ieftini datorită faptului
că procesul este autoterm,
adică energia se consumă
doar la începutul procesului
de mangalizare. În continu-

are, temperatura instalaţiei
se menţine prin arderea gazelor degajate în procesul de
piroliză a materiei prime lemnoase.
Instalaţia de producere a
cărbunilor activi prezintă un
cuptor de ardere anaerobă
(prin metoda de piroliză),
dotat cu balanţă, aspirator de
fum, dispozitiv de măsurare
şi control al echipamentelor, sistem de aspiraţie, utilaj
tehnologic pentru sistemul de
aspiraţie, buncăr de recepţie
a cărbunelui activ nemăcinat,
buncăr de recepţie-sortare
a materiei prime, buncărdozator al materiei prime,
coş de fum, grindă metalică
cu o şină, transformator elec-

Creierul artificial – o realitate?

Cercetatorii americani au
creat un soft care imită modul
de a învăţa al creierului uman,
ceea ce reprezintă un mare progres în domeniul inteligenţei
artificiale.
Programele
informatice actuale, numite „reţele
neuronale”,
inspirate
de
funcţionarea neuronilor biologici, pot recunoaşte vocea
umană sau detecta obiecte,
având la dispoziţie o vastă
serie de exemple cu care face
asociaţii.
Noua abordare, numită
„Bayesian Program Learning”
(BPL), care a fost creată de
cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology
(MIT) şi Universităţile din New

York şi Toronto, imită modul
în care creierul uman înţelege
şi dobândeşte noi concepte.
Acest program este capabil, asemănător oamenilor,
să înveţe repede caractere
în mai multe limbi şi să generalizeze ceea ce a învăţat.
Noul software, descris în revista Science, poate învăţa să
recunoască şi caractere scrise
de mână.
„Suntem încă departe de
a construi calculatoare inteligente precum un copil
uman”, au subliniat oamenii
de ştiinţă, dar acest software
este primul, capabil să înveţe
şi să folosească o gamă largă
de concepte concrete, cum ar
fi caracterele scrise de mână.
Cercetătorii au aplicat
modelul la peste 1.600 tipuri
de caractere scrise de mână
în 50 de limbi, inclusiv în
sanscrită, tibetană şi în alfabetul glagolitic (cel mai vechi alfabet cunoscut, folosit pentru a
reprezenta în scris limbi slave).

tric, panou de distribuire a
energiei electrice, panou de
reglare, sistem de încălzire,
cernător, ciclon, cazan, dozator, concasor cu 2 tăvălugi, elevator, generator de abur etc.
Conform schemei tehnologice, volumul anual de pre-

parare a cărbunelui activ din
materie primă netradiţională
de origine vegetală este în
limitele de 110 - 120 tone.
Implementarea tehnologiei
de producere a cărbunelui
activ va permite asigurarea,
în totalitate, cu acest produs
chimic necesităţile Republicii
Moldova şi anume: staţiile de
tratare a apelor de suprafaţă
şi subterane pentru scopuri
potabile, pentru purificarea
zahărului, acidului citric,
băuturilor alcoolice, produselor alimentare, umplerea
buteliilor cu acetilenă, pentru
filtrele de uz casnic la purificarea apei, purificarea condensului de abur, purificarea
apelor reziduale etc.

Mai puţin de 25% dintre
membrii unui grup de examinatori ai rezultatelor au
putut distinge între caracterele produse de oameni şi

cele produse de computer,
o indicaţie clară că în aceste
cazuri modul de a „raţiona” al
softului este similar cu cel al
oamenilor.

Metal dur, dar foarte uşor
Un nou tip de
metal extrem de
puternic, dar foarte uşor, a fost
creat de o echipă
de cercetători de
la Facultatea de
Inginerie şi Ştiinţe
Aplicate
Henry
Samueli din cadrul
UCLA din Los-Angeles, Statele Unite ale Americii.
Noul metal ar putea fi folosit în construcţia de avioane, nave spaţiale sau maşini,
informează IB Times. Metalul
este compus din magneziu cu
nanoparticulă de carbură de
siliciu, potrivit unui comunicat
de presă.
În
cercetarea
facută
publică în revista Nature,

se descrie şi noua metodă
folosită de oamenii de ştiinţă
pentru a dispersa şi stabiliza
nanoparticulele în materialele
topite. Invenţia poate servi
ca material pentru a schimba cauciucurile de iarnă ale
maşinilor.
Savanții
au
precizat
că
metoda
descoperită
reprezintă un început către o
performanţă mai mare a multor tipuri de metale.
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Muzeul Pâinii

Raionul Cahul se poate
mândri cu câteva muzee inedite, comparativ cu alte zone
ale țării. Un exemplu elocvent,
în acest sens, este și satul Văleni,
locuitorii căruia sunt
recunoscuți prin împrejurimi
ca fiind păstrători fideli ai tradiţiilor populare, ai culturii și
frumosului în general. Satul
mai este renumit și datorită
gospodinelor sale, care știu

ritualul pâinii. Am participat la
multe expoziții atât naționale,
cât și internaționale și mi-am
spus că ar fi foarte frumos să
venerăm pâinea, cum știm
noi mai bine în localitatea
noastră. Ideea a venit în anul
2011, când m-am întors acasă
din SUA, după un schimb de
experiență, şi m-am convins
că merită să înființăm un Muzeu al Pâinii la noi, la Văleni,

rostul pâinii, transformând-o
într-un cult și chiar un adevărat exponat de muzeu. Astfel
că satul Văleni a devenit localitatea unui inedit muzeu
– cel al pâinii. Autorul ideii de
a înființa un asemenea muzeu
este Vera Caminschi, proprietară a unei brutării. Decizia a
luat-o după ce a câștigat un
concurs internațional al produselor de panificaţie.
„Eu am o mică brutărie, de
acolo mi-a și venit ideea de a
crea un muzeu, pentru că la
noi încă se mai păstrează aceste tradiții frumoase legate de

pentru că avem tradiții și obiceiuri minunate ce țin de ritualul pâinii”.
Covrigi, colaci mari și mici,
hulubași din aluat sunt doar
o mică parte din exponatele
muzeului.
Vizitatorii Muzeului pâinii
de ritual tradiții și obiceiuri au
posibilitatea nu doar să admire varietatea de exponate,
executate de mâinile iscusite
ale gospodinelor satului, ci și
să savureze mereu aroma îmbietoare de pâine proaspătă
și, totodată, să guste din delicioasele exponate.

Brutarii de la
întreprinderea
dnei Vera Caminschi lucrează conform unor rețete
tradiționale, fără
a folosi adaosuri
și
conservanți.
Proprietara brutăriei și a muzeului este ferm convinsă că starea de
spirit a brutarului, fără îndoială,
se transmite și la
pâine și, indiferent de ceea ce
face acesta, frământă aluatul
sau înfrumusețează colacii, în
sufletul lui trebuie să fie pace
și liniște. Cea mai gustoasă
pâine, după spusele femeilor,
iese din astfel de componente, cum ar fi apa, făina de calitate, drojdia, sarea și foarte
multă dragoste pentru ceea
ce faci.
Exponatele sunt prezente
în muzeu permanent. Muzeul
este vizitat pe tot parcursul
anului de turiști cu vârste diferite atât din țară, cât și de peste hotare, pentru că, pe lângă
faptul că aceștia pot să admire și să guste produsele de

panificație expuse în muzeu,
totodată, sunt serviți cu ceai
de melisă cu miere de albine și
li se prezintă un mic program
folcloric, în care li se vorbește
despre semnificația fiecărui
colac destinat anumitor evenimente, cum ar fi nunta, botezul sau înmormântarea.
Turiștii, care vin mai de
departe, pot chiar rămâne la
pensiunea muzeului, cu denumirea neaoșă „La Gura Cuptorului”, unde le este oferită
cazare şi toate condiţiile în stil
tradiţional rustic pentru a se
simţi, pentru un anumit timp,
aidoma gospodarilor de prin
părţile locului.
Luminiţa BOICIUC

Rectoratul, comitetul sindical, corpul profesoraldidactic şi angajaţii Academiei de Administrare
Publică exprimă sincere şi profunde condoleanţe
dnei Lilia CANȚÎR, bibliotecar în Biblioteca
Academiei, în legătură cu decesul mamei sale,
Elisaveta RAILEANU.
Dumnezeu s-o odihnească în pace cu drepţii.
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