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Securitate şi stabilitate
la Marea Neagră

Conform datelor preliminare, prezenţa la vot în ziua de
30 octombrie 2016 a fost de

nea descreşterii numărului de
voturi obţinute în primul tur.
Al doilea tur de scrutin are

Rectorul Academiei, dl Oleg Balan, a
participat la Conferința Internațională de
la Constanţa (România)

Rectorul Academiei de
Administrare Publică, dl Oleg
BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a participat,
în perioada 20 – 23 octombrie curent, la o Conferință
Internațională
consacrată
problemelor de securitate și
stabilitate la Marea Neagră.

mai numără Philip J. (P.J.)
Crowley – profesor la Universitatea „George Washington”, fost asistent secretar
pentru afaceri publice şi
purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al
SUA în administraţia Obama, Asaf Hajiyev - secretar

Alegeri prezidenţiale:
rezultate prealabile

Conferința a avut loc în
orașul Constanța, România,
și a fost organizată de Universitatea „Andrei Șaguna”
din acest oraș, în parteneriat
cu Academia Oamenilor de
Știință din România, Camera
de Comerț și Industrie a României și UNIVER-SEA.NET
– Rețeaua de Colaborare a
Universităților la Marea Neagră.
La deschiderea festivă din
20 octombrie au participat
valoroși specialiști, cadre didactice universitare, ambasadori, personalităţi de rang
înalt din SUA, Turcia, Moldova, Georgia, Bulgaria și Ucraina.
Unul dintre copreşedinţii
Conferinţei este ambasadorul Cristian Diaconescu, iar
printre iluştrii participanţi se

general al Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră
(AP CEMN), Mesut Ozcan
- președinte al Academiei
Diplomatice a Ministerului
Afacerilor Externe al Turciei,
Dănuţ Jugănaru - director
general al CCINA Constanţa, Aurel Papari – preşedinte
al Fundaţiei Cultural-Ştiinţifice Aromâne „Andrei Şaguna”, Adrian Cristian Papari
– rector al Universităţii „Andrei Şaguna”, Eugen Siteanu
- Academia Oamenilor de
Ştiinţă din România, Oleg
Balan – rector al Academiei
de Administrare Publică din
Republica Moldova, Mikola Ija – rector al Institutului
Regional de Administrare

(Continuare în pag. 3)

49,03% sau 1 436 241 alegători.
Pe listele de bază au votat
1 326 622 de alegători, iar pe
cele suplimentare - 109 619
alegători. Cea mai înaltă rată de
prezenţă la urne a fost înregistrată în mun. Chișinău, la urne
fiind prezenţi 352 585 de alegători sau 54,43%.
Cea mai scăzută rată a prezenţei la urne a fost înregistrată
în raionul Cantemir, la vot participând 19981 alegători, ceea ce
constituie 40,07%.
În mun. Bălţi au votat 54756
alegători sau 51,24% din numărul total de alegători incluși
pe listele de bază.
Conform
informațiilor
deținute, în secțiile de votare
deschise peste hotare s-au prezentat la urne 67 150 de alegători.
Totodată, în condițiile Codului electoral, în cazul în care
niciunul dintre candidaţii la
funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova nu a întrunit,
cel puţin, jumătate din voturile
alegătorilor care au participat
la alegeri, se organizează al doilea tur de scrutin pentru primii
doi candidaţi stabiliţi în ordi-

loc la 2 săptămâni de la data
primului tur de scrutin, data fiind stabilită de CEC.
Iată rezultatele preliminare, obținute de candidații la
funcția de Președinte al Republicii Moldova:
DODON Igor - 48,72%
Partidul Politic ,,Partidul
Socialiștilor din Republica Moldova”
SANDU Maia - 37,96%
Partidul Politic ,,Partidul
Acțiune și Solidaritate”
CIUBAȘENCO Dumitru –
5,98%
Partidul Politic ,,Partidul
nostru”
LEANCĂ Iurie – 3,14%
Partidul Politic ,,Partidul Popular European din Moldova”
GHIMPU Mihai – 1,81%
Partidul Liberal
GHILEȚCHI Valeriu –
1,05%
Candidat independent
LAGUTA Maia – 0,76%
Candidat independent
RADU Silvia – 0,40%
Candidat independent
GUȚU Ana – 0,17%
Candidat independent
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Președintele ţării a primit o delegație de europarlamentari

Președintele
Republicii
Moldova, domnul Nicolae
Timofti, a primit recent, la
Reședința de Stat, o delegație
de europarlamentari, membri
ai Partidului Popular European (PPE), aflați într-o vizită
de monitorizare preelectorală
în țara noastră.

Șeful statului a salutat vizita
delegației Parlamentului European, exprimându-și încrederea că alegerile prezidențiale
de la sfârșitul acestei luni se vor
desfășura corect și democratic.
Europarlamentarii s-au interesat în ce măsură cetățenii
de pe malul stâng al Nistrului
vor putea participa la acest
scrutin prezidențial, șeful
statului subliniind lipsa surselor alternative de informare referitoare la programele
candidaților pentru locuitorii
regiunii.

„Pentru cetățenii noștri
din stânga Nistrului vor fi deschise, la fel ca și la scrutinele
anterioare, secții de vot pe
malul drept. Nu avem însă nicio garanție că autoritățile de
la Tiraspol nu le vor îngrădi,
prin diferite mijloace dreptul
de a-și exprima liber opțiunea
de vot”, a spus Nicolae Timofti.
Referitor la votul diasporei, șeful statului a declarat că
modalitatea electronică ar fi
cea mai bună soluție, dar, deocamdată, această procedură
nu poate fi aplicată.

Doamna Kalniete, conducătoarea delegației, a subliniat că acest scrutin este
important pentru reputația
Republicii Moldova, fiind
urmărit de instituțiile europene, dar și de creditorii
internaționali.
Președintele Timofti s-a
arătat optimist că autoritățile
de la Chișinău nu vor tempera eforturile de implementare
a prevederilor Acordului de
Asociere cu Uniunea Europeană.

Dialog social între parteneri

,,Patronatele, sindicatele și Guvernul trebuie să fie
parteneri, deoarece împreună
creează un sistem care are nevoie de compromisuri pentru
a funcționa din partea tuturor
actorilor implicați în dialog. În
această formulă Guvernul are
rolul de arbitru, dar toți suntem aliați când trebuie să pro-

movăm proiecte importante”,
a declarat președintele Parlamentului, Andrian Candu,
în cadrul recentei Conferințe
internaționale ,,Pentru un dialog social eficient în Republica
Moldova”.
Totodată, Andrian Candu a
subliniat că parteneriatul presupune respect reciproc și capacitate de a negocia, nu neapărat confruntări publice care
fac imposibil compromisul.
Președintele
Parlamentului a notat câteva domenii
care necesită colaborare în
cadrul dialogului social. În

particular, Andrian Candu a
vorbit despre deficitul forței
de muncă calificate care împiedică dezvoltarea afacerilor
în Republica Moldova. El a notat anumite măsuri întreprinse de autorități ca răspuns la
cererea companiilor și a pieței
de muncă.
În context, Andrian Candu
a anunțat că la această oră se
lucrează asupra unei inițiative
legislative care va permite
oferirea tichetelor de masă
pentru angajați. „Pachetul social privind tichetele de masă
va oferi oportunitate pentru

un adaos la salariu și cu beneficii pentru angajator. Proiectul urmează să fie prezentat în
cel mai scurt timp pentru dezbateri publice”, a menționat
Președintele Parlamentului.
Conferința internațională
,,Pentru un dialog social eficient în Republica Moldova”
este organizată de fundația
Fr iedr ich-Eber t-Stif tung,
Organizația
Internațională
a Muncii în parteneriat cu
Guvernul Republicii Moldova, Confederația Națională a
Sindicatelor și Confederația
Națională a Patronatelor.

Guvernul a aprobat reformarea
Cancelariei de Stat

Executivul a aprobat recent proiectul cu privire la
modificarea Hotărârii Guvernului din 6 noiembrie 2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii
şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat.
Prin acest proiect se
urmărește
optimizarea

structurii Cancelariei de Stat
a Republicii Moldova în calitate de ,,Centru al Guvernului”, precum și consolidarea
principalelor funcţii și sarcini ale acesteia, în conformitate cu Strategia privind
reforma administrației publice pentru anii 2016-2020.
De asemenea, modificările
aplicate se vor axa pe consolidarea responsabilităților
majore ale Cancelariei și
îmbunătățirea
procesului
decizional pe segmentul
de politici guvernamentale.
În particular, vor fi sporite

capacităţile analitice, eficientizată activitatea de coordonare a politicilor publice,
modernizate procesele de
elaborare și promovare a actelor legislativ-normative şi
circulaţia documentelor.
Totodată, va fi redus numărul de personal în cadrul
Cancelariei de Stat. „Optimizarea statelor de personal va fi concomitentă cu
schimbarea business proceselor la nivelul Cancelariei
de Stat, implementarea circuitului electronic al documentelor, excluderea dublă-

rilor de funcții. Vom avea o
administrație mai suplă, dar
mai eficientă”, a menţionat
Secretarul general al Guvernului, Lilia Palii.
În context, Premierul
Pavel Filip a menţionat că
reforma Cancelariei de Stat
este primul pas care trebuie
efectuat în procesul de reformare a administraţiei publice. „Atunci când vorbim
despre reforma administraţiei publice centrale sau de reforma Guvernului, trebuie să
avem acest instrument eficient”, a subliniat Pavel Filip.
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Securitate şi stabilitate la Marea Neagră
Rectorul Academiei, dl Oleg Balan, a participat la Conferința
Internațională de la Constanţa (România)

(Sfârșit. Început în pag. 1)
Publică din Odessa, Ucraina,
Iulian Fota – director al Colegiului Național de Informații
al Academiei Naționale de
Informații „Mihai Viteazul”,
Mihai Daraban – preşedinte

stănţenii, avem norocul să
locuim într-o zonă strategică
deosebită a României, la Marea Neagră. Avem portul cel
mai mare din punctul de vedere al capacităţii la Marea
Neagră, avem Aeroportul

al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.
Evenimentul a fost încununat de ceremonia de
acordare a titlului onorific de
Doctor Honoris Causa al Universităţii „Andrei Şaguna” lui
Philip J. Crowley, profesor la
Institutul pentru Diplomaţie
Publică şi Comunicare al Universităţii „George Washington”.
„Sunt onorat de prezenţa
domniilor voastre şi vă mulţumesc că prin participarea
D-voastră daţi o deosebită
importanţă şi greutate evenimentului organizat de Universitatea „Andrei Şaguna”.
Sunt bucuros să constat prezenţa, alături de noi, a unui
partener foarte important,
şi anume Administraţia Porturilor Maritime Constanţa,
o entitate care a organizat o
masă rotundă pe tema rolului pe care Portul Constanţa
îl joacă din punct de vedere
economic şi geostrategic la
Marea Neagră“, a declarat, în
debutul evenimentului, profesorul Aurel Papari.
„Trebuie să ne amintim
de fiecare dată că noi, con-

Internaţional, ambele fiind
obiective strategice cu un
rol mai mare decât un simplu port sau aeroport, având
în vedere legăturile cu NATO,
cu SUA, cu militarii care ne
apără. Trebuie să avem în
vedere corelarea securităţii economice cu cea
militară“, a
spus directorul CCINA,
Dănuţ Jugănaru.
În
cea
de-a doua
zi a conferinţei, pe 21
oc tombr ie,
lucrările s-au
desfăşurat în
mai multe sesiuni plenare,
cu temele „Securitatea ca
factor de stabilitate la Pontul Euxin”, „Stabilitatea economică în regiunea extinsă
a Mării Negre” şi „Cultură şi
religie în regiunea Mării Negre”.
Cea de-a treia zi, sâmbătă, 22 octombrie, a fost de-

dicată workshop-urilor, primul - cu tema „Importanţa
economică şi geostrategică
a Portului Constanţa”, organizat chiar în port, cel de-al
doilea - la Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, cu tema
„Rolul strategic al
Bazei Aeriene Mihail Kogălniceanu
în sistemul defensiv al NATO”.
Conferinţa
a
abordat aspecte
ale securităţii, stabilităţii şi cooperării în regiunea
Mării Negre, din
domeniile
politic, economic şi
militar, având în
vedere importanţa geostrategică
a zonei şi faptul
că dinamica în regiune este
puternic influenţată de mutaţiile ce au avut loc în ultimii ani în Europa, Orientul
Mijlociu şi Asia. Alocuţiunile
şi intervenţiile s-au axat şi pe
concepţiile diferite ale state-

tate a tuturor timpurilor. Cu
atât mai mult astăzi, când la
doar câțiva kilometri de hotarele noastre se află în plină
desfășurare un conflict activ,
problemele securității revin
în actualitate.
Dumnealui s-a pronunțat
pentru o comunicare mai
intensă și o conjugare a
eforturilor
participanților
la Conferință în vederea
unei mai depline asigurări a
securității la Marea Neagră.
Pe parcursul lucrărilor
Conferinței dl Oleg Balan a
avut mai multe întrevederi
cu reprezentanții cercurilor
academice din Turcia, Ucraina, România și alte țări, în
cadrul cărora a fost examinată o serie de chestiuni legate
de dezvoltarea mai eficientă a colaborării instituțiilor
noastre de învățământ superior, precum și de implementarea unor proiecte valoroase și de actualitate.
În calitate de membri ai
comitetului organizatoric al
Conferinței din Republica

lor riverane privind cooperarea în zonă, precum şi pe
analizarea factorilor de risc
zonali.
Luând cuvântul în cadrul ședinței plenare a
Conferinței, dl Oleg Balan a
atras atenția asistenței asupra faptului că securitatea
statului a constituit o priori-

Moldova au mai fost academicianul Gheorghe Duca,
președintele Academiei de
Științe a Moldovei, și profesorul universitar Grigore Belostecinic, rectorul
Academiei de Studii Economice
din Moldova.

Gheorghe BĂJENARU
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Reprezentanta permanentă PNUD la Academie
Pe 25 octombrie curent,
dl Oleg BALAN, rector al

înalt cu grad științific, de
alte persoane cu experiență

Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat,
profesor universitar, a avut
o întâlnire cu dna Dafina
GHercEVA, coordonatoare
rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în
Republica Moldova.
Dl rector a făcut o prezentare a Academiei şi a
subdiviziunilor
acesteia,
precizând că pe parcursul
activităţii sale, timp de 23
de ani, instituţia a acumulat o experiență bogată de
pregătire și dezvoltare profesională a funcționarilor
publici. Lecțiile sunt predate
nu numai de cadrele didactice ale Academiei, dar și de
funcționari de stat de rang

în domeniu. „Academia își
aduce contribuția la implementarea Strategiei privind
reforma administrației publice pentru anii 2016-2020
și prin acordarea asistenței
științifico-metodologice”, a
spus dl Oleg Balan. În context se înscrie și Forumul
„Reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova”,
care a avut loc pe 23 septembrie curent - un prim eveniment din cadrul celor trei forumuri deschise, preconizate
pentru anii 2016 - 2017. Rectorul Academiei a subliniat
importanța cooperării cu
partenerii externi și a adus
mulțumiri
reprezentanței
PNUD în Moldova pentru

proiectele realizate în comun.
Reprezentanta PNUD a
estimat că este onorată să
viziteze instituția noastră de
învățământ, având în vedere
specificul și importanța sa
în contextul transformărilor
preconizate în domeniul reformării administrației publice în republica noastră și a
apreciat tendința de a fi „piatra de temelie” în acest proces. Bunăstarea cetățenilor,
în opinia sa, poate fi asigurată doar cu o administrație
publică puternică.

doctor, conferenţiar universitar, director Departament
studii superioare de master,
dna Aurelia ȚEPORDEI, director Departament dezvoltare
profesională, Orest TĂRÂŢĂ,
doctor, conferenţiar universitar, şef Direcţie relaţii internaţionale a Academiei.
Dna Dafina GHercEVA
,,coordonatoare rezidentă
ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Republica
Moldova, a ținut o prelegere
publică în fața profesorilor
și
studenților-masteranzi
ai Academiei cu tema

La întrevedere au participat dnii Andrei GROZA,
prim-prorector al Academiei, doctor, conferenţiar universitar, Aurel SÎMBOTEANU,
prorector, doctor, conferenţiar universitar, Ion DULSCHI,

„Asistența ONU în contextul
realizării priorităților de dezvoltare a Republicii Moldova” și a răspuns la întrebările
asistenței.

Atestarea doctoranzilor Academiei
Timp de două zile, pe 24 și
25 octombrie curent, la Academia de Administrare Publică a
avut loc atestarea doctoranzilor anilor II-IV de studii.
Fiecare dintre cei 12 doctoranzi a prezentat rapoarte
despre activitatea de cercetare desfășurată pe parcursul
anului de studii 2015-2016,
enumerând lucrările științifice
publicate în revistele de specialitate. Printre doctoranzii anului IV de studii se numără și Iurie ŢAP, deputat în Parlamentul
Republicii Moldova, vicepreşe-

dinte al Comisiei administrare
publică, dezvoltare regională,
mediu şi schimbări climatice,
absolvent al Academiei (conducător științific Constantin
Solomon, doctor habilitat,
profesor universitar). Printre
doctoranzii anului II de studii
s-a evidențiat Viorica Mocreac,
având ca temă a tezei de cercetare rolul organelor cadastrale
în sistemul de administrare a
datelor geospațiale (conducător științific Nicolae Romandaș,
doctor în drept, profesor uni-

versitar). Ea a susținut cu succes examenele de doctorat,
publicând 5 articole științifice
și prezentând 8 comunicări la
diverse conferințe și simpozioane, inclusiv în România, o
parte din articole publicate în
limba engleză.
Dl Andrei Groza, prim-prorector al Academiei, doctor,
conferenţiar universitar, prezent la eveniment și în calitate
de conducător științific, a accentuat că fiecare doctorand
trebuie să elaboreze o foaie de

Sergiu VLĂDÎCĂ
parcurs pentru întreaga perioadă, pe care să o realizeze în
termene concrete.
Președintele
Consiliului
Științific al Academiei, dl Aurel
Sîmboteanu, prorector, doctor, conferenţiar universitar,
a remarcat buna prestare a
majorității doctoranzilor. Totodată, D-lui a atras atenția asupra laturii de fond a activității
de cercetare – a calității tezelor
în curs de pregătire și a profunzimii cercetărilor efectuate, precum și a materialelor
științifice publicate.
Cor. F.P.
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Inovaţie şi calitate în sectorul public
Acesta a fost genericul Conferinței internaționale desfășurate la 20 octombrie 2016 în mun. București, România, la care a participat dl Aurel SÎMBOTEANU, proretor al Academiei de Administrare Publică, conferențiar universitar,
doctor. În legătură cu aceasta, corespondentul ziarului ,,Funcționarul Public”
i-a solicitat dlui prorector un scurt interviu.
CORESPONDENTUL: Stimate domnule Aurel Sîmboteanu, spuneți-mi, Vă rog,
cine au fost organizatorii
acestei Conferințe și cine a
participat la ea?
Aurel
SÎMBOTEANU:
Conferința a fost organizată
de către Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici (ANFP)
și de Cancelaria Primului-Ministru al României, Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, Ministerul pentru Consultare
Publică și Dialog Civic, cu
susținerea Consiliului Europei, și a avut drept scop promovarea bunelor practici implementate în administraţia
publică românească şi europeană, precum şi premierea
iniţiativelor românești din sistemul public.
Conferința a reunit reprezentanţi ai Guvernului României, ai administraţiei publice
centrale și locale din România
și din străinătate, ai mediului
academic, reprezentanţi ai
structurilor asociative şi profesionale, ai mass-media.
În deschiderea Conferinței,
participanții au fost salutați
prin luări de cuvânt de către domnii Vasile Dîncu - Viceprim-ministru,
Ministrul
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației Publice, Jozef Birtalan - președinte
al Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, doamnele Victoria-Violeta Alexandru - Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Social,
Juta Gutzkow - șef al Direcției
Bună Guvenare din cadrul
Centrului de Expertiză pentru
Reforma Administrației Publice Locale a Consiliului Europei.

COR.: Care a fost tematica ședinței plenare a
Conferinței și cine a evoluat
în cadrul acesteia?
A.S.: În ședința ple-

ca obietiv principal eficientizarea și modernizarea sistemului administrativ moldovenesc. Accentele au fost puse
pe obiectivele care derivă din

nară, experți în domeniul
administrației publice din țară
și străinătate au abordat aspecte ale unei tematici atractive și provocatoare - ,,Viitorul
muncii în administrația publică”. Asupra tematicii enunțate
au venit cu rapoarte Victor
Giosan - consilier de stat al
Cancelariei Primului-Ministru,
Sorin Solomon - director în
cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, Marian Niculescu - director general în cadrul Agenției
Naționale a Funcționarilor
Publici, Damien Lebas - consultant al Școlii Naționale de
Administrație din Franța, și
subsemnatul.
COR.: La ce V-ați referit
în raportul prezentat de Dvoastră?
A.S.: Am prezentat raportul intitulat ,,Repere strategice ale reformei administrației
publice în Republica Moldova” în care am elucidat prevederile Strategiei de reformă a
administrației publice pentru
perioada 2016-2020 care au

conținutul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană
privind necesitatea responsabilizării administrației publice,
elaborării și coordonării politicilor publice, modernizarea
sistemului de prestări servicii,
de management al finanțelor
publice, precum și al resurselor umane.
COR.:
Ca regulă,
conferințele își desfășoară
lucrările și în cadrul unor
ateliere? Cum a fost în cazul
acesta?
A.S.: Pentru a facilita
schimbul de bune practici
între participanți și pentru a
evidenția modelele de succes implementate la nivelul
instituțiilor și autorităților publice din România, în cadrul
Conferinței au fost organizate
patru ateliere de lucru, pe tematicile competiţiei naţionale derulate de ANFP:
- transparența instituțiilor
publice - premisa pentru
creșterea
încrederii
cetățenilor în administrație;
- incluziunea socială, baza

unei societăți democratice;
- educaţia – bază pentru
dezvoltarea societăţii;
- reducerea risipei și eficientizarea cheltuirii banului
public în administrația publică locală.
Finalul Conferinței a fost
marcat de festivitatea de
premiere a celor mai bune
practici din cadrul celor 60 de
proiecte înscrise în competiţie. Experiența autorităților
administrației publice centrale și locale din România de a
organiza sub egida Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici competiția bunelor practici de activitate și de a disemina cele mai reușite modele
de activitate administrativă
este una salutabilă, merită
susținere și preluare de către
autoritățile administrației publice din Republica Moldova.
COR.: În afară de lucrările nemijlocite ale
Conferinței, ați mai avut și
alte contacte cu organizatorii acesteia?
A.S.: Am beneficiat de
ocazie și am avut o întrevedere de lucru cu dl Jozef Birtalan, președinte al Agenției
Naționale a Funcționarilor
Publici, la care a participat și
dna Adriana Cîrciumaru, sef
al Direcției Comunicare și
Relații Internaționale. În cadrul întrevederii au fost trecute în revistă unele activități
desfășurate conform Planului de colaborare între
Academia de Administrare
Publică și Agenția Națională
a Funcționarilor Publici pe
parcursul anului 2016 și a fost
discutat proiectul Planului de
colaborare pentru anul 2017,
care prevede acțiuni reciproc
avantajoase și care urmează
să fie semnat ulterior, în ordinea stabilită, de ambele părți.
A intervievat
Mihai GHEORGHE
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Dezvoltare profesională

Curs privind prestarea serviciilor publice
Pe 21 octombrie curent,
la Academia de Administrare Publică au fost înmânate certificatele de dezvoltare profesională unui
grup de funcţionari publici
din cadrul autorităților
administrației publice centrale, care au încheiat cursurile de perfecţionare.
Dl Andrei Groza, primprorector al Academiei,
doctor, conferențiar universitar, a susținut un dialog cu
reprezentanții autorităților
publice centrale pe marginea temelor abordate în
cadrul cursului, s-a interesat de propunerile acestora. Funcționarii au apreciat
drept utile lecțiile de la Academie. În particular, au fost
apreciate prelegerile dlui
Ion Dulschi, director Departament studii superioare de
master al Academiei, docRecent,
împreună
cu colegul meu Denis
Coțofan, masterand al
Academiei de Adminis-

trare Publică, am revenit
de la Academia de Economie Națională și Administrare Publică pe lângă
Președintele Federației
Ruse, unde, în iulie și septembrie curent, am urmat, de rând cu alți masteranzi din statele CSI,
școala de vară „Noi lideri
ai dezvoltării regionale

tor, conferenţiar universitar,
despre deontologia profesională și ale dnei Violeta

cursului au menționat necesitatea actualizării și diversificării lecțiilor predate,

Tincu, doctor, lector superior universitar, Catedra ştiinţe administrative, privind
organizarea și prestarea
serviciilor publice, cadrul
instituțional normativ pentru acordarea serviciilor publice.
Totodată,
beneficiarii

luându-se în considerare
contingentul concret de
funcționari publici.
Prim-prorectorul Academiei a opinat, că instituția
noastră dispune de profesori calificați cu potențial
major, capabili să ofere prelegeri performante, reieșind

din experiența autohtonă și
internațională în domeniu.
„Tocmai de aceea ne interesează opiniile dumneavoastră, ca să îmbunătățim
calitatea instruirii”, a spus dl
Andrei Groza.
Cursul cu genericul „Prestarea serviciilor publice”,
destinat personalului cu
funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice
centrale, s-a desfășurat în
perioada 19-21 octombrie
în organizarea Departamentului dezvoltare profesională al Academiei, conform planului de realizare
a cursurilor de dezvoltare
profesională a personalului
din administrația publică în
semestrul II al anului 2016,
la comanda de stat.
Cor. F.P.

Școală de vară pentru lideri regionali noi
în țările CSI”. Programul a
fost realizat de către Institutul de Administrare Publică al Academiei Prezidențiale,
cu susținerea Fondului interstatal de cooperare umanitară a
statelor membre ale
CSI.
Scopul
acestui
program l-a constituit instruirea unei
noi generații de lideri în administrația publică centrală și cea locală, participarea la diferite
proiecte naționale, dar și
internaționale. La proiectul dat au participat și
reprezentanți ai academiilor de administrare publică din Belarus, Kazahstan,
Armenia, Tadjikistan, Kâr-

gâzstan și Azerbaidjan.
În cadrul primei etape
din luna iulie 2016 noi
am audiat lecții referitor
la administrația publică
modernă, actele normative ce reglementează
administrația publică locală și centrală, comunicarea cu publicul și analiza liderilor politici. În
total am avut 36 de ore
de studii.
La etapa a doua a
proiectului,
care
s-a
desfășurat în septembrie
2016, am participat la seminarul internațional la
care eu am susținut un
proiect referitor la cuvântările publice ale liderilor politici din Republica
Moldova, iar colegul meu
a elaborat o concepție vi-

zavi de riscurile activității
de control în domeniul
transporturilor din republica noastră.
După susținerea proiectelor ne-au fost acordate diplome de participare la program.
Actualmente, Denis
Coțofan își urmează studiile la Ankara, la Public
Administration Institute
for Turkey and the Middle
East (TODAIE), program
de master în administrația
publică
internațională
pentru anul academic
2016 – 2017.
Natalia DUBNIUC,
masterandă la anul
II, specializarea
teoria și practica
administrării publice
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Transparența în activitatea autorităților locale
Recent, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative
Sociale (IDIS) „Viitorul” a
prezentat un raport de monitorizare „Guvernare locală deschisă pentru cetățeni

activi și informați”. Una dintre concluziile principale
ale acestui document constă în faptul că autoritățile
administrației
publice
locale sunt restanțiere la
elaborarea regulilor de participare în procesul decizional, informarea cetățenilor
privind chestiunile de interes public și publicarea
declarațiilor de avere ale
aleșilor locali.
„Am elaborat acest raport deoarece credem că
este necesar ca autoritățile
locale să înțeleagă cum
poate fi consolidată încrederea cetățenilor în ceea
ce ele fac. Nu există nicio
localitate cu date ideale.
Nu există niciun model absolut, pentru că fiecare localitate are performanțele
și lipsurile sale și obiectivul acestui raport este de
a difuza practicile pozitive
și de a promova ideea că
pentru a fi mai atractive
pentru partenerii de dezvoltare, primăriile trebuie
să dezvolte calitățile de a
servi interesul public, de a
fi transparente și a avea instrumente care să asigure
credibilitatea cetățeanului.

Fără aceste elemente nu
poate exista progres la nivel național”, a declarat Igor
Munteanu, directorul executiv IDIS „Viitorul”.
Ambasadorul Slovaciei
în
Republica
Moldova, Robert
Kirnag,
consideră că
„democrația
nu poate fi impusă de sus în
jos, ci invers, de
la nivel local.
Democrația nu
va exista fără
guvernarea locală deschisă,
fără cetățeni
activi și convingători. În
timpul vizitelor de studiu
în Slovacia îi invităm pe
primarii din Moldova să
viziteze orașele mici și să
le arătăm că calitatea vieții
în aceste localități poate fi
mai bună decât în capitală”.
Prezent la evenimentul
de lansare a raportului, directorul Institutului pentru
Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO),
Peter Golias, a vorbit despre măsurile de reducere
a corupției prin intermediul controlului public:
„Publicul are nevoie de
informație și transparența
este condiția de bază pentru un control public de succes. Obiectivele pe care le
urmărește proiectul nostru
este să identificăm cazurile
de corupție la nivel local, să
informăm publicul despre
competitivitatea regiunilor
din Moldova și să avem cât
mai multe autorități locale
care implementează măsuri anticorupție”. În același
context, Gabriel Sipos, directorul Transparency International din Slovacia, a
prezentat cele mai bune
practici slovace în aplicarea

acțiunilor anticorupție la
nivel local.
Potrivit raportului de
monitorizare, cele mai
bune exemple de respectare a accesului la informație
sunt autoritățile publice
locale din Cimișlia, Cahul
și Drochia, care au acumulat la acest criteriu fiecare
câte 14,5 puncte din 16
maxim posibile. La capitolul procesul decizional, 39
de autorități publice locale din cele analizate nu au
elaborat, aprobat și adus
la cunoștința populației
regulile interne
de
informare,
consultare
şi
participare
în
procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor
în 2015. Doar
primăria municipiului Bălți a
plasat pe pagina
web Raportul
de transparență
pentru
anul
2015. În ceea ce privește
achizițiile publice, nicio
localitate nu are pe pagina web arhiva rezultatelor
achizițiilor publice din (cel
puțin) ultimii doi ani. Totuși
doar primăria orașului
Călărași a publicat pe pagina web contractele de
achiziţie publică încheiate
anul trecut.
Un aspect pozitiv este
bugetarea, unde 25 dintre
autoritățile analizate au
publicat pe pagina web
bugetul actual al unității
administrativ-teritoriale pentru anul 2016, cele
mai bune exemple privind
transparența în elaborarea
şi executarea bugetului fiind autoritățile publice locale ale orașelor Cimișlia,
Fălești și Cahul.
Autorul analizei mai

remarcă interesul scăzut
al administrației publice
locale față de respectarea
eticii profesionale și prevenirea conflictului de interese. Declaraţiile cu privire la
venituri şi proprietate ale
primarului, viceprimarilor
şi funcţionarilor publici au
fost publicate în totalitate doar de către primăria
orașului Cimișlia.
Ținând cont de realităţile curente, autorul raportului Viorel Pârvan recomandă
următoarele acțiuni: crearea, de către autoritățile

locale a unei pagini oficiale
noi, fie reconstrucția paginii existente; consultarea
proiectelor de decizie cu
cetățenii și publicarea sintezei recomandărilor; crearea consiliilor consultative
și a grupurilor de lucru care
participă la procesul decizional; elaborarea unui Regulament despre modalitățile
de acces a cetățenilor în
sala unde se desfășoară o
ședință publică; asigurarea transparenței la toate
etapele de achiziții publice; întocmirea Codurilor
de etică pentru aleșii locali
și angajații autorităților
administrației publice locale.
Ana-Maria VEVERIȚĂ,
IDIS „Viitorul”
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Colaborare internaţională

Municipiul Iaşi şi orașul Ungheni
au semnat un nou acord
Ţinând cont de dorinţa
comună, deschiderea autori-

nicipiul Iaşi şi oraşul Ungheni
au fost declarate recent loca-

tăţilor publice locale, oferirea
oportunităţilor de dezvoltare
în diferite domenii, având în
vedere caracterul special al
relaţiilor dintre România şi
Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă,
istorie, cultură şi tradiţii, mu-

lităţi înfrăţite.
Semnarea noului acord
de cooperare între cele două
entităţi a avut loc chiar în debutul unui eveniment inedit
– „Seara Valorilor”- organizat
de către Primăria municipiu-

lui Iaşi şi Mitropolia Moldovei şi a Bucovinei, la Teatrul
Naţional „Vasile Alecsandri”
din Iaşi. Documentul a fost
semnat de către Alexandru
Ambros, primarul oraşului
Ungheni, şi Mihai Chirică, primarul municipiului Iaşi.
Exprimându-şi bucuria şi
posibilitatea de-a participa la
acest eveniment, Alexandru
Ambros a menţionat că a urmărit evoluţia Iaşului în ultimii zece ani, de fiecare dată,
cei de peste Prut s-au bucurat
de succesele obţinute de vecinii lor. „Ne dorim ca odată
cu semnarea acestui acord
de cooperare şi înfrăţire să facem o punte între ungheneni
şi ieşeni pentru a intensifica
relaţiile în diferite domenii:
educaţional, cultural, sport,

turism, sănătate şi alte ramuri”, a adăugat Alexandru
Ambros.
Mihai Chirică, primarul
municipiului Iaşi, a precizat
că au ales să se înfrăţească cu
oraşul Ungheni din mai multe
motive și, odată cu semnarea
acestui acord, simbolic au bătut primul ţăruş la construcţia
autostrăzii Târgul-Mureş – Iaşi

– Ungheni. Dânsul speră că
vor lansa multe proiecte comune, care vor avea rezultate
palpabile, benefice pentru
ambele părţi.

Forum regional de cooperare moldo-letonă
În perioada 19-20 octombrie, la Bălţi, a avut loc
un forum de consolidare a
cooperării moldo-letone,
la care au participat mai
mulţi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi
antreprenori din diferite
regiuni ale Letoniei. Evenimentul se înscrie în cea
de-a IV-a ediţie a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord.
Întrunirea de la Bălţi a
fost organizată de Agenţia
de Dezvoltare Regională
Nord (ADR Nord) în colaborare cu Ministerul Protecţiei Mediului şi Dezvoltării Regionale (VARAM) şi
Agenţia pentru Investiţii şi
Dezvoltare din Letonia.
În cadrul forumului au
avut loc sesiuni de comunicare despre dezvoltarea
economică în regiunile
participante, schimb de
experienţă şi bune prac-

tici. Totodată, părţile au
identificat posibilităţi de
finanţare pentru promovarea antreprenoriatului
în regiuni. Delegaţii au
discutat subiecte ce ţin
de colaborarea în industria uşoară şi cea alimentară, transport, logistică,
agricultură, turism şi servicii hoteliere, autorităţi
publice şi regionale. Totodată, delegația letonă a
vizitat mai multe localitățipartenere din regiune.

Relaţiile Regiunii de
Nord din Republica Moldova şi Letonia au început
câţiva ani în urmă, primul
acord
bilateral de
colaborare
dintre două
administraţii publice
locale fiind
încheiat
în octombrie 2013.
În prezent

zece sate şi oraşe din zonă
au stabilit legături de cooperare cu localităţi din
Letonia, iar partenerii de
la VARAM au susţinut mai
multe proiecte de dezvoltare regională în nordul
Republicii Moldova.
După cum transmite
Moldpres, programul Zilelor Regiunii de Dezvoltare
Nord a inclus mai multe activităţi, ce au avut loc până
pe 22 octombrie în diferite
localităţi din nordul ţării.
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Ziua resurselor deschise la
Biblioteca Științifică a Academiei

Pe 26 octombrie curent, la
Biblioteca Științifică a Academiei de Administrare Publică
s-a desfășurat ,,Ziua resurselor deschise”, eveniment care
se înscrie în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis (AD). Săptămâna
Internațională a Accesului
Deschis se desfăşoară anual
la nivel global. În anul curent,
Săptămâna Accesului Deschis este la cea de-a zecea
ediție și a avut loc în perioada 24-30 octombrie, având
ca temă „Deschiși pentru
acțiune” („Open in Action”).
Cu această ocazie, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei a
desfășurat un program de activităţi, cu scopul informării
comunității academice și de
cercetare și promovării Accesului Deschis la informație.
În cadrul evenimentului,
Nelly Țurcan, doctor habilitat,
conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, și Igor Cojocaru, doctor,
director al Institutului Dezvoltării Societății Informaționale,
au prezentat comunicări privind promovarea repozitoriilor instituționale din Republica Moldova și revistele din
RM înregistrate pe platforme
deschise.
Savanții s-au referit la necesitatea creării și dezvoltării
repozitoriilor instituționale,
adică la crearea arhivelor
digitale a rezultatelor cercetărilor științifice la instituțiile
de învățământ, astfel încât profesorii, doctoranzii,
masteranzii, studenții și toți
cei interesați să aibă acces
liber și gratuit la această
informație, fiind vorba de articole din revistele științifice,
inclusiv ,,Administrarea Publică” de la Academia noastră, a tezelor de doctorat etc.
În scopul concentră-

rii și sistematizării acestei
informații în anii 2010 – 2011
a fost elaborat Instrumentul
Bibliometric Național (IBN).
De la 1 februarie 2016 IBN

cercetărilor științifice pentru manageri, cercetători,
doctoranzi,
masteranzi,
studenți și simpli cetățeni,
Nelly Țurcan și Igor Cojoca-

este înregistrat pe platforma WEBOMETRICS.info și
ocupă poziția 155 în lume
printre portaluri/repozitorii.
Actualmente, în clasamentul internațional sunt incluse 27 de universități din
Republica Moldova. Printre
aceste instituții din republica noastră pe primul loc se
plasează Universitatea de
Stat din Moldova, Academiei de Administrare Publică
revenindu-i locul 15. Însă în
clasamentul general aceste
instituții de învățământ din
Moldova se plasează la o
distanță foarte mare.
Estimând beneficiile accesului liber la rezultatele

ru au accentuat importanța
lichidării barierelor din calea comunicării științifice și
creșterii vizibilității în această comunicare. În opinia lor,
informația în domeniu accesibilă la ora actuală constituie doar ,,un vârf de aisberg”
din totalitatea lucrărilor
științifice existente. Or, stimularea acestui proces de
comunicare științifică este
scopul de bază al Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis.
Actualmente IBN, fiind
cea mai mare bibliotecă
electronică cu acces deschis
la articole publicate în revistele științifice din Republica

Moldova în perioada 1993 –
2016 cuprinde peste 100 de
reviste, 46.500 de publicații,
22.500 de autori, 1.700 de
organizații și 60.000 de utilizatori.
Tema „Deschiși pentru
acțiune” a identificat cercetători, bibliotecari, studenți
și alte persoane care și-au
asumat angajamentul de a
susține Accesul Deschis.
În context, Nelly Țurcan și
Igor Cojocaru au evidențiat
proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, lansat în
primăvara acestui an, finanţat de Programul Norvegian
de Cooperare în domeniul
învăţământului superior cu
Eurasia, dezvoltat în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova,
Universitatea din Bergen,
Norvegia,
Universitatea
Transilvania din Braşov, România, biblioteci universitare din Moldova, inclusiv
Biblioteca Științifică a AAP.
Profesorii și studențiimasteranzi de la Academie,
care au participat la activitatea respectivă, au adresat
numeroase întrebări referitor la participarea în procesul de intensificare a comunicării științifice în cadrul
IBN și pe plan internațional.
Prezent la eveniment, dl
Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei, doctor,
conferenţiar universitar, a
dat o înaltă apreciere eforturilor savanților, precum
și ale Bibliotecii Științifice
a Academiei de promovare a accesului deschis la
informație.
NB! Pentru informații
suplimentare accesați siteul www.ibn.idsi.md
Sergiu CONDREA
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În lumea științei și a tehnicii

Ce ne așteaptă peste 30 de ani?
Recent, compania americană de consultații ,,Network”, care asistă în mod oficial Congresul SUA, a elaborat un pronostic futurologic, grație căruia am putea afla, cu ce urmează să se confrunte omenirea în anii 30 ai secolului al XXI-lea. D-voastră ați putea, desigur,
să dați a lehamite din mână la auzul unor astfel de prognoze, dar nu trebuie să uitați că
primul pronostic, care a fost elaborat în anul 1961 pentru 30 de ani înainte, s-a confirmat
în proporție de 90 la sută.
Raportul în sine este foarte voluminos și conține 214 puncte, noi însă ne vom referi
doar la unele dintre ele.
1. Temelia progresu- plante și vor fi crescute industrie. 60 la sută va fi
lui tehnico-științific o va animale absolut fantas- antrenată în domeniul
constitui
computeriza- tice. Nu vor mai mira pe informaticii și al deservirea totală. Calculatoarele nimeni roșiile cu greuta- rii. Cealaltă 30 la sută va
miniaturale vor înțelege tea de câteva kilograme deveni șomeri. Pentru
vorbirea și scrisul nostru, sau păsările domestice de persoanele care nu se vor
ele se vor transforma în
încadra în societate (bossecretarele noastre și vor
chetari, alcoolici, narcoexecuta o mulțime de
mani, bolnavi mintal) vor
funcții.
fi create rezervații speci2. Calculatoarele vor
ale.
conduce, de asemenea,
8. Creșterea nivelului
automobilele, astfel încriminalității va impune
cât nu va mai fi nevoie
de șoferi. Se va dezvolta mărimea unui porc. Geneîn mod vertiginos robo- ticienii vor alege în coortizarea. Roboții vor face donare cu părinții pentru
viitorii lor copii sexul, greutatea, culoarea părului și
a ochilor etc.
5. Temperatura pe Pământ va crește în medie
cu 2,0-2,5 grade. Partea
de sud a Canadei se va
curățenie în casă, vor spă- transforma într-o zonă
la rufele, vor găti bucatele. subtropicală, iar sudul guvernele să înăsprească
3. Era petrolului și a SUA va deveni un deșert. în mod serios legislația
cărbunelui va dispărea. Circa 15% din teritoriile penală și să aplice peVa fi utilizată doar energia țărilor din Asia de Sud-Est, deapsa pe viață și cea canucleară, solară și cea eo- al Japoniei și al Marii Brita- pitală chiar și pentru unele
liană. Oamenii vor călători nii vor fi inundate.
infracțiuni nu dintre cele
la distanțe mari doar cu
6. Țărilor slab dezvol- excepționale. Suicidul va
avioanele reactive, care tate nu li se va mai acor- fi considerat socialmente
vor dezvolta o viteză de da ajutor. Justificându- acceptabil, iar o viață în2500 km/oră. Zborul de și acțiunile prin grija delungată va fi percepută
la New-York în Europa va manifestată în scopuri ca fiind un egoism.
dura doar 2,5 ore. Trenu- ecologice,
responsabi9. Raportul bărbaților
rile cu saltele magnetice lii vor declara teritoriile și femeilor va constitui
vor lua locul actualelor lo- lor rezervații naturale de 40:60, ceea ce va conducomotive.
proporții mondiale și vor ce la permutarea rolului
4. Pe Lună își va face institui asupra lor o admi- sexelor. Obiectul persecuapariția prima colonie de nistrare externă.
tărilor sexuale va deveni
extragere a zăcămintelor
7. Circa 10 la sută din bărbatul. Înălțimea medie
minerale. Grație ingineriei forța de muncă va fi ocu- a bărbaților va constitui
genetice, vor fi cultivate pată în agricultură și în 185-190 cm, iar a femei-
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lor – 175-180 cm. La vârsta de 50 de ani 60% dintre bărbați vor fi chei, iar
20% dintre femei vor fi și
ele chele. Purtarea perucilor va deveni un lucru
obișnuit.

10.
Suprapopularea planetei va necesita
restricții cu privire la numărul de copii în familie
– cel mult doi copii. Vor
fi depistate mijloace de
contracarare a unor astfel de maladii incurabile,
cum ar fi cancerul, SIDA,
diabetul zaharat ș.a. Din
păcate, vor apărea alte
maladii la fel de periculoase. Aproximativ 80%
dintre bărbați vor recurge
la mijloace stimulatoare
în cazul actelor sexuale.
11. S–ar putea întâmpla ca cineva să se calmeze la auzul noutății
că în acest răstimp va
dispărea completamente cravata ca element al
vestimentației bărbătești.
Despre
aceasta
se
menționează, de asemenea, în acest pronostic.
Dacă Dvs. nu sunteți
de acord cu concluziile
futurologilor americani și
posedați o versiune proprie în ceea ce privește
viitorul Dvs. luminos, vă
sfătuim să decupați și să
păstrați acest articolaș,
iar peste treizeci de ani
– să comparați această
informație cu realitatea.
Vă dorim un viitor luminos și prosper!
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Dura lex, sed lex

Trimis în judecată pentru
neglijenţă
Procuratura mun. Chişinău a finalizat urmărirea penală şi a expediat în judecată cauza penală de învinuire
a şefului sectorului Buiucani

al Întreprinderii Municipale
,,Asociaţia de gospodărire a
spaţiilor verzi” pentru comiterea neglijenţei în serviciu,
soldată cu decesul unei persoane (art. 329, alin.(2), lit.a)
Cod penal).
Inculpatul are interdicţia
de a părăsi ţara, iar dacă va
fi recunoscut vinovat, el riscă până la 6 ani închisoare
cu privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcţii sau

de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5
la 10 ani.
În fapt, acesta este
învinuit că, în perioada
22.06.2008 – 14.06.2016 nu
a intervenit conform obligaţiunilor sale de serviciu,
nu a inspectat personal teritoriul deservit şi nici nu a
dat indicaţii subalternilor
pentru inspectare. Prin urmare, pe strada Vasile Lupu
din sectorul Buiucani - sector unde anterior au mai
căzut arbori, s-a prăbuşit un
copac masiv, cu înălţimea
de aproximativ 20 m şi o
greutate de 1900 kg, cu rădăcinile în stare avansată de
putrefacţie, cu înclin spre
stradă. În rezultatul prăbuşirii arborelui o femeie a fost
strivită mortal.

Fost ofiţer CNA pe banca
acuzaţilor
Procuratura Anticorupţie
a finalizat urmărirea penală
şi a deferit justiţiei cauza penală de învinuire a unui ofiţer
al Centrului Naţional Anticorupţie de falsificarea probelor în procesul penal şi depăşirea atribuţiilor de serviciu.
Potrivit celor constatate
de procurori, în martie 2014,
exercitând urmărirea penală într-un dosar de corupţie,
ofiţerul CNA a primit pentru
păstrare un plic cu 16 bancnote cu nominalul de 500
euro recunoscute drept corp
delict. Un an mai târziu, ofiţerul a transmis plicul procurorului, pentru prezentarea
şi examinarea bancnotelor în
cadrul şedinţei de judecată,
însă fiind desigilat de către
acuzatorul de stat şi exami-

nat în şedinţa de judecată s-a
constatat că bancnotele nu
corespund după serie şi număr cu cele recunoscute ca
corp delict în cauza penală.

Învinuitul, în vârstă de
42 de ani, a fost eliberat din
funcţie şi nu-şi recunoaşte
vina.
Pentru aceste infracţiuni,
legislaţia prevede o pedeapsă de până la 6 ani închisoare cu privarea de dreptul de
a ocupa o anumită funcţie
pentru o perioadă de până
la 5 ani.
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Reţinut pentru promovarea
ideologiei „Statului Islamic”

Un cetăţean al Republicii Moldova, care desfăşura
acţiuni de justificare publică a terorismului pe teritoriul naţional, a fost identificat şi reţinut în cadrul unei
operaţiuni desfăşurate de
Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Or-

ganizate şi Cauze Speciale
de comun cu Serviciul de

Informaţii şi Securitate.
Serviciul de Informaţii
şi Securitate a realizat un
complex de măsuri speciale de investigaţii pe profil
antiterorist, care au condus
la stabilirea locului aflării
persoanei. Bărbatul, de 29
ani, s-a aflat în vizorul ofiţerilor de informaţii mai bine
de doi ani, acesta fiind fondatorul şi gestionarul unei
comunităţi virtuale pe
platforme online, prin care
recruta noi adepţi din rândul cetăţenilor Republicii
Moldova şi disemina materiale de propagare a ideologiei jihadiste. În privinţa
acestuia a fost pornită o
cauză penală sub aspectul comiterii infracţiunii
prevăzute de art. 279/2 CP
- „Justificare publică a terorismului”.

Condamnaţi pentru
coruperea alegătorilor
Procuratura raionului
Criuleni anunţă despre
condamnarea a cinci localnici la amenzi penale a
câte 10 mii de lei pentru
coruperea alegătorilor.
Atât în cadrul acţiunilor
de urmărire penală, cât şi
în instanţa de judecată s-a
stabilit că pe 27 şi 28 iunie
2015, în cadrul turului doi
al alegerilor locale generale, inculpaţii au oferit mai
multor locuitori ai satului
Cimişeni bani a câte 50 şi
100 de lei fiecăruia, precum şi sticle cu băuturi alcoolice. În schimbul acestor sume, sătenii au fost
convinşi să voteze pentru
un anumit candidat la

funcţia de primar al localităţii, ceea ce ultimii au şi
făcut, candidatul respectiv
câştigând alegerile locale
din Cimişeni.

Inculpaţii nu şi-au recunoscut vinovăţia în comiterea infracţiunii incriminate.
Sentinţa este cu drept
de atac în condiţiile legii.
Secţia relaţii publice a
Procuraturii Generale
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Tatiana Pînzari: „Venim la oră matinală”
Există la Academie o subdiviziune, la serviciile căreia
recurgem fiecare dintre noi.
Dacă nu zilnic, atunci, cel
puțin, peste o zi-două.
E vorba de cantina
instituției noastre. Acolo,
unde suntem întâmpinați cu

zâmbete și cu urări de poftă
bună. Or, bunăvoința celor
de la tejghea ne ridică și nouă
dispoziția, ne face și pe noi să
fim un pic mai buni cu cei din
jur.
Atunci când luăm masa,
lucru firesc, apreciem calitatea bucatelor. Și mai puțin ne
interesează faptul că aceste
femei binevoitoare se trezesc
în fiecare zi cu noaptea-n cap
pentru a-și începe ziua de
muncă pe la șase dimineața,
atunci când noi abia facem
ochi. Pentru ca la ora când ne
prezentăm la serviciu, să ne
întâmpine cu masa întinsă.
Acest colectiv nu prea
mare, alcătuit doar din 9 lucrătoare – bucătărese, cofetărese,
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Ziua Internațională a Bucătarilor

spălătorese, condus de dna Tatiana Pînzari, bucătar-șef, știe
să ne aducă buna dispoziție
prin satisfacerea gusturilor
alimentare. Majoritatea dintre
ele lucrează aici de multă vreme. Cea mai experimentată
este cofetăreasa Lidia Miron,
care e angajată din ziua în
care și-a deschis cantina ușile,
adică odată cu înființarea Academiei. Însăși Tatiana Pînzari
conduce colectivul de 14 ani.
Cu anii, aici s-a constituit
un climat de înțelegere reciprocă, de prietenie și respect.
Astfel încât fiecare dintre ele
știe ce are de făcut și, la necesitate, se pot înlocui una
pe alta. Deși fiecare are o
așa-numită specializare mai
îngustă. Svetlana Bandalac,
bunăoară, e cofetăreasă, Viorica Florea pregătește mai mult
gustări reci, salate, Elena Tanas
– felul întâi și felul doi, iar Lidia
Miron pregătește bucate din
carne și pește.
- Deservim zilnic până la
o sută de persoane, inclusiv
participanții la cursurile de
dezvoltare profesională, ne
mărturisește Tatiana Pînzari.
Numărul de clienți se mărește
în timpul în care au loc diferite
seminare și conferințe. Totodată, ne străduim să diversificăm sortimentul de bucate. Și
pentru asta avem la dispoziție
tehnică performantă – mașini

de preparat aluatul, de tocat
legume, de spălat vesela. În ultimii ani, în subdiviziunile cantinei s-au efectuat reparații de
calitate.
Cantina Academiei dispune actualmente de o sală
mare cu o capacitate de până
la 100 de locuri și o sală mică
cu 40 de locuri, secție de legume, depozit.
Pe 20 octombrie, bucătarii din toată lumea și-au
sărbătorit ziua profesională. Vrem să le spunem colegelor noastre, și pe această
cale, că le admiram pentru
bucatele gustoase pe care
le pregătesc, pentru răbdarea de care dau dovadă

în bucătărie, pentru că primesc critici cu zâmbetul pe
buze si pentru ca se străduiesc să ne satisfacă „poftele”, cea mai discutabila dintre plăceri.

Ziua
Internațională
a Bucătarilor a fost marcată pentru prima dată
în anul 2004 la inițiativa
World
Association
of
Chefs’Societies (WACS) –
asociația mondială alcătuită din alte 93 de asociații
ale bucătarilor-șefi din întreaga lume.
Potrivit portalului de
știri ZUGO, programul de
lucru al unui bucătar este
lung. De regulă, bucătarii
au măcar două zile în săptămână în care lucrează cel
puțin zece ore.
Bucătarii sunt unii din
cei mai inteligenți oameni.
Mai ales, dacă este vorba
de un bucătar-șef, atunci
acesta trebuie să știe cum
să opereze în bucătă-

rie cu timpul și cu ceilalți
angajați, astfel încât mâncarea să ajungă repede,
caldă și gustoasă la client.
Cor. F.P.

Abonarea 2017
Continuă abonarea pentru anul 2017 la revista ştiinţifico-metodică trimestrială „Administrarea Publică”
şi la ziarul „Funcţionarul public,” publicaţii ale Academiei de Administrare Publică.
Revista „Administrarea Publică” apare trimestrial.
Ziarul „Funcţionarul public” apare de 2 ori pe lună.
Costul unui abonament:
Costul unui abonament:
3 luni - 42 lei; 6 luni - 84 lei.
3 luni - 37 lei 80 bani; 6 luni - 75 lei 60 bani.
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