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SUPLIMENT LA REVISTA „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

Festivitate de înmânare a diplomelor noii
promoţii de absolvenţi ai Academiei
Ziua de vineri, 18 martie 2016, va rămâne o zi
memorabilă, o zi a împlinirilor pentru cei peste 200
de absolvenţi ai Academiei
de Administrare Publică,
învăţământ cu frecvenţă
redusă, pentru care lumina
soarelui primăvăratic şi lumina din sufletele lor, radiind de bucurie pentru visele

realizate,
simbolizează o
etapă calitativ nouă în viaţa
fiecăruia dintre ei pe făgaşul
unei cariere de adevăraţi
profesionişti în serviciul public al ţării. Este o încununare
cu succes a muncii asidue,
creative, timp de 2,5 de ani,
de acumulare a cunoştinţelor
temeinice în domeniul ştiinţei
administraţiei sub egida cadrelor didactice la specializările
Administrarea publică, Drept
constituţional şi drept administrativ, Anticorupţie, Management, Relaţii internaţionale,
Management informaţional
în administraţia publicăîntru
binele şi prosperarea ţării.
Întrunită într-o şedinţă
festivă, consacrată încheierii

studiilor şi înmânării diplomelor de master, asistenţa a
onorat simbolurile naţionale
- Imnul de Stat şi Drapelul de
Stat al Republicii Moldova.
Rectorul Academiei de
Administrare Publică, dl
Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a
menționat în alocuţiunea
din deschiderea festivităţii,

că înmânarea diplomelor
absolvenţilor Academiei se
înscrie în frumoasele tradiţii
ale instituţiei, precum sunt
Ziua Academiei şi începutul noului an de studii, acest
eveniment fiind un rezultat
al activităţii rodnice a corpului profesoral-didactic, al întregului colectiv al Academiei,
rezultat ce constituie promovarea unei noi promoţii de
cadre bine pregătite pentru
serviciul public al ţării – peste
200 de absolvenţi, care vor
completa contingentul de
peste 5000 de funcţionari publici cu funcţii de răspundere
şi înalţi demnitari de stat,
pregătiţi la Academie în
perioada de la fondarea sa.

În acest context, Domnia
sa s-a referit la personalităţile
marcante din viaţa socialpolitică a ţării, absolvenţi
ai Academiei, printre care
se regăsesc deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, miniştri, viceminiştri,
preşedinţi
de
raioane,
funcţionari în instituţiile şi
autorităţile publice centrale
şi locale. În
acest context,
absolvenţii
au de la cine
lua exemplu,
de a se inspira pentru a
face o carieră
de succes în
administraţia
publică şi a
ajunge, la fel,
în funcţii înalte
în stat pentru
a promova în
cunoştinţă de
cauză politicile statului în
plan naţional şi internaţional
şi a contribui la modernizarea continuă a Republicii
Moldova, realizării cu succes
a parcursului de integrare
europeană.
Pentru o mai bună
pregătire a cadrelor de
funcţionari publici s-a accentuat utilitatea organizării
stagiilor de practică peste hotare, fiind organizate recent
stagii ale masteranzilor AAP în
România, urmând ca această
practică să fie aprofundată şi
extinsă în colaborare şi cu
alte ţări. Este o strategie de
perfecţionare a procesului de
(Continuare în pag. 3)

Ambasadorul
Italiei în vizită
la Academie

„[...] Republica Moldova
trebuie să fie pregătită pentru asemenea situaţii, care
pot interveni oricând şi, în
acest context, trebuie să fie
bine pregătiţi funcţionarii
publici din cadrul Ministerului de interne, al Biroului de
azil şi migraţiune, din alte
ministere [...]”
(pag. 4)

Strășeni: eficiența
autoguvernării
locale
„[...] nu trebuie să
aşteptăm reforme pentru a
putea să începem şi noi să
lucrăm [...]”
(pag. 6-7)

Management și
leadership
„[...] Al. Jizdan a comunicat că va susţine în continuare dezvoltarea profesională
a colaboratorilor MAI, deoarece aceasta este una dintre
cele mai eficiente căi de a
crea un corp profesionist,
care va schimba imaginea
instituţiei [...]”
(pag. 8)

Întrebați,
răspundem
„[...] Primarul, în calitate
de autoritate executivă,
este chemat, în virtutea
prevederilor legale, să execute deciziile consiliului respectiv. Activitatea lui este
diversă [...]”
(pag. 9)
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Şedinţă de lucru
privind securitatea
statului

Ca urmare a evenimentelor tragice,
din capitala Belgiei, Bruxelles, Preşedintele
Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti, a
convocat o şedinţă de lucru în cadrul căreia
s-a discutat despre contextul național și regional de securitate.
Șeful statului s-a referit la necesitatea urgentării adoptării în Parlament a
documentelor legislative care ar contribui la sporirea gradului de securitate a
cetățenilor Republicii Moldova. În context, șeful statului a amintit despre pachetul de acte legislative privind activitatea Serviciului de Informații și Securitate
și la Legea cu privire la prevenirea și combaterea te-rorismului.
„Terorismul este o amenințare tot mai
prezentă, iar acțiunile de contracarare a
acestui flagel țin de responsabilitatea tuturor actorilor naționali și internaționali.
Pe plan intern, solicit conducerii Parlamentului și Guvernului, precum și celorlalte instituții ale statului să aplice toate
deciziile, adoptate la ședințele Consiliului
Suprem de Securitate și în cadrul ședințelor
operative, care stabilesc acțiuni de consolidare a capacităților statului în domeniul securității și apărării”, a declarat
președintele.
La ședință au participat Președintele
Parlamentului, domnul Andrian Candu, Primul-Ministru, domnul Pavel
Filip, Președintele comisiei securitate
naţională, apărare şi ordine publică a
Parlamentului, domnul Veaceslav Untila,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor
externe și integrării europene, domnul
Andrei Galbur, ministrul afacerilor interne, domnul Alexandru Jizdan, ministrul apărării, domnul Anatolie Șalaru,
vicedirectorul Serviciului de Informații
și Securitate, domnul Alexandru Balan, secretarul general al Aparatului
Președintelui, domnul Ion Păduraru și
consilierul Președintelui în domeniul
apărării și securității naționale, domnul
Alexei Barbăneagră.

Oficial
Un Forum
regional parlamentar
„Dialog cu cetățenii” a avut loc recent în
raionul Ialoveni, unde au fost abordate
problemele cu care se confruntă locuitorii raionului. Evenimentul a fost organizat
de Programul ONU „Femeile în Politică”, în
parteneriat cu Platforma Comună de Dialog a doamnelor deputate din Parlamentul
Republicii Moldova și Secretariatul Parlamentului. Principalele subiecte discutate
au vizat reforma administrației publice
locale, acordarea prestaţiilor sociale, prevederile politicii bugetar-fiscale, alte subiecte de interes public.
În cadrul Forumului au fost discutate
și subiectele de ordin social. Deputata
Valentina Stratan s-a referit la drepturile
persoanelor cu dizabilităţi. „Parlamentul a
ratificat Convenţia ONU cu privire la persoanele cu dizabilităţi, ulterior aceste prevederi s-au aplicat la diferite pachete de
legi. Prevederile sunt bune, dar din cauza
stereotipurilor din societate, aceste per-

Forumuri regionale
parlamentare
„Dialog cu cetăţenii”

soane încă sunt discriminate, chiar şi la angajare”, a specificat Valentina Stratan.
La rândul său, Secretarul general al
Parlamentului, Ala Popescu, a subliniat
rolul OTIP-urilor în consolidarea dialogului
deputaților cu cetățenii. „OTIP-urile au fost
create pentru facilitarea comunicării dintre deputați și cetățeni, pentru a apropia
cetățeanul de Legislativ. Acum suntem la
o etapă-pilot, iar în următoarea jumătate
de an urmează să facem o evaluare a
activității Oficiilor de informare pentru a
decide asupra extinderii acestor structuri
la nivel național”, a menționat Ala Popescu.
Notă: Forumurile regionale parlamentare sunt organizate cu susținerea Programului ONU „Femeile în Politică”, implementat de
Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea
de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women)
și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundația
Est-Europeană și Centrul „Parteneriat pentru
Dezvoltare”, finanțat de Guvernul Suediei.
Obiectivul principal al acestor întruniri este
de a consolida dialogul dintre deputați și
reprezentanții societății civile.
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Olanda, susţinătoarea
parcursului european
al Republicii Moldova
Primul-Ministru Pavel Filip a avut o
întrevedere cu Ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova,
Stella Ronner-Grubačić, în cadrul căreia a
fost abordat un spectru larg de subiecte
ce vizează dialogul politic şi colaborarea
moldo-olandeză în diverse domenii. Şeful
Guvernului a exprimat recunoştinţa pentru interesul cu care Olanda urmăreşte

evoluţia situaţiei din Republica Moldova,
precum şi pentru contribuţia personală
a ambasadoarei Stella Ronner-Grubačić
adusă la dezvoltarea relaţiilor de prietenie
şi cooperare dintre ţările noastre.
„Apreciem foarte mult relaţiile noastre
cu Ţările de Jos şi contăm, în continuare,
pe sprijinul guvernului olandez în implementarea agendei de reforme, inclusiv a
Acordului de Asociere Republica Moldova
- Uniunea Europeană”, a menţionat Pavel
Filip.
Primul-Ministru a remarcat faptul că
asistența tehnică şi financiară, oferită
din partea Guvernului Olandei, este
direcţionată în domenii prioritare pentru
Republica Moldova. În context, Pavel Filip
s-a referit la asistenţa în reformarea sistemului judiciar, dar şi la proiectul Twinning,
lansat în vederea consolidării sistemului
financiar-bancar al ţării noastre.
La rândul său, Ambasadorul Regatului
Ţărilor de Jos a confirmat disponibilitatea
ţării sale de a sprijini în continuare Republica Moldova în implementarea agendei
de reforme. Stella Ronner-Grubačić a subliniat importanţa asigurării independenţei
instituţiilor statului, a supremaţiei legii,
precum şi a stabilităţii şi securităţii în Republica Moldova şi în întreaga regiune.
Părţile au exprimat interesul reciproc
pentru dezvoltarea cooperării economice
şi investiţionale între cele două state, precum şi pentru impulsionarea cooperării
bilaterale în sectorul agricol.
În ţara noastră activează peste 160 de
întreprinderi cu capital olandez, Regatul
Ţărilor de Jos clasându-se în topul investitorilor străini din Republica Moldova.
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Eveniment

Festivitate de înmânare a diplomelor
noii promoţii de absolvenţi ai Academiei
(Sfârşit. Înc. în pag. 1)

studii, a remarcat dl Oleg Balan, urându-le absolvenţilor
să se încadreze plenar în
serviciul public al ţării pentru a consolida încrederea
societăţii în administraţia
publică şi a contribui la realizarea parcursului european
al Republicii Moldova.
Dl Valentin GUZNAC,
secretar general-adjunct al
Guvernului Republicii Moldova, şi-a exprimat satisfacţia
de a participa la această
festivitate, fiind unul dintre
absolvenţii primelor promoţii
ale Academiei, felicitând şi
îndemnând absolvenţii să
aplice creativ bagajul de

cunoştinţe acumulate pentru
realizarea reformelor în sistemul administrativ întru modernizarea ţării noastre.
Dnii Oleg Balan şi Valentin
Guznac au înmânat diplome
de master celor mai buni
absolvenţi, distinşi cu Diplo-

ma „Audient eminent”, aceştia
fiind înscrişiîn Cartea de Onoare a Academiei.
În continuare, au adresat
sincere felicitări absolvenţilor
Academiei,
urându-le
mult succes întru binele şi
propăşirea ţării în realizarea obiectivelor de integrare în Uniunea Europeană
şi au înmânat diplome
absolvenţilor, dnii Tudor
DELIU, deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
cadru didactic la Academia
de Administrare Publică,
Valeriu CUŞNIR, doctor habilitat, profesor universitar,
preşedinte al Consiliului
pentru dezvoltare strategică
instituţională a Academiei,
Andrei SMOCHINĂ,
doctor
habilitat,
profesor universitar, preşedinte al
Comisiei de evaluare a tezelor de master la specializarea
Drept constituţional
şi drept administrativ şi Anticorupţie.
De asemenea, au
înmânat
diplome
absolvenţilor prim-prorectorul Academiei, dl Andrei
GROZA, doctor, conferenţiar
universitar, şi prorectorul
Aurel SÎMBOTEANU, doctor,
conferenţiar universitar.
În numele corpului profesoral-didactic al Academiei,

A

V
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dl Orest TĂRÎŢĂ, doctor,
conferenţiar universitar, şef
Catedră ştiinţe politice şi

fi ca exemplu pentru alţi colegii de-ai lor de a urma studiile de masterat la Academie,
care deschide noi posibilităţi
pentru mari realizări în cariera profesională. Asemenea cuvinte de mulţumire şi

relaţii internaţionale, a adresat sincere felicitări şi i-a
îndemnat pe noii masteri să
continue cercetările pentru o
perfecţionare continuă a serviciului public al ţării şi racordarea acestuia la standardele
europene şi internaţionale.
Şi absolvenţii, copleşiţi
de mari şi fireşti emoţii, au
urcat la tribună pentru a adresa, în numele colegilor, sincere cuvinte de mulţumire
profesorilor, care le-au fost
îndrumători şi buni prieteni în
lumea miraculoasă a ştiinţei
administraţiei, subliniind că
prin activitatea lor de mai departe vor duce faima în ţară şi
peste hotare a acestei prestigioase instituţii de învăţământ
superior, Centru naţional de
pregătire şi perfecţionare a
cadrelor înalt calificate şi vor

ataşament pentru profesia
aleasă au rostit Ludmila POPA
(specializarea Administrare
Publică), Ştefan BANTUŞ
(Drept constituţional şi drept
administrativ), Angela SÎRBU
(Anticorupţie), Vasile ŞARBAN
(Management), Lilia RUSU
(Relaţii internaţionale), Igor
BUCĂTARU
(Management
informaţional în administraţia
publică).
Festivitatea de înmânare
a diplomelor absolvenţilor
Academiei s-a încheiat cu intonarea Imnului Academiei
de Administrare Publică,
după care participanţii la
festivitate au făcut o poză
colectivă în faţa blocului
de studii şi au instalat pe
Aleea absolvenţilor o stelă a
promoţiei anului 2016.
Ion AXENTI

I

Z

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ
invită reprezentanţii mediului academic, ai administraţiei publice, experţii în domeniu
să participe la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică

„TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE”
care îşi va desfăşura lucrările pe data de 20 mai 2016.
Locul desfăşurării - Academia de Administrare Publică,
mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100
Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul AAP: www.aap.gov.md
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Vizita Ambasadorului Italiei în Republica Moldova
la Academia de Administrare Publică

Pe 24 martie 2016, la Academia de Administrare Publică
s-a aflat într-o vizită de lucru ES Dl Enrico NUNZIATA,
Ambasador Extraordinar şi
Plenipotenţiar al Republicii Italiene în Republica Moldova,
care a avut o întrevedere cu
rectorul Academiei, dl Oleg
BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. La întrevedere
au participat prim-prorectorul,
dl Andrei GROZA, doctor,
conferenţiar universitar, prorectorul, dl Aurel SÎMBOTEANU,
doctor, conferenţiar universitar, dna Maria STRECHII, doctor, conferenţiar universitar,
director al Departamentului
studii superioare de master,
dna Aurelia ŢEPORDEI, direc-

tor al Departamentului
dezvoltare profesională,
şi dl Orest TĂRÎŢĂ, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră
ştiinţe politice şi relaţii
internaţionale.
Dl Oleg Balan l-a
salutat pe domnul Ambasador şi a făcut o
succintă prezentare a
Academiei, referindu-se la procesul de studii de masterat şi
de dezvoltare profesională a
funcţionarilor publici, la implementarea practicilor avansate
din ţările europene cu scopul
de a perfecţiona metodologia
de pregătire a cadrelor înalt calificate pentru un serviciu public
modern, menţionând, totodată,
că vizitele înalţilor demnitari
din ţară şi de peste hotare sunt
o frumoasă tradiţie în cadrul
Academiei.
Dl Ambasador a mulţumit
conducerii Academiei pentru invitaţia de a vizita această
prestigioasă instituţie de elită,
de a lua cunoştinţă de activitatea sa. În acest context,

Domnia sa a explicat pe scurt
specificul studiilor în domeniul
ştiinţelor administrative în Italia, modalităţile de angajare a
specialiştilor în serviciul public,
exprimându-şi opinia privind
oportunitatea de a fi stabilite
relaţii de colaborare între Academia de Administrare Publică
şi instituţiile de
profil italiene,
în special, cu
Şcoala italiană
de administrare publică.
În continuarea vizitei sale
la Academie,
Dl Ambasador
a prezentat în
faţa cadrelor didactice şi a masteranzilor o prelegere publică
la una dintre cele mai grave
probleme în plan internaţional
– gestionarea fluxurilor de
imigranţi în ţările Uniunii Europene, locul şi rolul Italiei în
monitorizarea acestei crize,
generate de refugiaţi. Domnia sa a menţionat cu această
ocazie că şi Republica Moldova

trebuie să fie pregătită pentru asemenea situaţii, care pot
interveni oricând şi, în acest
context, trebuie să fie bine
pregătiţi funcţionarii publici din
cadrul MAI, al Biroului de azil şi
migraţiune, din alte ministere
şi instituţii publice pentru gestionarea acestor probleme.

Discursul a fost ascultat de
cei prezenţi în sală cu un deosebit interes, iar la încheiere Ambasadorului i-au fost adresate
mai multe întrebări sub diferite
aspecte ale tematicii abordate.
Rectorul i-a oferit înaltului
oaspete o plachetă cu imaginea
Academiei şi publicaţiile periodice ale acesteia.
Cor. „F.P.”

Experţi în administraţia publică din Lituania
în vizită la Academia de Administrare Publică
Pe 22 martie 2016, un
grup de experţi în domeniul
administraţiei publice din
Lituania, în frunte cu dna Laima TULEIKIENE, s-a aflat într-o
vizită de lucru la Academia de
Administrare Publică. Vizita
se înscrie în cadrul proiectului
„Suport pentru modernizarea
serviciului public din Republica
Moldova în corespundere cu
cele mai bune practici ale Uniunii Europene”, implementat
printr-un acord de cooperare
între Cancelariile de Stat ale
Lituaniei şi Republicii Moldova.
Oaspeţii au avut o întâlnire cu
conducerea Academiei şi corpul profesoral-didactic, scopul
fiind de a prezenta conceptul, strategia şi recomandările
de perfecţionare a procesului
de instruire a funcţionarilor

publici în baza celor mai bune
practici europene şi a iniţia
discuţii la această temă. Ei au
fost salutaţi de rectorul Academiei, dl Oleg BALAN, doctor
habilitat, profesor universitar,
care a făcut o scurtă prezentare
a Academiei.
Dl Arturas ARBATAUSKAS, consilier al Institutului
de Administrare Publică din
Vilnius, a prezentat audienţei

„Cartea Albă”, ce reprezintă o
antologie a recomandărilor şi
a strategiei de perfecţionare
a procesului de instruire a
funcţionarilor publici, conform
celor mai bune practici europene, ca rezultat al studiilor
de referinţă din primul an de
implementare a proiectului în
Republica Moldova. După cum
a menţionat prezentatorul,
Cartea rămâne deschisă pentru

alte recomandări şi propuneri,
care vor sosi din partea ministerelor şi instituţiilor de profil
din republică, unde urmează
să fie organizate asemenea întrevederi.
Au urmat discuţii constructive, întrebări şi răspunsuri,
accentele fiind puse pe rolul
şi locul Academiei de Administrare Publică în modernizarea
serviciului public al Republicii
Moldova.
La întrevedere au participat, de asemenea, prim-prorectorul Academiei, dl Andrei
GROZA, doctor, conferenţiar
universitar, şi prorectorul
Aurel SÎMBOTEANU, doctor,
conferenţiar universitar.
Proiectul urmează să fie finalizat în anul 2017.
Cor. „F.P.”

Nr. 6 (475)
martie 2016

Pe 23 martie 2016, a avut
loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Academiei
de Administrare Publică,
moderată de
prorectorul
Academiei, dl Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferenţiar universitar, preşedinte al Consiliului, în cadrul căreia au fost
examinate subiecte cu privire
la organizarea şi desfăşurarea
studiilor de doctorat, conform noului Regulament privind organizarea studiilor
superioare de doctorat.
Dl Aurel Sîmboteanu a
expus noua metodologie
de obţinere a granturilor la
studii de doctorat, care prevede două etape ale concursului: instituţională, care
este desfăşurată în cadrul

Viaţa Academiei
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Şedinţa Consiliului ştiinţific al
Academiei de Administrare Publică

Şcolii doctorale a Academiei
de Administrare Publică,
şi naţională. În acest context, a fost iniţiat concursul
instituţional al proiectelor
ştiinţifice în cadrul Şcolii doc-

torale în ştiinţe administrative.
Dl Ion DULSCHI, doctor,
conferenţiar universitar, şef
Catedră ştiinţe administrative, a prezentat informaţia

cu privire la programele analitice pentru studii avansate în
cadrul studiilor superioare de
doctorat.
O informaţie privind activitatea Şcolii doctorale
în ştiinţe administrative a
prezentat dna Silvia DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, director al Şcolii doctorale.
Pe toate aceste chestiuni
de pe ordinea de zi membrii Consiliului ştiinţific al
Academiei de Administrare
Publică au adoptat deciziile
corespunzătoare.
Vitalie NICA

Parteneriat Strășeni - Euroregiunea Siret - Prut - Nistru

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației
,,Euroregiunea Siret – Prut – Nistru”

Anul 2016 se anunţă a
fi pentru raionul Străşeni
un an rodnic în domeniul
cooperării transfrontaliere.

Dl Mihail Popa a salutat
prezența dlui Dumitru-Tudor Jijie, director executiv al
Asociației, a dlui Gheorghe

Recent, la Consiliul raional a
avut loc o întâlnire de lucru
a reprezentanților Asociației
,,Euroregiunea Siret – Prut Nistru” cu președintele raionului Strășeni, dl Mihail Popa,
cu vicepreședinții raionului,
dnii Nicolae Budu, Ion Ursu
și dna Elena Harcenco, cu șefii
secțiilor și direcțiilor Consiliului raional, cu primarii și
reprezentanții primăriilor din
raion, cu agenții economici
din teritoriu.

Frunză, manager logistică și
a dnei Maria-Simona Cuciureanu, asistent manager, îndemnându-i pe cei prezenți
la enunțarea celor mai stringente probleme cu care se
confruntă și care ar putea
fi rezolvate prin scrierea de
proiecte, realizate în comun cu autoritățile locale
din România și, bineînțeles,
cu sprijinul și îndrumarea
reprezentanților Asociației.
În
cadrul
întâlnirii,

discuțiile s-au axat pe Programul Operațional Comun
România – Republica Moldova 2014 – 2020 și identificarea temelor de colaborare cu instituții similare din
România, conform strategiei
de dezvoltare a raionului.
În acelaşi context, primarii au fost informați despre importanța acordurilor
de colaborare și asociere
cu unitățile administrativteritoriale din România, în
cadrul realizării proiectelor
investiționale, cu susținerea
Asociației. Totodată, dl Jijie a
adus la cunoștință primarilor
că prin intermediul site-ului
Euroregiunii va fi posibilă
promovarea satelor, a comunelor și orașelor din raion
Ultima întâlnire a fost cu
agenții economici din teritoriu, cărora le-au fost prezentate posibilitățile de care ar
putea beneficia în cadrul
conlucrării cu Asociația,
printre care se pot enunța
depozitarea și promovarea
produselor, organizarea de

întâlniri în vederea schimbului de experiență și posibilitatea realizării asociațiilor
de producători dintr-un anumit domeniu. De asemenea,
agenții economici au fost
invitați la Forumul Economic
Transfrontalier, ediția a II –
a, care se va desfășura anul
acesta, în iunie, la Ialoveni.
Tot anul acesta, în aprilie,
se va desfășura și Forumul
Media – ediția I, la Iași, unde
sunt așteptați reprezentanți
ai instituțiilor media raionale
și în cadrul căruia vor avea loc
instruiri, schimb de informații
și experiență în vederea transmiterii reciproce a știrilor în
rețelele media din România
şi Republica Moldova.
Dialogurile inițiate au fost
constructive, dl președinte
Mihail Popa mulțumind
reprezentanților
Euroregiunii pentru prezența și ajutorul pe care sunt dispuși să-l
acorde autorităţilor publice
din raionul Străşeni.
Luminița BOICIUC
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Mai aproape de cetăţeni, de nevoile lor
În nr. 2 din acest an al ziarului „Funcţionarul Public”, am publicat un interviu cu dl Mihail Popa, preşedintele raionului Străşeni, în care interlocutorul s-a referit la programul său de a organiza, conform unui grafic
prestabilit, a vizitelor în teritoriu, de a se întâlni la direct cu cetăţenii şi a se informa despre problemele lor, ale
localităţilor. Despre primele rezultate ale acestor vizite domnia sa ne-a relatat în materialul ce urmează.
În prima jumătate de
an de la începutul mandatului, am reuşit să mă întâlnesc cu locuitorii majorităţii
localităţilor raionului.
La aceste întruniri am
discutat diferite subiecte. O
sinteză a fiecărei vizite a fost
publicată pe pagina oficială
a Consiliului raional www.
crstraseni.md şi pe reţelele
de socializare, pentru a
aduce la cunoştinţa
publicului că nu ne
propunem să fim
doar
funcţionari
de birouri, dar să
fim mai aproape de
cetăţeni şi de nevoile
lor.
Soluţii la toate
problemele, desigur,
pe moment, nu vor fi
găsite, dar un cuvânt
de încurajare, un sfat
bun spus la momentul potrivit, poate
ajuta persoana mai mult
decât rezolvarea problemei
însăşi.
Astfel, am încercat şi noi,
odată cu ieşirile în teritoriu,
să identificăm subiectele
pe care cetăţenii nu le pot
rezolva de unii singuri şi
să încercăm împreună cu
instituţiile de resort din teritoriu să ajutăm să soluţionăm
o problemă sau alta.
În aşa fel, pentru satul
Găleşti s-a intervenit în vederea alocării surselor necesare pentru reparaţia capitală
a unei artere de drum care va
facilita mult viaţa cetăţenilor.
În satul Scoreni, unde
persistă problema păşunilor,
s-a recomandat autorităţii
locale să nu scoată la licitaţie
de vânzare-cumpărare sau
arendă această categorie de
terenuri publice. Totodată,

pentru a evita astfel de conflicte şi în alte localităţi au
fost expediate scrisori tuturor autorităţilor raionului
să raţionalizeze gestionarea
terenurilor de uz public.
În satul Roşcani, s-a intervenit în vederea iniţierii
proiectării şi construcţiei
unui nou sediu pentru Oficiul
Medicului de Familie, care la
moment se află într-o stare

legislative sau birocraţii excesive. După o tergiversare
atât de mare, în sfârşit, la o
şedinţă de lucru, organizată
la Consiliul raional pe 24
februarie 2016, tuturor factorilor responsabili de conectarea gazului la acest
gazoduct li s-a trasat sarcini concrete, însoţite de
termene restrânse, în care
trebuie să se remedieze

deplorabilă, dar existenţa
lui este imperios necesară
localităţii.
În comuna Rădeni, din
fondul rutier al raionului,
a fost reparată o porţiune
importantă de drum, care
a facilitat simţitor traseul
cetăţenilor.
Dar una dintre cele mai
dureroase şi longevive probleme din raion a fost cea
cu privire la conectarea la
gaze naturale a localităţilor
Micleuşeni şi Dolna, având
în vedere faptul că ţeava de
presiune înaltă Chişinău –
Nisporeni a fost construită
încă în anul 2003, iar ramificarea în localităţi s-a
făcut din banii proprii ai
cetăţenilor. Cu toate acestea, locuitorii nu beneficiază
de gaze naturale din cauza
unor inconvenienţe, lacune

toate deficienţele, pentru
ca la 1 mai 2016 locuitorii
localităţilor Micleuşeni, Huzun şi Dolna să fie conectaţi
la sursa de gaze naturale.
În general, fiecare localitate are specificul său
şi, desigur, se confruntă
cu anumite probleme, dar
soluţionarea
lor depinde
preponderent de managementul treburilor publice
din partea conducătorilor
autorităţilor locale şi de
existenţa resurselor financiare.
Reforma administrativteritorială este o măsură
cerută de mult timp, dar
amânată din diferite motive,
cu toate că reforma ar concentra puterea de decizie
la nivel local şi ar da o mai
mare putere de influenţă
autorităţilor locale pentru

că, la moment, sunt primării
foarte mici care nu pot să se
autogestioneze din cauza
incapacităţii de acoperire
financiară, a cheltuielilor
administrative,
excluzând
alte
cheltuieli
necesare
localităţilor.
Formarea unor primării
cu mai multe localităţi în
componenţă ar mări capacitatea
financiar-fiscală
a autorităţii publice
locale şi ar facilita organizarea unor servicii
publice de calitate.
În final, aş vrea să
menţionez faptul că,
la moment, noi, cei
care exercităm funcţii
de
conducere
în
autorităţile din Republica Moldova, trebuie
să depunem eforturi
considerabile pentru
a mobiliza toţi factorii
de decizie din teritoriul administrat în vederea
eficientizării
cheltuielilor
publice, atragerii fondurilor
de investiţii, scrierii de proiecte şi implementarea lor.
Aş vrea să-mi exprim, de
asemenea, poziţia mea că nu
trebuie să aşteptăm reforme
pentru a putea să începem şi
noi să lucrăm.
Reformele trebuie să
le începem fiecare din
„gospodăria” proprie, să ne
creăm condiţii decente de
viaţă, respectând normele
generale de existenţă în
comunitate şi, pe etape, să
reformăm serviciile din localitatea proprie, din raion,
din regiune etc. Doar astfel
vom putea obţine rezultatele
dorite pe termen lung şi,
de ce nu, realizarea reuşită
a acelor reforme pe care le
aşteptăm.
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Străşenii – casa mea de dor
Străşenii sunt rădăcina vie pentru băştinaşi. Ceea ce suntem acum, în prezent, s-a construit pas cu pas, de-a
lungul fiecărui an din viaţa noastră. Putem trăi cu intensitate maximă prezentul. Şi mai ales, să învăţăm din
lecţiile trecutului, pe care ni le oferă viaţa, pentru că ele sunt extrem de valoroase pentru a ne putea construi viitorul. Sunt confesiunile primarului de Străşeni, Valentina CASIAN, absolventă a Academiei de Administrare
Publică, completate de alte fapte concludente pe care le expune în materialul ce urmează.
Localităţile de baştină
sunt pentru fiecare dintre noi
locurile sfinte, pe care trebuie
să le dezvoltăm, să le renovăm
spre binele nostru, al tuturor.
În acest sens, străşenenii au
generat, îndeosebi, în ultimul
timp, nevoia de schimbare şi
evoluţie, iar educaţia noastră,
dragostea faţă de această comunitate, dorinţa de a lăsa în
urmă doar lucruri frumoase,
sunt elemente ce ne obligă
să acordăm întreaga energie
unui singur ideal – de a transmite tinerii generaţii o localitate prosperă, întru dăinuirea
noastră. În tot acest timp
al turbulenţei şi furtunilor
financiare, căutăm idei materializate prin proiecte şi
atragerea de investiţii.

Proiecte, proiecte

Ţinând seama de faptul
că „apa este izvorul vieţii”,
ne-am propus să asigurăm
toţi locuitorii cu apă calitativă
potabilă. Au fost implementate proiecte, valoarea totală
a cărora depăşeşte 16 milioane de lei.
Un alt obiectiv a fost şi
rămâne extinderea sistemului orăşenesc de canalizare
şi construcţia staţiei de epurare. Au fost executate lucrări
în valoare de peste 5 milioane
de lei. La moment, este elaborat studiul de fezabilitate
pentru construcţia staţiei de
epurare, proiectele tehnice
pentru construcţia sistemului
de canalizare.
La fel, o prioritate rămâne
reparaţia şi construcţia drumurilor locale, căci prima
impresie despre gradul de
dezvoltare şi bunăstare al
unei localităţi este formată
de calitatea drumurilor. Valoarea proiectelor implemen-

tate depăşeşte 22
milioane de lei. În
planul de dezvoltare
a localităţii sunt planificate lucrări de
construcţie a podului
pietonal peste calea ferată, proiect ce
depăşeşte suma de 8
milioane de lei, a altor drumuri locale.
Pentru îmbunătăţirea
condiţiilor
de
activitate
în
instituţiile preşcolare, au fost
implementate proiecte din
sursele alocate de Guvernul
României, Fondul de Eficienţă
Energetică şi Bugetul local în
valoare de peste 4 milioane
de lei.
Curăţenia, fiind subiectul
care ne interesează în măsură
deosebită, este o prioritate
pentru localitate. Ne mândrim că suntem străşeneni şi
ne dorim ca oraşul să arăte
mai frumos, să fie cât mai
curat, fiindcă este locul în
care trăim şi cel în care vor
trăi copiii noştri. În fond,
este cartea noastră de vizită.
Astfel, în scopul creării unui
mediu mai curat, a fost implementat proiectul în baza
căruia au fost procurate autospeciale, tomberoane, pubele pentru casele la sol în
valoare de peste 3 milioane
de lei din sursele Fondului
Ecologic Naţional, Bugetului
local, semnificativă fiind şi
contribuţia cetăţenilor.
Realizarea oricărui proiect depinde într-o anumită
măsură şi de finanţele publice locale, de dezvoltarea
sectorului economic. Voi
menţiona, în acest context,
că economia oraşului va spori
în urma creării subzonelor nr.
4 şi nr. 5 ale Zonei Economice

bilirii relaţiilor de colaborare
între comunităţi, importanţa
participării la consultarea
cadrului legal până la adoptare, a cooperării intercomunitare, aceasta fiind cheia
succesului în prestarea serviciilor publice de calitate pentru cetăţeni.

Toată viaţa prin instruire
Libere Străşeni. Este vorba de
noi investitori cu perspectiva
creării a peste 1.500 de locuri
de muncă şi a surselor suplimentare în bugetul localităţii.

Cultura la loc de cinste

La Străşeni cultura îşi
ocupă locul bine meritat,
fiindcă noi ne mândrim cu
oamenii gospodari, harnici pentru care organizăm
activităţi
cultural-artistice,
precum Ziua Oraşului, Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor
de Nuntă, alte festivităţi. Este
promovată şi cultura fizică campionate la volei, baschet,
tenis de masă, şah. În aceste
scopuri, oraşul a beneficiat
de suport considerabil ca urmare a stabilirii parteneriatelor cu Proiectul LGSP (USAID),
cu Congresul Autorităţilor
Locale din Moldova, cu
localităţile din România: municipiile Darabani, Sebeş,
Oneşti, comuna Cumpăna,
jud. Constanţa, precum şi
cu oraşele Palcovice (Cehia),
Ucrainca (Ucraina), Gaggenau
(Germania), Siechnice (Polonia), Rankwel (Austria) etc.
În calitate de preşedinte
al
Asociaţiei
primarilor
din raion, împărtăşesc din
experienţa acumulată, îndeosebi, la compartimentul sta-

Toate cele menţionate
sunt doar o parte din
realizări. Dar aş menţiona
că viitorul oraşului, precum ni-l dorim noi, depinde de profesionalismul
cadrelor din administraţia
publică, accentul fiind pus
pe perfecţionarea continuă,
acesta fiind unul dintre obiectivele prioritare.
Or, astăzi, nu putem vorbi
despre o guvernare locală
eficientă fără perfecţionarea
continuă a cadrelor. Nu este
suficient să se perfecţioneze
doar primarul, trebuie să existe alături de primar o echipă
bine pregătită, consolidată,
instruită,
cu
capacităţi
inovaţionale. Şi în acest context, cel mai sigur partener
pentru noi este Academia de
Administrare Publică, unde
funcţionarii noştri participă
permanent la cursurile de
dezvoltare a măiestriei profesionale sau îşi fac în această
instituţie de mare prestigiu
naţional şi internaţional studii de masterat şi chiar de
doctorat.
Anume acest factor a fost
unul determinant în elaborarea pragmatică a Strategiei
de dezvoltare a or. Străşeni
2014-2020. Este un plan
ambiţios de a transforma
Străşenii într-un model urban
pentru alte localităţi din ţară.
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Pe 25 martie curent a avut
loc şedinţa de totalizare a cursului de formare a formatorilor

„Management şi leadership,“
organizat în colaborare cu
Ministerul Aface-rilor Interne
pentru personalul cu funcţii
de conducere din cadrul ministerului.
Pe parcursul a 80 de ore
academice, participanţii la
curs au actualizat şi aprofundat cunoştinţele în domeniul
managementului orientat spre
eficienţă şi eficacitate şi leadership-ului
organizaţional.
Totodată, pe durata întregii
instruiri s-a acordat o atenţie
sporită procesului de dezvoltare profesională continuă,
precum şi metodelor interactive de instruire a adulţilor,

Dezvoltare profesională
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MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP
abilităţilor
de comunicare
şi
prezentare,
abilităţilor
de planificare a unei
sesiuni de
instruire.
Impactul
abilităţilor
dezvoltate şi a cunoştinţelor
acumulate la acest curs va fi
diseminat de către formatorii
instruiţi în cadrul activităţilor
de dezvoltare profesională,
realizate pentru angajaţii
diferitelor subdiviziuni ale
ministerului.
La şedinţa de totalizare a
cursului a participat dl Oleg
Balan, doctor habilitat, profesor universitar, rectorul
Academiei de Administrare
Publică, Alexandru Jizdan,
Ministrul Afacerilor Interne,
Aurelia Ţepordei, directorul
Departamentului Dezvoltare
Profesională al Academiei.
Dl ministru al Afacerilor In-

terne, Alexandru Jizdan a comunicat participanţilor la curs
că salută, susţine şi va susţine
în continuare dezvoltarea
profesională a colaboratorilor
autorităţii, deoarece aceasta
este una dintre cele mai eficiente căi de a crea un corp
profesionist de funcţionari
publici, care vor schimba
imaginea instituţiei în vederea
creşterii încrederii populaţiei
în instituţia vizată, prin acordarea serviciilor de calitate.
Astfel,
cei care au
fost instruiţi
la
cursul
re s p e c t i v,
vor fortifica
procesul de
instruire în
interiorul
instituţiei,
inclusiv pe
plan
regional, în vederea consolidării
capacităţilor angajaţilor ministerului.
Dl rector al Academiei,

Oleg Balan a confirmat că societatea are nevoie de anumite schimbări în prestaţia
instituţiilor de stat, iar Academia
de
Administrare
Publică dispune de suficientă
capacitate şi calitate în realizarea instruirii tuturor categoriilor de funcţionari publici.
Participanţilor la curs leau fost înmânate certificate
de formator în domeniul
managementului şi leadershipului.

Liubovi PRODANȘESTACOVA,
metodist, Direcția
dezvoltare profesională

Prelegere publică: NATO şi securitatea
naţională a Republicii Moldova
Pe 15 martie curent, la
Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică,
unde se află şi punctul de
informare NATO, a avut loc
o prelegere publică la tema
,,Evoluţiile regionale şi geopolitice pe flancul de Est
al NATO şi posibilele repercusiuni asupra securităţii
naţionale a Republicii Moldova,” ţinută de expertul invitat, doctor Viorel CIBOTARU,
ex-ministru al apărării al Republicii Moldova şi actualul
director al Institutului European de Studii Politice din
Moldova (IESPM).
Lecţia
publică
s-a
desfăşurat în cadrul proiectului Speaker Tour 2016,
pe parcursul realizării căruia
Centrul de Informare şi

Documentare NATO din Republica Moldova (CID NATO)
organizează un şir de evenimente de diplomaţie publică,
destinate mediului academic
cu implicarea experţilor
naţionali şi internaţionali. La
lecţie au participat profesori,
doctoranzi şi masteranzi ai
Academiei.

Directorul
IESPM
a
menţionat în cadrul prelegerii sale că, după cum au
menţionat şefii de state şi
de guverne ai ţărilor NATO
la întrunirea la nivel înalt
din Ţara Galilor (septembrie
2014), ,,Blocul Nord-Atlantic
nu aspiră la confruntare şi nu
prezintă un pericol pentru

nimeni, inclusiv pentru Rusia. Dar noi nu vom accepta
compromisul, când va veni
vorba de principiile pe care
se întemeiază Alianţa NordAtlantică şi securitatea în Europa şi America de Nord”.
Aceasta constituie politica oficială a NATO, care este
determinată de cel mai înalt
for al conducerii şi îşi găseşte
expresia în toate activităţile
acestei organizaţii.
Directorul IESPM, Viorel
Cibotaru, a răspuns la numeroase întrebări ale asistenţei.
Prelegerea publică a fost
moderată de dl Andrei GROZA, prorector al Academiei
de Administrare Publică,
doctor, conferenţiar universitar.
Mihail MANEA
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Norme legislative de activitate a aleșilor locali
ÎNTREBARE. Care sunt atribuţiile de bază ale primarului şi unde sunt stipulate acestea?
RĂSPUNS. Atribuţiile de bază ale primarului sunt descrise
în art. 29 al Legii nr. 436/2006 şi reies din prevederile stabilite
la art. 4, alin. (1) din Legea nr. 435/2006.
Primarul, în calitate de autoritate executivă, este chemat, în virtutea prevederilor legale, să execute deciziile consiliului respectiv. Activitatea lui este diversă. În primul rând,
este chemat să exercite conducerea operativă a treburilor
publice locale. Primarul întreprinde măsuri pentru executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova,
hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, actelor autorităţilor
administraţiei publice centrale. Una dintre funcţiile sale importante este supravegherea, inventarierea şi administrarea
patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale. Ca autoritate
executivă, aceasta gestionează veniturile la bugetul local şi
stabileşte destinaţia cheltuielilor.

Primarul este chemat să asigure realizarea lucrărilor
publice şi de amenajare a teritoriului subordonat, buna
funcţionare a serviciilor comunale, a transportului local,
a reţelelor electrice, a comerţului şi alimentaţiei publice,
întreţinerea drumurilor publice şi a sistemelor de iluminare
stradală.
Tot din atribuţiile autorităţilor executive face parte şi
asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a instituţiilor
de învăţământ, de cultură fizică şi sport, cultură.
* * *
ÎNTREBARE. Care sunt modalităţile de învestire
în funcţie şi destituire a funcţionarilor din consiliu şi
primărie?
RĂSPUNS. Un aspect aparte îl constituie competenţele
şi atribuţiile autorităţilor publice locale în reglementarea
raporturilor de muncă cu aleşii locali, funcţionarii publici,
persoanele cu statut de demnitate publică.
Aceste aspecte sunt reflectate în „Statutul aleşilor locali,
funcţionarilor publici şi al angajaţilor din autorităţile publice
locale şi modalităţi de învestire în funcţie, numire, alegere,
motivele şi modalităţile de destituire, demitere, revocare,
suspendare sau demisie a acestora”.
Nerespectarea prevederilor legale privind începerea şi
încetarea mandatului aleşilor locali, a raporturilor de muncă
cu diferite categorii de angajaţi din administraţia publică
conduce la conflicte serioase, care depăşesc uneori cadrul
local şi devin subiecte ale unor litigii pe care doar instanţa de
judecată le poate soluţiona.

* * *
ÎNTREBARE. În ce condiţii autorităţile publice locale pot
fi învestite cu competenţele delegate de stat?
RĂSPUNS. Conform art. 6 din Legea nr. 435/2006 şi art.
10 (3) din Legea nr. 436/2006, anumite competenţe, care ţin
de autorităţile publice centrale, pot fi delegate autorităţilor
publice locale de nivelurile întâi şi al doilea, respectându-se
criteriile de eficacitate şi de raţionalitate economică.
Este important să ştim că:
- delegarea de competenţe poate fi efectuată de Parlament, la propunerea Guvernului;
- delegarea de competenţe poate viza toate autorităţile
publice locale de nivelurile întâi şi al doilea (delegare
generală) ori numai unele autorităţi publice locale;
- delegarea de competenţe este însoţită, obligatoriu,
de asigurarea resurselor financiare necesare şi suficiente
realizării acestora;
- delegarea de competenţe poate fi nelimitată în timp sau
determinată în timp;
- delegarea de competenţe este efectivă doar din momentul, în care a avut loc transferul resurselor financiare şi
materiale necesare şi suficiente.
De reţinut. Autorităţile centrale nu pot delega competenţe autorităţilor locale fără să le asigure cu mijloace financiare necesare pentru realizarea acestor competenţe.
* * *
ÎNTREBARE. Cine şi în ce condiţii poate iniţia dizolvarea
consiliului local?
RĂSPUNS. Conform art. 25 şi 48 ale Legii nr. 436/2006,
consiliul local poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:
a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în
aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de
contencios administrativ, prin hotărâri definitive, întrucât
încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în
vigoare;
b) numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din
numărul stabilit la art.11;
c) acesta nu a adoptat nicio decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor.
În cazul prevăzut la lit. a), oficiul teritorial al Cancelariei
de Stat sau, după caz, primarul ori Guvernul, este în drept
să se adreseze în instanţa de judecată pentru constatarea
circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului local.
Dizolvarea de drept a consiliului local în condiţiile lit. b) şi
c) se constată de către primar şi se notifică în scris, în termen
de, cel mult, 10 zile de la data dizolvării, Comisiei Electorale
Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor locale
noi.
Parlamentul dizolvă consiliul local, la propunerea
motivată a primarului sau a Guvernului, în temeiul unei
hotărâri judecătoreşti definitive, prin care au fost constatate
circumstanţele care justifică dizolvarea.
Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a
consiliului local se stabileşte de Comisia Electorală Centrală,
în condiţiile Codului Electoral.
Până la constituirea unui nou consiliu, primarul va
soluţiona problemele curente ale unităţii administrativ-teritoriale.
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Satelitul moldovenesc este pregătit
pentru lansarea în spaţiu
Primul
satelit
moldovenesc
urmează
să
fie
lansat
în spaţiu
până la

sfârşitul
acestui
an, susţine
dl
Viorel
Bostan, rectorul
Universității Tehnice
Renunțarea la fumat este
o adevărată provocare pentru
vicioși, dar oamenii de știință
din California le vin în ajutor.
Aceștia au inventat un vaccin, care reduce efectul nicotinei asupra creierului. Medicamentul favorizează creșterea
numărul de anticorpi care se
atașează de mole-culele de
nicotină, întârziind efectele
„drogului”.

din Moldova, satelitul fiind
pe ultima sută de metri în
ceea ce privește infrastructura
acestuia.
„În prezent, practic am
încheiat toate lucrările
în ceea ce privește
infrastructura terestră
de comandă și urmărirea
satelitului pe teritoriul țării.
În acest sens, au fost create
câteva stații în Chișinău și una
la Cahul, cu antene telemetrice, cu antenă parabolică,
cu un telescop care să ne
permită monitorizarea zborului și recepționarea datelor
trimise de satelit. Un alt grup
lucrează asupra structurii

satelitului. Există în
prezent mai multe
tipodimensiuni ale
satelitului, unul pe
20X20, dar acuma
lucrăm asupra unor
picosateliți
mai
mici. Se lucrează și
asupra scanerului
satelitului, pentru
că el va fi folosit pentru scanarea teritoriului Republicii
Moldova, și asupra sistemului
de control al atitudinii satelitului, deci au loc cercetări”,
explică dl Viorel Bostan.
„Eu cred că va fi lansat la
sfârșitul acestui an, când va
fi gata picosatelitul. Urmează

mai departe să identificăm
cine va lansa acest satelit.
Astăzi, în acest domeniu serviciile sunt relativ accesibile,
e vorba de niște servicii de

transportare. Există companii
private care contra unui preț
transportă pe orbită sateliți
comerciali. Astfel de companii există și în Europa, SUA,
Rusia și noi am putea contracta cu ele”, adaugă rectorul
Universităţii Tehnice din Moldova.

Oamenii de știință au inventat
vaccinul împotriva fumatului
Studiile au arătat că persoanele care au produs cele
mai înalte niveluri de anticorpi antinicotină au fost capabile să se abțină de la fumat
mai mult de şase luni. Testele
efectuate pe șoarecii de laborator au arătat că vaccinul a

Urcatul scărilor menţine
tinereţea creierului

Într-un studiu publicat
în revista Neurobiology of
Aging, cercetătorii canadieni au ajuns la concluzia că
nu doar învăţatul continuu
poate fi de ajutor pentru
păstrarea tinereţii creierului,
ci şi urcatul zilnic al scărilor
poate îmbunătăţi sănătatea
cerebrală.
În studiul condus de o
echipă de cercetători de la
Universitatea Concordia din
Montreal au fost examinate
creierele a 331 de adulţi cu
vârste cuprinse între 19 şi
79 de ani, utilizând imagistica prin rezonanţă magnetică
(IRM).
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În lumea științei și a tehnicii

Scanările
au
permis
măsurarea volumului de materie cenuşie din creier, care
scade pe măsură ce oamenii
înaintează în vârstă. Aceste
rezultate au fost comparate
cu numărul de etaje pe care
îl urca fiecare participant şi ce
studii au efectuat (perioada).
Rezultatele experimentului au arătat că, în funcţie de
numărul de etaje urcate şi de
anii petrecuţi la studiu, creierul persoanei rămâne mai
tânăr, potrivit CSID.
Cercetătorii
concluzionează: cu cât o persoană are
mai mulţi ani de studiu, cu atât
creierul lui rămâne mai tânăr,

întârziat efectele nicotinei în
primele 10 minute după injectare, iar concentrația acesteia
în creier era mai mică. Acum
formula vaccinului urmează a
fi îmbunătățită pentru a putea
începe studiile clinice.
Deocamdată,
terapia

antinicotină este bazată pe
plasturi și gume de mestecat,
care însă produc efecte adverse, ca amețeala, greața și
slăbiciunea.
Conform statisticilor, anual din cauza fumatului mor
peste 5 mln. de oameni.

câştigul fiind
şi mai mare
decât în cazul
mişcării
pe
scări: 0,95 ani
pentru fiecare
an de studiu
terminat. Pe
de altă parte,
urcatul scărilor
întinereşte
creierul
cu
0,58 ani pentru fiecare două etaje urcate
zilnic.
„Studiul arată că educaţia
şi mişcarea fizică fac diferenţa
în ceea ce priveşte vârsta
cronologică şi cea mentală
şi că oamenii pot face concret lucruri care să-i ajute
să-şi păstreze creierul tânăr.
În comparaţie cu multe alte

feluri de activitate, urcatul
scărilor este un lucru pe care
multe persoane în vârstă îl pot
face zilnic. Rezultatul studiului este încurajator pentru
că demonstrează că o activitate simplă cum este urcatul
scărilor poate avea un impact
imens asupra sănătăţii creierului”, au explicat oamenii de
ştiinţă canadieni.
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Spălare de bani
la MOLDASIG

Preşedintele Consiliului de
administraţie al SA Moldasig,
fost membru al Consiliului de
Administraţie al unei bănci
comerciale, a fost reţinută
de ofiţerii CNA şi procurorii
anticorupţie într-un dosar
de spălare de bani şi însuşire
în proporţii deosebit de mari.
Aceasta a fost plasată în izolatorul CNA şi este cercetată penal în calitate de bănuită.
Potrivit informaţiilor preliminare, femeia este bănuită
că, în complicitate cu alte persoane, a comis infracţiunea de
dobândire prin înşelăciune
a acţiunilor BC „MoldovaAgroindbank” SA, precum
şi infracţiunea de spălare a
banilor, cauzând daune în

proporţii deosebit
de mari acţionarilor
instituţiei, estimate
la aproximativ 20
mln. de lei. Analizând probele acumulate, s-a stabilit
că, având scopul
de a sustrage un
număr de acţiuni
de la proprietarii acestora,
bănuita a organizat o schemă
prin care i-a deposedat pe
aceştia de 17 189 de acţiuni.
Pentru realizarea planului
său, femeia a organizat falsificarea unor procuri prin care
s-a dat dreptul unei terţe persoane să reprezinte interesele
acţionarilor de facto, fără ca
acţionarii să cunoască acest
lucru. Ulterior, deţinătorul
procurii, acţionând ilegal din
numele acţionarilor, a transferat un pachet de acţiuni pe
conturile unei companii offshore.
Ofiţerii
de
urmărire
penală au mai constatat că,
pentru ştergerea urmelor

infracţiunii, bănuita a organizat o altă schemă prin
intermediul căreia a tăinuit
documentele care au stat la
baza tranzacţiilor ilegale cu
acţiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA. Din materialele
anchetei a rezultat că aceasta
ar fi convenit cu câţiva poliţişti
organizarea unei ridicări fic-

prietate asupra bunului imobil, care constituia obiectul
unui litigiu dintre ea şi concubinul său.
În cadrul acestei discuţii,
judecătorul i-a comunicat că o
va ajuta să-şi recupereze casa
şi va aranja modalitatea prin
care dosarul civil să-i fie repartizat lui, urmând ca detaliile să
le discute ulterior. Tot atunci,
acesta a pretins şi a primit de
la femeie 200 euro, precum

tive a actelor dubioase de la
sediul unui Registrator, iar
după aceasta documentele au
fost declarate dispărute.
Dacă va fi găsită vinovată,
reţinuta riscă până la 15 ani de
închisoare. Pe aceeaşi cauză,
angajaţii poliţiei au statut de
învinuiţi şi sunt cercetaţi în
stare de libertate.

Avocat corupt
Un fost angajat al Inspectoratului de Poliţie din
Comrat a fost reţinut
de ofiţerii DGT „Sud”
a Centrului Naţional
Anticorupţie
şi procurori, fiind cercetat
penal pentru trafic de
influenţă.
Potrivit denunţătorului,
bărbatul ar fi pretins 250
de euro, susţinând că are
influenţă asupra persoanelor
publice din cadrul Secţiei Înregistrare Transport şi Calificare a Conducătorilor Auto
din or. Comrat, în vederea
promovării examenului auto
pentru categoria „B” şi „C1” şi
facilitării obţinerii permisului
de conducere. Fostul om al

Judecător pasibil de dosar penal
Procuratura Anticorupţie
anunţă despre reţinerea,
de comun cu ofiţerii CNA,
a unui judecător din cadrul
judecătoriei Drochia, bănuit
de comiterea coruperii pasive.
Urmărirea penală pe acest caz
a fost pornită de Procurorul
General
în baza plângerii
depuse de o petiţionară cetăţeancă a Republicii Moldova, stabilită cu traiul în Italia,
care reclama acţiunile coruptibile ale magistratului. Din
actul de sesizare, prezentat de
Procurorul General interimar şi
probele administrate, rezultă
că, la începutul lunii aprilie
2010, judecătorul a acordat
petiţionarei o consultaţie în
ordine privată referitoare la
căile şi modul de revendicare
în instanţă a dreptului de pro-
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că
pentru
consultaţie.
P e s t e
două
zile,
în
cadrul
u r m ă t o a re i
întâlniri, magistratul i-a
comunicat că
pentru suma
de 6.200 euro
va examina cazul şi va adopta
o hotărâre în favoarea declarantei. În aprilie 2014, femeia a
transferat din Italia pe numele
magistratului suma integrală
solicitată, pe care ultimul a
ridicat-o şi a primit-o de la o
instituţie bancară.
Astfel,
în rezultatul
examinării litigiului nominalizat, judecătorul a emis
hotărârea judecătorească prin

legii ar fi primit 50 de euro,
iar restul sumei de 200 de

euro urma să-i fie transmisă
în ziua susţinerii examenului
auto.
Urmare
a
măsurilor
speciale de investigaţie şi
a acţiunilor de urmărire
penală, bănuitul a fost
reţinut, fiind pornită pe
acest caz o cauză penală în
temeiul art. 326, alin. (1) al
Codului Penal al Republicii
Moldova.
care a dispus recunoaşterea
după femeie a dreptului de
proprietate asupra a 75,26%
din valoarea imobilului însă
nu s-a pronunţat şi asupra
sechestrului, care era aplicat
asupra imobilului din litigiu. În
continuare, motivând că banii
transmişi anterior nu au fost
suficienţi pentru soluţionarea
pozitivă a cazului, acesta a
pretins de la femeie încă 1000
de euro.
În aceeaşi zi, Procuratura
Anticorupţie a purces la efectuarea măsurilor speciale de
investigaţie, fiind probată şi
înregistrată convorbirea în
care judecătorul confirma
faptul primirii sumelor estorcate de la femeie în vederea
îndeplinirii acţiunilor în exercitarea funcţiei sale.
Bănuitul a fost reţinut şi
plasat în izolatorul CNA.
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Sat de pe vremea dacilor
Un cătun din comuna Popeşti, judeţul Vâlcea, aflat la
aproape 8 kilometri de centrul localităţii, este cunoscut
drept cel mai vechi sat din
România: Firijba. Drumurile nu sunt asfaltate, cătunul
dintre dealuri fiind greu accesibil, în special, pe timp de
iarnă.
Aspectul de poveste al locului îți dă impresia că este o
imagine oprită în timp. Pădurea înconjurătoare oferă locului un aspect pitoresc, dar
și o liniște demnă de invidiat
pentru cei care trăiesc la oraș.
„Ne este bine aici, nu ne plângem de nimic, - spune unul
dintre bătrânii satului într-un
interviu acordat presei. - Am
reuşit să aranjăm cu un şofer

şi vine cu maşina să ne aducă
pâine.
Când avem nevoie de un
aliment sau ceva mergem
pe picioare până jos în sat, la

târg. Mai luăm de acolo una
alta.”
Istoricii susțin că Firijba
ar fi supraviețuit încă de pe
vremea dacilor. Atestarea documentară apare de abia în
anul 1850, atunci când domnitorul Alexandru Ioan Cuza
menționează locul în nomenclator, cu 100 de persoane. În
1900, când cătunul avea 150
de locuitori, s-a hotărât construirea unei şcoli elementare
și a unei biserici, azi abandonată.
În sat mai sunt azi 32 de
case şi doar 11 familii.
„Suntem numai babe. Toate avem peste 90 de ani. Da,
ar fi o idee să ne ţină Dumnezeu încă pe atât, dar sănătoase ca acum, - spune o
bătrânică în
vârstă de 91
de ani, întrun interviu
acordat ziarului „Râmnicu Vâlcea
Week”. - Toţi
bătrânii de
aici lucrează câmpul,
cară lemne
şi sunt sănătoşi, nu au nevoie de doftori.
Cel mai tânăr are 80 de ani.”
În pre-zent, fru-musețea și
unicitatea satului a adus mulți
turiști străini, lucru ce i-a făcut

pe investitori să-și dorească
transformarea locului într-o
atracție turistică. Printre ei și cei de la Universitatea din
Viena, de la Catedra de Agroturism,
care au
ve n i t
în
România,
special,
pentru
a vedea
acest
sat de
unicat,
sat istoric,
cu
dorința de a recrea aici atmosfera unor timpuri din antichitate, dispărute.
Primarul comunei Popeşti,
Costel Şerban, si-a propus să
transforme cătunul într-o staţiune și să dea viață veșnică
acestui loc. A reușit, printr-o
ordonanță, să aducă un proiect în valoare de 30 de miliarde de lei.
„Vor fi trasee turistice, se

vor construi acolo pensiuni
pentru că este o zonă formidabilă. Vă garantez eu, că
cine va veni o zi sau două la
Firijba, va reveni de multe ori
în timpul unui an.
Zona are un farmec
aparte şi vara, şi iarna, de

fapt în toate cele patru anotimpuri”, declară primarul de
Popeşti.
Proiectul presupune intrarea caselor străvechi existente în patrimoniul localităţii,
urmând ca ele să facă parte
dintr-un muzeu al satului.
Acest lucru va împiedica demolarea sau modificarea lor.
Romina COJOCARI

Rectoratul, comitetul sindical, corpul profesoraldidactic şi angajaţii Academiei de Administrare
Publică exprimă sincere şi profunde condoleanţe
dlui Andrei BLANOVSCHI, doctor, conferențiar universitar la Catedra economie și management public,
în legătură cu decesul soției sale,
Vera BLANOVSCHI.
Dumnezeu s-o odihnească în pace cu drepţii.
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