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ZIAR BILUNAR EDITAT DE CĂTRE ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

SUPLIMENT LA REVISTA „ADMINISTRAREA PUBLICĂ“

Primul-Ministru Pavel FILIP a înmânat
diplome absolvenților Academiei
Primul-Ministru al Republicii Moldova, Pavel FILIP, a
participat, la 17 martie curent, la festivitatea de înmânare a diplomelor de master
absolvenților învățământului
cu frecvență redusă al Academiei de Administrare Publică, promoția 2017. În cadrul
festivității, unui număr de
221 de absolvenți li s-a acordat titlul de master în științe
politice, drept și economie.
Rectorul Academiei de
Administrare Publică, Oleg
BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a estimat în
cuvântul său de salut, că de
la înființarea instituției până
în prezent în cadrul studiilor
de master au fost instruiți
peste 5 mii de specialiști, care
activează în toate autoritățile
administrației publice centrale și locale. Printre acei care
au absolvit Academia de Administrare Publică sunt 22 de
deputați în Parlamentul Republicii Moldova, 4 miniștri,
4 președinți de raion, majoritatea primarilor din orașele

republicii, funcționari din
cadrul autorităților publice,
manageri ai instituțiilor de
stat, specialiști în diferite domenii din structurile statale.
Rectorul Oleg Balan a specificat că profesorii și specialiștii
Academiei depun eforturi
constante pentru modificarea și racordarea planurilor
de studii la procesele de reformare și modernizare a

administrației publice din republică, la domeniile prioritare de activitate a Guvernului,
pentru deschiderea de noi
specialități și extinderea colaborării internaționale în scopul preluării bunelor practici
din Uniunea Europeană.
Adresându-se
celor
prezenți la eveniment, Primul-Ministru, Pavel Filip, a
menționat: „Am acceptat cu
plăcere invitația de a participa la acest eveniment frumos.
Este un prilej de a vă felicita
cu ocazia absolvirii Academiei de Administrare Publică și un motiv de a scoate în
evidenţă rolul important al
funcționarului public.
Din momentul în care
mi-am asumat responsabilitatea de a conduce echipa
guvernamentală, am încercat să mă implic în identificarea cauzelor problemelor
existente, pentru că, neeliminând cauzele, problemele vor reveni și vor lua o altă
amploare, fie că vorbim de
sănătate și reformele pe care

trebuie să le facem în acest
domeniu, fie că vorbim de
dimensiunea socială sau de
lupta cu corupția. Astfel, am
ajuns la concluzia că reforma
fundamentală care trebuie
elaborată și implementată în
Republica Moldova este reforma administrației publice.
Pentru dezvoltarea ulterioară
a țării noastre avem nevoie de
o administrație publică competentă, puternică, capabilă
să elaboreze politici și ulterior
să le implementeze.
Totodată, în cazul în care
calitatea absolvenților Academiei de Administrare Publică este direct proporțională
cu cea a cadrului didactic,
calitatea serviciilor și bunăstarea cetățenilor sunt direct
proporționale cu capacitatea
administrației publice.
Cu regret, după declararea
Independenţei, administrația
publică a slăbit. Mulţi funcţionari publici buni au plecat
în sectorul privat sau peste
(Continuare în pag. 3)
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Întrevedere Igor
Dodon – Thomas
Harting

Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova, a avut o întrevedere
cu Thomas Mayr Harting, director

regional EEAS (Serviciul European de
Acţiune Externă), aflat într-o vizită în
Republica Moldova. La întrevedere
a participat și Pirkka Tapiola, șeful
Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
În cadrul dialogului, părțile au făcut un schimb de opinii asupra principalelor subiecte de politică internă
şi externă.
Referindu-se la situația politică
din Republica Moldova, Igor Dodon
s-a pronunțat pe marginea eventualelor modificări a Codului Electoral
în ceea ce ține de introducerea votului uninominal, menționând că la
nivel de Președinție va bloca această
inițiativă în caz că va fi votată în Parlament.
De asemenea, oficialii au discutat despre evoluția în procesul reglementării transnistrene. În acest
context, șeful statului a menționat
că există o poziție unică între
Președinție, Parlament și Guvern,
abordarea fiind la pachet, având la
bază protocolul de la Berlin.
Totodată, Igor Dodon a informat
oficialul european că pe data de 3-4
aprilie, la Chișinău, se va desfășura un
eveniment internațional dedicat semnării Memorandumului de cooperare
cu Uniunea Economică Eurasiatică la
care vor fi invitați reprezentanții Guvernului și ai corpului diplomatic.
În final, Igor Dodon a reiterat, că
Republica Moldova trebuie să aibă
relații bune atât cu Estul, cât și cu
Vestul.

Oficial
Subiectele actuale de pe agenda
relațiilor moldo-ucrainene au fost discutate la întrevederile pe care le-au avut
deputații din Comisia politică externă și
integrare europeană în cadrul vizitei la
Kiev.
Agenda vizitei a inclus întrevederi cu
Președinta Comitetului pentru Afaceri
Externe a Radei Supreme, Hanna Hopko,
Președinta ad-interim a Comitetului pentru integrare europeană a Radei Supreme, Maria Ionova, Președintele Grupului
parlamentar de prietenie cu Republica
Moldova, Pavlo Ungurean și cu viceministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Elena Zerkali.
Discuțiile au vizat cooperarea celor
două ţări în domeniul comercial-economic, extinderea legăturilor culturalumanitare, dialogul Republicii Moldova
și Ucrainei cu instituțiile UE, precum și
evoluţia situaţiei din regiune. Oficialii au
pledat pentru consolidarea cooperării
interparlamentare între cele două țări, în
special, prin efectuarea vizitelor reciproce la nivelul conducerii Parlamentelor,

Colaborare
interparlamentară
moldo-ucraineană

intensificarea colaborării între comisii-

le parlamentare și grupurile de prietenie, precum și în cadrul organizațiilor
regionale și internaționale.
Un subiect aparte al discuțiilor l-a
constituit realizarea unor acțiuni comune, în vederea asigurării protecției
bazinului râului Nistru, fiind susținute
eforturile Guvernelor ambelor țări de
creare a unei comisii moldo-ucrainene
în acest domeniu.
De asemenea, în cadrul întrevederilor
a fost efectuat un schimb de opinii la subiectul reglementării conflictului transnistrean, fiind abordate și evoluțiile din
regiunile de Est ale Ucrainei.
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Consolidarea
relațiilor moldoromâne
Guvernele de la Chișinău și București
se vor întruni pe parcursul acestui an
într-o ședință comună, în întreaga componenţă, în Republica Moldova. Anunțul
a fost făcut în cadrul conferinței de presă susținută de Premierii celor două state,
Pavel Filip și Sorin Grindeanu.
Şefii Executivelor de la Chişinău şi Bucureşti au afirmat că discuțiile din cadrul
ședinței în format restrâns au fost deschise, sincere şi constructive. În context,
Premierul Pavel Filip a evidenţiat dialogul

politic foarte bun între părţi şi cooperarea bilaterală în mai multe domenii de
interes comun, inclusiv parteneriatul
strategic în vederea integrării europene a
Republicii Moldova.
„Republica Moldova rămâne ferm
angajată pe calea realizării proiectului
nostru strategic - implementarea consecventă a reformelor prevăzute de Acordul
de Asociere cu Uniunea Europeană. Moldova privește în continuare spre Vest ca
și proiect de țară. Adevărul e că indiferent
de poziționările prezidențiale de la Chişinău, Constituția dă mai multă putere
de decizie Parlamentului şi Guvernului,
astfel relația noastră nu se va schimba,
așa cum nu se va schimba nimic și în
opțiunea noastră europeană.

Oficialii s-au referit, în mod special,
la proiectul de extindere a gazoductului Iași – Ungheni până la Chișinău.
În context, Premierul Pavel Filip a
anunțat despre decizia Comisiei Europene de a mări suma grantului acordat
pentru realizarea acestui proiect de la
10 milioane la 40 milioane de euro. Cei
doi Premieri s-au arătat încrezători că
dacă vor fi consolidate eforturile, gazoductul ar putea fi construit până la
sfârșitul anului 2018.

Nr. 6 (499)
martie 2017

Eveniment

FUNCŢIONARUL
PUBLIC

3

Primul-Ministru Pavel FILIP a înmânat
diplome absolvenților Academiei

hotare din cauza salariilor
mici. Chiar și astăzi salariul
minim garantat pe economie
este de două ori mai mare
decât salariul minim garantat pentru bugetari. Pe viitor,
pentru a schimba lucrurile,
trebuie să luăm în calcul și
partea financiară, iar pentru
sfârșitul anului ne-am propus
să dublăm salariile celor care
lucrează în administrația publică centrală, pentru a atrage
oameni cu capacități înalte.
Țin să menționez că reforma administrației publice
a început de la Cancelaria de
Stat, va continua cu reforma
Guvernului, a administraţiei
publice locale şi va finaliza cu
reforma administrativ-teritorială. Cred cu tărie că lucrurile
le pot schimba funcționarii
publici, cei care fac parte din

administrația publică. Visul meu
este ca pentru
stat să lucreze cei mai buni
profesioniști, oamenii cu cele mai
bune capacități.
S t i m a ț i
absolvenți!
Vă aduc sincere felicitări și
vă urez să aplicați
cunoștințele pe
care le-ați acumulat în activitatea dumneavoastră, astfel încât să
vă puteți realiza obiectivele
propuse. Vreau să vă spun că
trebuie să învățați în continuare, în fiecare zi, și vă propun
ca, împreună, să schimbăm
Republica Moldova”.
Înmânând
diplomele
de master unui mare grup
de absolvenți ai Academiei,
menționați cu titlul ,,Absolvent eminent” și Diplome
de onoare, Primul-Ministru
Pavel Filip le-a dorit acestora
mult succes în activitatea pe
tărâmul administrării publice,
întru binele cetățenilor Republicii Moldova.
Oleg Balan a înmânat Primului-Ministru, Pavel Filip, în
semn de recunoștință, placheta cu imaginea Academiei
de Administrare Publică.
Ceremonia de înmânare a

diplomelor de master a continuat cu concursul domnilor
Andrei GROZA, prim-prorector, doctor, conferențiar
universitar, Aurel SÎMBOTEANU, prorector, doctor,
conferențiar universitar, Ion
DULSCHI, director Departament studii superioare de
master, doctor, conferenţiar
universitar, precum și al altor
profesori și oaspeți de onoare.
În cadrul solemnității,
absolvenții au fost felicitați
de către Iurie ANDRIUȚA,
președintele raionului Criuleni, absolvent al primei
promoții
a
Academiei,
deținătorul diplomei cu nr.
1, Vlad CANȚÎR,
președintele
Federației
Sindicatelor
Angajaților
din
Serviciile Publice din
Moldova, Emil
CEBAN, doctor habilitat
în științe medicale, profesor universitar, prorector al
Universității de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae
Testemițanu”, de asemenea,
absolvent al Academiei, de
către președinții comisiilor de evaluare a tezelor de

master Alexandru SOLCAN,
Marian JALENCU și Eugenia
BUȘMACHIU, de alți profesori și absolvenți ai Academiei.
Din numele absolvenților,
au adresat corpului didactic
și profesoral al Academiei
cuvinte de gratitudine și de
recunoștință, de mulțumire
pentru cunoștințele temeinice, acumulate în cei doi ani și
jumătate de studii de master
de profesionalizare, pentru o
carieră de succes în serviciul
public al țării, Nina PANFIL,
specializarea Administrarea
publică, Silvia DRAGOMIR,

master în drept, specializarea Drept constituțional și
drept administrativ, Olga
CEBANU, master în drept,
specializarea Anticorupție,
Anatol TALMACI, master în
științe politice, specializarea
Relații internaționale, Mariana CIUR, master în științe
exacte, specializarea Management informațional în
administrația publică.
Conform unei frumoase tradiții,
absolvenții
promoției 2017 au participat la plantarea copacilor
pe Aleea Absolvenților și
s-au fotografiat, ca amintire, în fața blocului central
al Academiei de Administrare Publică.
Sergiu VLĂDICĂ
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Forumul 3 „Modernizarea serviciilor publice”

Pe 24 martie 2017, la Academia de Administrare Publică și-a desfășurat lucrările cel
de-al treilea Forum tematic
cu genericul „Modernizarea
serviciilor publice în Republica Moldova” din cadrul Platformei de discuții deschise
privind dezvoltarea locală și
regională, moderat de dna
Aurelia ȚEPORDEI, director al
Departamentului dezvoltare
profesională.
La lucrările Forumului au
participat reprezentanți ai
administrației publice centrale și locale, ai consiliilor
regionale pentru dezvoltare,
agențiilor de dezvoltare regională, Agenției pentru Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), experți naționali
și internaționali în domeniu,
profesori, doctoranzi și masteranzi ai Academiei.
În cuvântul său de salut, adresat participanților
la eveniment, prorectorul
Academiei, dl Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar
universitar, a menționat: „În
administrația publică din
Republica Moldova se produc transformări profunde
care au ca scop eficientizarea activității administrative
și satisfacerea mai deplină a
necesităților populației în diferite servicii.
Ca rezultat, astăzi putem
vorbi cu certitudine despre
implementarea unor principii noi de organizare și
funcționare a administrației
publice, despre redimensionarea funcțiilor statului în raport cu administrația publică
locală și cu societatea civilă,

despre noi paradigme în activitatea administrativă.

O etapă nouă în procesul
transformărilor îl constituie
adoptarea Strategiei de reformă a administrației publice
pentru perioada 2016-2020,
care reprezintă un angajament
al Republicii Moldova pentru
implementarea prevederilor
Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană la compartimentul ce vizează domeniul
administrației publice.
În vederea identificării
soluțiilor pentru realizarea
prevederilor Strategiei nominalizate și
în scopul acordării
asistenței științificometodologice
autorităților publice,
în cadrul Academiei
au fost organizate
deja două forumuri care au pus în
discuție problemele
reformei
administrativ-teritoriale și,
respectiv, dezvoltării
regionale în Republica Moldova.
Un compartiment important al Strategiei este dedicat
modernizării serviciilor publice. Din această perspectivă
considerăm absolut justificat
și actual genericul Forumului
nostru de astăzi, al treilea la număr, dedicat acestei probleme.
Modernizarea
serviciilor
publice, dacă e să pornim de
la prevederile Strategiei, presupune oferirea serviciilor publice calitative, operative, accesibile, transparente și eficiente
din punctul de vedere al costurilor. Pentru a dobândi aceste

calificative
avem
nevoie
să identificăm
problem e l e
existente
în acest
domen i u ,
dar si

lor publice locale” a început în
anul 2010. În acest context mă
bucur că acest proiect continuă
în cea de-a doua etapă „MSPL
2”.
După cum bine știți, Guvernul Republicii Moldova
și-a asumat pentru perioada 2016 - 2018 angajamentul să continue eficientizarea
administrației publice pentru
a oferi cetățenilor servicii la cel
mai înalt nivel, în conformitate cu practicile democrațiilor
europene. În acest sens, ministerul, Cancelaria de Stat și Academia de Administrare Publică
vor contribui la consolidarea
capacităților autorităților locale în scopul modernizări serviciilor publice”.
La colaborarea cu Agenția
GIZ s-a referit mai detaliat dl
Alexandru MURAVSCHI, consultant național superior, Proiectul „Modernizarea serviciilor
publice locale”.
La ședința în plen, cu genericul „Provocări în presta-

de aceste servicii”.
Prezent la eveniment, ministrul dezvoltării regionale
și construcțiilor, dl Vasile BÎTCA, a subliniat, la rândul său:
„Ministerul consideră importantă relația de colaborare cu
administrațiile publice locale,
cu mediul academic și societatea civilă, iar asemenea evenimente constituie o oportunitate pentru a discuta și analiza
provocările și necesitățile regiunilor și localităților. Colaborarea cu Agenția de Cooperare a
Germaniei (GIZ) în cadrul Proiectului „Modernizarea servicii-

rea serviciilor publice locale

soluționarea acestora.
Fiecare dintre D-voastră are
acumulată o bogată experiență
de activitate, inclusiv în sfera
organizării și prestării serviciilor publice. Aceasta mă face să
cred că sugestiile, propunerile,
recomandările formulate de
D-voastră în cadrul discuțiilor
care vor fi prezentate ulterior
organelor de resort, vor fi de
real folos pentru procesul de
modernizare a serviciilor publice, activitate care vizează satisfacerea nevoilor beneficiarilor

în Republica Moldova”, au prezentat comunicări Violeta TINCU, doctor, lector superior,
Catedra științe administrative
a Academiei de Administrare
Publică, Galina VRANCEANU,
consultant principal, Direcția

reforma administrației publice a Cancelariei de Stat,
și Petru VEVERIȚĂ, consultant

național superior, Proiectul „Modernizarea serviciilor publice
locale”, Agenția de Cooperare
Internațională a Germaniei (GIZ).

(Continuare în pag. 5)
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Ședința Consiliului Științific al Academiei
Pe 23 martie 2017,
a avut lor ședința ordinară a Consiliului
Științific al Academiei de Administrare
Publică,
moderată
de președintele Consiliului,
prorectorul
Academiei,
Aurel
SÎMBOTEANU, doctor,
conferențiar
universitar, la care
au fost
abordate
chestiunile
privind
perfecționarea
activității
științifice a Academiei.
Conform ordinii de zi a
ședinței, dna Silvia DULSCHI,
doctor, conferențiar universitar, șef Direcție știință și
doctorat, director al Școlii
doctorale în științe administrative a Academiei, a prezentat rapoartele „Cu privire la
organizarea studiilor avansate de doctorat în cadrul Școlii
doctorale în științe administrative” și „Cu privire la participarea la concursul național
de Granturi doctorale pentru

anul de studii 2017 – 2018”.
Au fost examinate aspectele
privind realizarea planului de
învățământ la disciplinele studiilor de doctorat, cerințele
privind elaborarea proiectelor științifice, a sistemului
de evaluare academică în
cadrul studiilor doctorale. Dl
A. Sîmboteanu a menționat
importanța elaborării Ghidului pentru tezele de doctor,
metodologia de acordare a
creditelor academice.
Dl Mihail MANEA, șef
Secție activitate editorială,
a prezentat raportul „Cu pri-

vire la activitatea și sarcinile
privind pregătirea revistei
metodico-științifice „Administrarea Publică” către acreditare”, în care a făcut o analiză detaliată referitor la conținutul
revistei, la cerințele față de articolele prezentate pentru publicare, menționând numărul
crescând al autorilor din afara
țării, cum ar fi cei din România,
Ucraina, Germania, Suedia,
alte țări. Au fost evidențiate și
problemele privind calitatea
materialelor prezentate pentru a fi publicate, alte aspecte
ale pregătirii către acreditare

a revistei.
A fost examinată,
de asemenea, chestiunea „Cu privire la
desfășurarea pregătirilor către Conferința
științifico -prac tică
internațională
„Teoria
și
practica
administrației publice din 19 mai 2017”,
raportori fiind S.
Dulschi și secretarii
atelierelor de lucru
ale Conferinței. Dl A. Sîmboteanu s-a referit la aspectul
științific, inovativ al materialelor ce urmează a fi incluse
în programul Conferinței, la
geografia participanților și
la calitatea materialelor prezentate pentru a fi publicate

în culegerea de materiale
ale Conferinței, la actualitatea tematică a cercetărilor care să fie utile pentru
perfecționarea continuă a
activității administrative.
Cor. FP

Forumul 3 „Modernizarea serviciilor publice”
(Sfârșit. încep. în pag. 4)
După ședința în plen, Forumul a continuat cu două
paneluri de discuții. La pane-

lul 1 cu genericul „Soluții de
management în prestarea
serviciilor publice locale” (moderator – Natalia IACHIMOV,
consultant național, Agenția
(GIZ), au prezentat comunicări

Aliona TINCĂ, șef Secție marketing și atragerea investițiilor,
SA
„Salubritate-Șoldănești”,
Natalia CULEVA, Serviciul economic al primăriei mun. Cahul,

și Ana-Maria VEVERIȚA, IDIS „Viitorul”, care au abordat problemele ce țin de managementul
deșeurilor solide, regionalizarea serviciilor de alimentare

cu apă și canalizare, serviciile
publice de calitate – prioritate
pentru orice localitate.
În cadrul celui de-al doilea panel cu genericul „Practici inovative
de prestare
a serviciilor
publice”, moderat de Violeta Tincu,
au prezentat
comunicări
reprezentanții
Centrului de
Guvernare
Elec tronică,
directorul
executiv Eugeniu URSU,
și coordonatorul
Vlad
MANOIL, precum și Tatiana
CRACIUN, specialist în Proiectul „Energie și biomasă”, fiind
puse în discuție subiectele
ce țin de practicile inovative

în gestionarea serviciilor pu-

blice de către autoritățile
administrației publice locale
și în domeniul surselor regenerabile de energie și a
eficienței energetice, digitalizarea serviciilor publice.
Discuțiile în cadrul acestor paneluri au avut ca obiective calitatea serviciilor publice care să fie mai aproape de

cetățeni și să fie corespunzătoare nevoilor populației prin
transparența, modernizarea și
durabilitatea serviciilor publice
locale prestate.

Participanții la Forum au
înaintat recomandări, propuneri și sugestii privind metodele și formele de modernizare continue a serviciilor
publice în Republica Moldova, care vor fi sistematizate și
prezentate organelor abilitate
ale statului.
Ion AXENTI
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Pentru un serviciu public de calitate
Având misiunea de planificare, organizare şi desfăşurare a procesului de dezvoltare profesională a personalului din cadrul autorităţilor administrației publice şi din alte instituţii publice şi private, Departamentul Dezvoltare Profesională al Academiei de Administrare Publică contribuie la îmbunătățirea actului de guvernare la nivel central și local, la asigurarea calității serviciilor publice prestate
cetățenilor. În acest context, rezultate meritorii au fost înregistrate pe parcursul anului 2016, pe care le prezentăm în materialul, semnat de dna Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului Dezvoltare Profesională.
Tradițional, cursurile de
dezvoltare profesională au fost
organizate și desfășurate la
comanda de stat, la solicitarea
autorităților publice și în colaborare cu partenerii de dezvoltare/alte organizații.

La comanda de
stat

În perioada de referință, au
fost desfăşurate 42 de cursuri
de dezvoltare profesională a
personalului (toate câte au fost
planificate) în cadrul cărora au
fost instruiţi 1144 de funcţionari din autorităţile administraţiei publice centrale și locale de nivelurile I şi II. În acest
context, menționăm faptul că
autoritățile publice centrale
au delegat la cursuri de dezvoltare profesională mult mai
multe persoane decât prevede
comanda de stat.
Scopul cursurilor respective l-a constituit aprofundarea, actualizarea cunoștințelor,
dezvoltarea abilităților, modelarea aptitudinilor necesare
funcționarilor pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor de
serviciu. Funcționarii publici au
fost instruiți de către cadrele
didactice ale AAP, precum şi
de către funcţionari cu experienţă relevantă în domeniu
din cadrul autorităţilor publice. Lecţiile au avut caracter
practic, aplicativ şi, după cum
au menţionat participanţii,
util activităţii pe care o desfăşoară. Formatorii au utilizat în
procesul de predare metode
andragogice, fapt care a condus la eficientizarea procesului de dezvoltare profesională
şi a fost apreciat înalt de către
participanți.
Participanții au apreciat, de
asemenea, prezentarea setului
de materiale oferit în format

electronic, dar, în același timp,
au menționat că ar fi fost util
dacă toate materialele erau
prezentate și pe suport hârtie.

La solicitarea
autorităților
publice

Ca și în anii precedenți,
Academia a colaborat cu
autoritățile publice în domeniul prestării serviciilor de instruire pentru funcționarii din
autoritățile respective. Astfel,
în anul 2016, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Drumurilor, Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și Familiei au
solicitat/anunțat
concursuri
pentru achiziționarea serviciilor de instruire. Academia a
participat și a câștigat concursurile respective, astfel că, în
baze contractuale, au fost realizate 48 de cursuri pentru 746
de persoane.

În colaborare cu
partenerii

Pe parcursul anului 2016,
cu suportul financiar și metodologic al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei
(GIZ), Academia a elaborat un
nou curs de instruire „Achiziții
publice. Gestionarea conflictu-

lui de interese în procesul de
achiziții publice”. De asemenea,
a inițiat o nouă modalitate de
conlucrare cu autoritățile publice locale prin intermediul
unei platforme de comunicare deschisă în problemele
administrației publice, fiind
organizate două Forumuri
Deschise „Reforma administrativ-teritorială a Republicii
Moldova” și „Dezvoltarea regională în Republica Moldova”.
Scopul realizării acestor platforme deschise de comunicare l-a constituit îmbunătățirea
competențelor și abilităților
autorităților publice, încurajarea discuțiilor deschise în scopul realizării unui schimb de
experiență, de bune practici
și identificarea provocărilor
și oportunităților cu care se
confruntă autoritățile publice
locale și centrale în contextul
dezvoltării locale și regionale.
La aceste forumuri au participat reprezentanții autorităților
publice centrale și locale, ai
societății civile, ai Agențiilor
de Dezvoltare Regională, ONGurilor, profesori ai AAP, ai altor
instituții de învățământ superior, alte persoane cu experiență
în domeniile vizate care manifestă interes față de subiectele
referitoare la dezvoltarea regională.
Concluziile finale s-au rezumat la faptul că succesul în
fortificarea regiunilor și reducerea disparităților va fi asigurat doar prin cooperarea și
implicarea tuturor actorilor
sociali: autorități publice locale, reprezentanți ai sectorului
privat, organizațiilor non-profit ș. a., care, în colaborare cu
instituțiile de dezvoltare regională și autoritățile centrale, vor
facilita producerea efectelor
așteptate de locuitori. Succesul

dezvoltării regiunii depinde de
capacitatea instituțiilor și actorilor regionali de a coopera eficient în procesul de dezvoltare
regională care presupune: cooperare intercomunitară și abordare participativă, identificarea
ideilor de proiecte și pregătirea
calitativă a documentației necesare, atragerea resurselor financiare, implementarea cu succes
a proiectelor, asigurarea unei
transparențe totale a procesului.
În anul 2016, Academia a
continuat colaborarea cu Programul Comun de Dezvoltare

Locală Integrată în domeniul
dezvoltării profesionale a
personalului din autoritățile
publice. Astfel, în perioada
menționată, a fost elaborată și
lansată oficial Platforma de elearning. Prin intermediul sistemului de instruire la distanță,
Academia și-a propus instruirea

consilierilor locali în domenii
ce vizează funcţionarea administraţiei publice locale, finanţele publice locale, prestarea
serviciilor publice locale, planificarea strategică participativă,
comunicarea cu cetățenii etc.
pentru a avea posibilitatea de a
instrui un număr cât mai mare
de consilieri.
Platforma respectivă va
oferi posibilitatea aleșilor locali
să obţină, fără deplasări şi cheltuielile indirecte aferente procesului de instruire tradiţional,
cunoștințele necesare creării
unei administrații publice locale eficiente capabile să asigure
prosperarea cetăţenilor şi modernizarea serviciilor publice
locale în contextul proceselor
de integrare europeană a Re-

publicii Moldova.
În total, pe parcursul anului 2016 au fost instruiți peste 3100 de funcționari din
administrația publică.
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Rectorul Academiei a participat, la
București, la lansarea colecției „Basarabica“

Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor
universitar, a participat, pe
24 martie curent, la lansarea
colecției editoriale ,,Basarabica”, care a avut loc la Academia
Română.
Rectorul Academiei a plecat la București la invitația prof.
univ. dr. h. c., Mircea DUȚU, director al Institutului de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
Evenimentul a fost organizat de către Secția științe istorice și arheologie a Academiei
Române, Institutul de Cercetări
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” și Universitatea din Craiova.
Rectorul Academiei Oleg
Balan a precizat că un cuvânt
de deschidere a rostit reputatul istoric acad. Dan BERINDEI,

preşedintele Secţiei de ştiinţe
istorice şi arheologie a Academiei Române, iar lucrările au
fost conduse de academicianul
Victor SPINEI, vicepreședinte
al Academiei Române. Acad.
Victor Spinei a prezentat, de
asemenea, proiectul editorial
,,Basarabica”
În cadrul manifestării a fost
inaugurată colecția editoria-

lă „Basarabica”, prin lansarea
lucrărilor ,,Geneza problemei
basarabene – 1812”, autor-coordonator, cercetător științific,
doctor Vlad MISCHEVCA, de
la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei
și ,,Constituția la răscruce de
milenii”, ediția a 2-a, autor prof.
dr. Ion GUCEAG, membru-corespondent și vicepreședinte

al A.Ș.M. Acestea sunt primele două volume din colecție,
apărute la Editura Academiei
Române și Editura ,,Istros” din
Brăila. De remarcat, că pentru
prima dată Academia Română
lansează un proiect, în cadrul
căruia vor fi tipărite lucrări ale
savanților din Republica Moldova.
La manifestare au mai participat Excelența Sa Mihai GRIBINCEA, ambasadorul Republicii Moldova la București, prof.
Valer DORNEANU, președintele
Curții Constituționale a României, Victor ȚVIRGUN, exministru al educației și fost
ambasador al Republicii Moldova în Turcia, Sergiu BAEȘ,
decan al facultății de drept a
Universității de Stat din Moldova.
Sergiu CONDREA

Învățământul global discutat la
Summit-ul din Turcia
În zilele de 22 – 24 martie curent, la Istanbul, Turcia, și-a ținut lucrările Summitul Învățământului
Superior din Eurasia Eurie 2017 „Conectarea Continentelor la Învățământul Global”. Academia de Administrare Publică a fost reprezentată la acest eveniment de către dl Orest TĂRÂȚĂ, doctor, conferențiar
universitar, șef Direcție relații internaționale.
Summit-ul a fost organizat de Uniunea Universităților
Euroasiatice (EURAS) și s-a
focusat asupra eficientizării cooperării și diversificării
relațiilor dintre instituțiile de
învățământ superior din acest
spațiu și diversificării ei. Forumul și-a desfășurat lucrările în
incinta Centrului de Convenții
Internaționale și Expoziții Lufti
Kirdar din Istanbul cu participarea reprezentanților a peste
300 de instituții de învățământ
superior din Turcia și de peste
hotare.
Summit-ul a oferit noi
oportunități de aprofundare a
cooperării interinstituționale,

creșterea
randamentului
mobilităților academice, de
semnare a noilor acorduri, diversificarea etapelor de cooperare existente etc. Un rol aparte i-a revenit Expoziției țărilor
participante la acest eveniment, care a facilitat contactul între persoane și instituții,
schimbul
de
materiale
informaționale între instituțiile
de învățământ superior, unde
Academiei de Administrare
Publică, Universității Tehnice
a Moldovei și Universității din
Comrat li s-a rezervat un spațiu
expozițional cu denumirea
„Study in Moldova” .
Pe parcursul desfășurării
Summit-ului seminarului au

fost stabilite relații directe cu
reprezentanții a peste 20 de
instituții de învățământ superior din Europa și Asia.
În concluzie, credem că ar

fi bine de găsit posibilități de
a deschide grupe cu predare
în limba engleză la specialitatea Relații internaționale
pentru studenții autohtoni
și străini, ceea ce va permite
Academiei să acționeze de
pe poziții de paritate, să realizeze cu succes programul
de mobilitate academică
(studenți și profesori) și să-și
asigure prin intermediul catedrelor de specialitate, așa
cum practică instituțiile de
peste hotare, accesul la pro-

iecte internaționale.
În urma instituirii grupelor cu predare în limba engleză, asigurării unei
bune publicități a instituției
prin intermediul companiilor abilitate (naționale și
internaționale), se vor stabili
relații de interes reciproc de
cooperare cu instituțiile similare din imensul spațiu euro-asiatic, va crește sesizabil
imaginea instituției noastre
la nivel internațional și, totodată, interesul conaționalilor
noștri și tinerilor din străinătate pentru a-și face studiile
la Academia de Administrare
Publică.
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Consolidarea potențialului regiunilor
Pe 27 martie curent, la
Academia de Administrare
Publică, a avut loc o masă
rotundă cu tema „Consolidarea potențialului de dezvoltare și promovare a regiunii
– experiența țărilor Uniunii
Europene și perspectivele
SUERD”, organizată de Departamentul Dezvoltare Profesională al Academiei, cu
suportul Agenției Austriece
de Cooperare și Dezvoltare,
prin intermediul Proiectului
„Dunărea unește”. La eveniment au participat prim-prorectorul Academiei, Andrei
GROZA, doctor, conferențiar
universitar, prorectorul Aurel SÎMBOTEANU, doctor,
conferențiar universitar, Aurelia ȚEPORDEI, director al
Departamentului dezvoltare
profesională, cadre didactice ale Academiei, precum și
Marian CĂPRARU, managerul
Unității de implementare a
grantului acordat de Agenția
Austriacă pentru Dezvoltare,
proiectul „Dunărea Unește”,
personal cu funcții de conducere/execuție din cadrul
autorităților administrației
publice locale.
Dl Aurel Sîmboteanu a
menționat în alocuțiunea
sa de deschidere a lucrărilor
mesei rotunde că Academia
organizează diverse activități
de instruire/informare la

solicitările autorităților publice. În acest context, se înscrie și respectiva masă rotundă privind consolidarea

frontalieră, a prezentat
informația
„Oportunități
de
finanțare
transfrontalieră: apelul
de propuneri de
proiecte în cadrul
POC Bazinul Mării
Negre 2014 – 2020”,
iar Marian Căpraru,
managerul Unității
de implementare a
grantului
acordat
de Agenția Austriacă pentru Dez-

potențialului de dezvoltare și
promovare a regiunilor prin
modernizarea managementului elaborării și implementării proiectelor, stabilirea
parteneriatelor cu donatorii
externi pentru finanțarea
proiectelor.
Dna Oxana PAIERELE, șef
Direcție relații internaționale
și atragerea investițiilor a
Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a prezentat o informație cu tema
„Donatori activi în Republica
Moldova. Asistența de dezvoltare a Uniunii Europene.
Cadrul instituțional și mecanismul de coordonare a
asistenței externe în Republica Moldova”, în care s-a referit
la întregul proces de elaborare și implementare a proiec-

telor, care include concepția,
eligibilitatea, aplicarea proiectelor, conform condițiilor
stipulate de donatorii externi,

analiza sectoarelor prioritare
de aplicare a proiectelor și
implementarea lor, alte aspecte care să promoveze proiectele înaintate pentru a fi
acceptate de donatori. Topul
celor mai mari donatori pentru Republica Moldova include Statele Unite ale Americii,
România,
Banca Mondială,
Uniunea Europeană. Alte investiții
sunt făcute în
cadrul programelor de cooperare
transfrontalieră
și transnațională,
finanțate de Uniunea Europeană,
precum ar fi Programul Ucraina –
România – Republica Moldova etc.
Despre noile programe
de cooperare transfrontalieră
2014 - 2020, eligibile pentru
Republica Moldova, a vorbit Iulia FURCULIȚĂ, expert,
programele de cooperare
transfrontalieră, care s-a referit la Programul operațional
comun România – Republica Moldova, Programul
transnațional Dunărea, eligibil pentru 14 țări, inclusiv Republica Moldova.
Tot la acest compartiment,
Tatiana UDREA, expert în programele de cooperare trans-

voltare, proiectul
„Dunărea Unește”,
informația
„Oportunitățile și provocările în procesul promovării
Strategiei Uniunii Europene
în Republica Moldova (SUERD). Domnia sa a făcut și
o prezentare a platformei
online „dunarea.md”.
Tematica mesei rotun-

de a generat un viu interes
printre participanți, comunicările fiind urmate de întrebări sub diferite aspecte
privind elaborarea proiectelor și modalitățile de aplicare a lor pentru a fi acceptate
de donatori și, ca rezultat,
odată cu implementarea lor,
să fie asigurată consolidarea
potențialului de dezvoltare
și promovare a regiunilor și,
în ansamblu, a întregii țări.
Vlad IONAȘCU
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Tineretul constituie o prioritate de actualitate în activitatea primăriei Călărași. Aceasta
este determinată de faptul că
cele mai mari probleme, cu
care se confruntă adolescenții
și tinerii din oraș, sunt utilizarea ineficientă a timpului
liber, participarea redusă la
diverse evenimente din cadrul
comunității. Aceasta afectează formarea personalității și
responsabilității față de propriul viitor. Iar un program eficient de dezvoltare al tinerilor
nu poate fi conceput fără sprijinul administrației publice, a
comunităţii, în general.
Astfel, în scopul implicării tinerilor în administrarea
publică locală a fost lansat un
sondaj cu genericul „Credeți
că este necesară crearea unui
Consiliu Local al Tinerilor în
orașul Călărași?”, la care majoritatea răspunsurilor au fost
afirmative.
Urmare sondajului, primăria, în parteneriat
cu instituțiile de învățământ
din oraș, a constituit un grup
al tinerilor consilieri care au
început să se implice activ în
treburile comunității alături de
reprezentanții administrației
publice locale.
Pentru formarea Consiliului Local al Tinerilor, în cadrul
proiectului USAID de Susținere
a Autorităților Publice Locale și
cu implicarea voluntarilor Corpului Păcii, primăria Călărași a
dat start concursului: „Scrie
un eseu ,,Ce schimbări ai face

în orașul tău în următorii 5 ani”
și vei deveni membru al Consiliului Local al Tinerilor din
orașul Călărași”. Ca rezultat, au
fost selectați 25 de tineri, care
au fost instruiți în domeniul

Administrația publică locală
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Tinerii implicați în
administrarea publică

ziilor la nivel local. Totodată,
activitățile Consiliului Local al
Tinerilor cultivă deprinderi de
luare a deciziilor şi de formare
a simţului demnităţii. Crea-

scrierii și implementării proiectelor. La ședințele de
instruire s-au constituit 5 grupuri
care au elaborat
mai multe proiecte și în termen de
3 luni, fiind ghidați
de specialiștii din
primărie, au implementat cu succes proiectele:
- îmbunătățirea
serviciului de salubrizare în orașul Călărași;
- amenajarea a două stații
auto din orașul Călărași;
- dezvoltarea dragostei de
lectură la copii din grădinițe;
- să oferim zâmbete celor
mai triști ca noi.
Beneficiari ai proiectelor sunt locuitorii orașului
Călărași de toate vârstele. Locuitorii de pe străzile Gr. Ureche, N. M. Spătaru, I. Neculce,
Ștefan cel Mare și Sfânt și Alexandru cel Bun au achiziționat
pubele pentru deșeuri și au încheiat contracte de evacuare a
deșeurilor cu Întreprinderea
comunală Călărași, creând,
astfel, condiţii de îmbunătăţire a calităţii vieţii. 25 de oameni în etate de la Azilul de
bătrâni din orașul Călărași și
5 familii social-vulnerabile au
avut parte
în ajunul
Anului
Nou de un
program
artistic și
de pachete pentru
masa de
sărbătoare.
Copiii
din 2 grupe pregătitoare de
la grădinița ,,Guguță” și copiii
părinților, care vizitează biblioteca orășenească beneficiază în zilele de odihnă de ore
de dezvoltare a dragostei de
lectură, de dezvoltare a jocuri-

lor interactive.
Tinerii au lucrat la implementarea proiectelor în parteneriat cu Consiliul orășenesc
Călărași, Asociația Obștească
PROGenEVA, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Vita-Longa”, SRL ,,Ghiocel”, SRL
,,Fidesco”, Asociația Pedagogilor, Elevilor și Studenților
„VADEMECUM”, Asociația de
Sprijin a copiilor și tinerilor cu
dizabilități „Dorința”, liceul teoretic „M. Sadoveanu”, liceul
„Vasile Alecsandri”, grădinițele
„Lăstărel”, „Guguța”, Întreprinderea comunală Călărași, Azilul de bătrâni Călărași.
Primăria a susținut, de
asemenea, diverse proiecte
și activități destinate tinerilor:
„Ecomania”, ediția 2015-2106,
desfășurat în parteneriat cu
Asociația de Dezvoltare Creativă și primăria Călărași; proiectul ,,Salut Călărași“, în parteneriat cu Corpul Păcii; „Iubește-ți
râul Bâc”, în parteneriat cu
Consiliul de Bazin Bâc, Consiliile raionale Călăraşi, Străşeni,
Ialoveni, Anenii Noi, Ministerul
Apărării al Republicii Moldova
și primăria s. Temeleuţi.
După cum ne informează
primarul de Călărași, dl Nicolae
Melnic, Consiliul Local al Tinerilor este recunoscut prin decizia autorităţii publice locale
drept organ consultativ în problemele tinerilor și nu numai,
fiind o formă de reprezentare şi împuternicire a tinerilor
pentru asigurarea participării
în procesele de luare a deci-
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rea CLT și activismul tinerilor
consilieri îmbunătăţește microclimatul din comunitate şi
creează un mediu confortabil
în luarea deciziilor, la nivel de
Consiliu, pentru îmbunătăţirea calității vieţii cetățenilor
din oraş.
„Noile obiective ale CLT,
spune președintele acestuia,
Cristian VEREJAN, prevăd participarea mai activă a tinerilor
în procesul de luare a deciziilor,
în promovarea şi dezvoltarea
politicilor de tineret, informarea tinerilor despre posibilităţile de dezvoltare culturală, educaţionale şi antreprenoriale,
crearea parteneriatelor regionale în domeniul politicilor de
tineret, organizarea cursurilor
de elaborare și implementare a
proiectelor etc.
A fi președinte al CLT nu
este un lucru ușor, dar e interesant, mai ales atunci, când
ai un grup de tineri creativi și
ingenioși. Sunt bucuros că prin
alegeri am ajuns președintele
Consiliului, activez de la fondarea sa și atâta timp, cat voi
putea, voi continua activitatea. În acest Consiliu, tinerii
pot să-și dezvolte abilitățile de
manager, de comunicare, de a
cunoaște persoane noi, ceea
ce pe mine, personal, mă ajută mult și cred că și pe ceilalți
tineri. Consiliul tinerilor este
locul în care ideile devin realitate.
Ion AXENTI
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Agricultorii din zona de
centru a țării privesc cu noi
speranțe la anul agricol 2017,
speranțe bazate pe un proiect
al parteneriatului public-privat, realizat în premieră în satul Costeşti, raionul Ialoveni.
Este vorba de prima Casă de
sortare şi ambalare a fructelor şi legumelor din Republica
Moldova. Casa de ambalare are suprafaţa de 2 880 de
metri pătraţi cu capacitatea
de păstrare simultană a 1 500
tone de producţie.
Complexul, unde lucrează
40 de angajaţi permanenţi,
include zece camere frigorifice a câte 110 tone şi patru

camere de 70 de tone fiecare.
Aici funcţionează două linii
de ambalare a strugurilor, cu

Buna guvernare locală

Prima Casă agricolă de sortare şi ambalare
capacitatea de şase tone pe
oră. Proiectul a fost iniţiat,
după ce un grup de producători din satul Costeşti, reveniţi
din Italia, au înţeles că, doar
asociindu-se, vor putea obţine producţie competitivă pe
piaţa europeană.
În realizarea proiectului
producătorii au fost susținuți
de
administraţia publică
locală, de specialiştii de la
„FructBioImpex”, de Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, reprezentanţii Băncii
Mondiale,
Ambasadele SUA şi
României
în Republica Moldova. Ca
rezultat, a
fost creată
As o c i aţ i a
producătorilor şi exportatorilor de struguri de masă din
Costești, Ialoveni.

Investiţia totală
pentru construcţia
Casei de ambalare
a fost de 27 milioane de lei, oferiţi
de Fondul naţional
pentru dezvoltare
regională şi Asociaţia producătorilor de struguri de
masă.
Activitatea noii
întreprinderi este
diversă, oferind locuri de
muncă pentru băștinași, permanente sau sezoniere. Astfel, în perioada fierbinte de
lucru personalul este suplinit
triplu pentru a fi asigurat un
proces de lucru neîntrerupt,
rapid şi calitativ. În perioada, în care nu este producţie
pentru a fi ambalată, angajaţii
sunt implicaţi în lucrări agricole, instruiri sau alte activităţi ale asociaţiei producătorilor.
Prin ambalarea strugurilor şi a fructelor la standardele europene este asigurată

Crearea serviciului de spălătorie socială
Inaugurarea spălătoriei
sociale în comuna Sângereii
Noi, raionul Sângerei, a constituit un eveniment însemnat,
îndeosebi pentru persoanele
în etate, ceea ce reprezintă o
materializare a grijii permanente a administrației publice
locale pentru această categorie a populației, dar și a întregii comunități. De când a fost
deschisă spălătoria socială,
persoanele în etate vin aici nu
doar pentru a-şi spăla rufele,
dar şi pentru a comunica între
ele, a-și alina singurătatea de
acasă, a afla cele mai actuale noutăţi şi a pune satul la
cale, cum se vorbește la țară.
Pentru crearea unui astfel de
serviciu, autorităţile locale au
oferit spaţiul necesar, iar locuitorii comunei au fost mobilizaţi şi au donat bani, mobilier,
cărţi pentru bibliotecă, ziare
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și reviste etc. Astfel, spălătoria
socială s-a transformat într-un
mediu prietenos de socializare pentru bătrâni. Lunar, maşinile spală în jur de 800 de
kilograme de rufe.

De serviciile spălătoriei
sociale beneficiază peste 230
de persoane, dintre care mai
mult de jumătate sunt persoanele în etate. Spălătoria

este dotată cu trei maşini de
spălat rufe a câte cinci şi 12
kg. Crearea serviciului de spălătorie socială din comuna
Sângereii Noi este unul dintre
cele 20 de proiecte, susţinute

financiar de către Programul
Comun de Dezvoltare Locală
Integrată (PCDLI).
Obiectivul realizat oferă mai multe exemple de

garanția că produsele sunt
calitative şi inofensive, lucru
indispensabil pe piaţa Uniunii Europene. Acest complex
agroindustrial va constitui un
instrument prin care Moldova
îşi va construi punţi către piaţa europeană în următorii ani
şi, totodată, va fi un model de
succes, necesar de a fi realizat

în fiecare zonă a ţării, prin
care să fie stimulată întoarcerea persoanelor plecate
peste hotare, în satele de
baștină și, respectiv, lansarea afacerilor proprii acasă,
în beneficiul consătenilor și
comunității.

inițiativă și activism social.
Serviciul de spălătorie socială educă comunitatea să
fie social responsabilă de problemele cu care se confruntă
cetăţenii săi, să asigure realizarea în comunitate a indicatorilor unui trai decent şi confortabil, promovat prin fapte
concrete şi nu în declaraţii şi
vorbe.

Rezultatele sunt cele
așteptate - persoane cu nivel de trai îmbunătăţit, cuprinse cu servicii ce le reduc
discriminarea şi le includ în
comunitate ca persoane social active, cu drepturi respectate şi sărăcie diminuată,
comunitate antrenată în activităţi de asigurare a necesităţilor stringente tuturor
locuitorilor săi.
Sursa: Antologia
Bunelor Practici,
IDIS Viitorul
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Organizația Națiunilor
Unite a declarat în anul 2013
ziua de 21 martie - Ziua Internaţională a Pădurii, ca o
oportunitate de creștere a
nivelului de conștientizare a
societății privind rolul şi importanţa pădurilor în viața de
zi cu zi. Scopul scontat este
de a determina crearea şi întărirea angajamentului politic
pentru realizarea gestionării
durabile a pădurilor în toate
țările lumii.
Republica Moldova este
Parte la mai multe Convenţii
internaţionale în domeniul
diversităţii biologice. Odată
cu semnarea acestor tratate internaţionale, Moldova a
întreprins mai multe măsuri
în vederea creării unui cadru

Sărbători ecologice
naţional adecvat care asigură
protecţia ecosistemelor naturale, folosinţa chibzuită şi
conservarea regnului animal
şi vegetal, protecţia ariilor naturale protejate nu numai la
nivel local, dar şi regional.
În Republica Moldova
suprafaţa acoperită cu vegetaţie forestieră este de 462,7
mii ha sau 13,7 % din teritoriul ţării, fondul forestier constituie 419,2 mii ha, suprafaţa
acoperită cu păduri – 374,8
mii ha (12,1%). În perioada
anilor 2002-2012, în Republica Moldova au fost realizate
activităţi de extindere a terenurilor cu vegetaţie forestieră
pe o suprafaţă de circa 60 mii
ha.
Fonderea relativ redusă

21 martie - Ziua
Internaţională a Pădurii

a fondului forestier de stat,
în raport cu teritoriul total al
republicii şi caracterul izolat al
amplasării obiectelor de protecţie teritorială, nu asigură o
conservare efectivă a diversităţii biologice conform cerinţelor, stipulate în convenţiile
din domeniu.
Ziua Internațională a Pădurii care pe lângă sporirea
conștientizării rolului deosebit de important al pădurilor,
își propune și obiective concrete, determină activități și în
Republica Moldova, de rând
cu alte țării, privind campanii
masive de împăduriri.
Ministerul Mediului și
Agenţia „Moldsilva” și-au propus să participe, alături de
responsabili ai activităţii forestiere din celelalte țări ale

lumii, la reconsiderarea rolului
şi importanţei
pădurilor. Aceste două instituții
au elaborat, fiind
aprobat prin hotărâre de Guvern
Planul naţional
de extindere a
suprafeţelor cu
vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018,
care prevede extinderea suprafeţelor cu vegetaţie forestieră cu 13 041 ha, dintre
care terenuri degradate pe o
suprafaţă de 10386,9 ha, fâşii
de protecţie a apelor râurilor
şi bazinelor de apă pe o suprafaţă de 1654,1 ha şi 1000
ha fâşii forestiere de protecţie
a terenurilor agricole.
Implementarea Planului
naţional va contribui la micşorarea suprafeţelor terenurilor degradate, extinderea
fîşiilor de protecţie a apelor
rîurilor şi bazinelor de apă, a
fâşiilor de protecţie a terenurilor agricole precum şi mărirea gradului de împădurire a
teritoriului ţării.
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„Creată de natură –
livrată de noi”
De Ziua Mondială a Apei,
care este marcată pe 22
martie, s-a încheiat campania „Creată de natură - livrată de noi”, lansată de către
S.A. `„Apă-Canal Chişinău”.
Pe piața Republicii Moldova au fost distribuite 1000
de sticle de apă îmbuteliată
marca „Apă-Canal Chișinău”.
Potrivit directorului general al S.A. „Apă-Canal
Chişinău”, Veronica HERȚA,
campania a fost lansată cu
scopul de a informa societatea despre faptul că apa de
la robinet este bună și corespunde tuturor cerințelor
și normelor în vigoare. De
asemenea, campania a avut
menirea de a combate falsurile lansate pe piață, precum
că apa de la robinet ar fi de
proastă calitate și lumea trebuie să consume apă îmbuteliată. Astfel, urmare a testelor,
apa potabilă, considerată a
fi mult mai curată, mai pură,
mai gustoasă și, nu în ultimul
rând, de 460 de ori mai ieftină decât cea îmbuteliată, este
cea de la robinet.
Interes față de această
campanie au manifestat și
consilierii municipali care au
salutat iniţiativa furnizorului
de apă de a informa societatea despre faptul că apa de

la robinet este bună și corespunde tuturor cerințelor.
„Pot spune cu fermitate faptul că apa noastră este
de cea mai bună calitate
Consumați cu plăcere. Pe parcursul procesului tehnologic
urmează procesul de dezinfectare după care se distribuie în municipiu. 36 de rezervoare sunt verificate și cu
laboratorul stației de tratare
sunt monitorizate de Centrele
de medicină în țară și agenți
economici care au produse
și le livrează peste graniță”, a
adăugat directorul general al
Regiei „Apă-Canal Chișinău”.
De remarcat în acest context că, în 2015, postul de
radio „Europa Liberă” a lansat
o investigație despre calitatea
apei distribuite în țară prin diferite surse precum: robinete,
sticle îmbuteliate și izvoare.
Apa distribuită de „Apă-Canal Chișinău” a fost calificată
drept cea mai de calitate, în
urma investigației și rezultatelor de laborator.

Apa izvorul vieții
Prin ratificarea de către
Parlament a Acordului de
grant dintre Republica Moldova şi Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare s-a dat undă verde implementării proiectului „Apă
Nord Moldova”.
Documentul prevede finanţarea lucrărilor de modernizare a reţelelor de alimentare cu apă a localităţilor din
nordul ţării. Grantul oferit are
o valoare de 10 milioane de
euro, care reprezintă o treime

din valoarea totală a proiectului, de pe urma căruia vor beneficia circa 400 mii de cetăţeni din localităţile raioanelor
Soroca, Drochia, Floreşti, Râşcani, Sângerei şi ai mun. Bălţi.

Implementarea Proiectului „Apă Nord Moldova” va
asigura accesul locuitorilor
din nordul ţării la apă potabilă sigură, respectiv, va
contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora şi la protecţia mediului înconjurător.

FUNCŢIONARUL
PUBLIC

12

Nr. 6 (499) martie 2017

1 aprilie - Ziua păcălelilor

Nicolae Mereacre: funcționar public și epigramist

S-a născut la Costeşti, raionul Ialoveni, unde locuieşte şi în prezent alături de cei
dragi. După cum povestește
singur despre sine, a absolvit
patru „o”. Adică: o grădiniţă,
o școală medie, o Universitate, o Academie, mai precis
– Academia de Administrare
Publică. Este căsătorit, are copii, nepoţi şi tot felul de rude
şi neamuri. Dar are și cărți povestioare satirice și umoristice, epigrame. A activat în
presa scrisă (republicană şi locală). Acum se speteşte în administraţia publică, fiind din
2006 în funcția de secretar al
Consiliului raional Ialoveni,
despre care ne povestește, tot
cu simțul umorului.
„În activitatea unui consiliu local, inclusiv raional,
bineînțeles, predomină res-

ponsabilitatea, sobrietatea, seriozitatea etc. Dar
se mai întâmplă și situații
ilariante, și nu neapărat de
1 aprilie, întâmplări care
generează o stare de spirit benefică pentru cei
prezenți.
Iată o banală întâmplare, pe care am atestat-o
câțiva ani în urmă. În timpul ședinței ordinare, consilierul Radu face o glumă
pe seama colegului său
Denis. Chipurile, l-a zărit deunăzi cu țigara între dinți, deși
acesta n-a fumat niciodată.
Denis, enervat, sare în picioare: „Ați văzut? Ați auzit? Râde
de mine! Domn” președinte
al ședinței, rog să puneți la
vot…” „Ce să pun la vot?”, întreabă președintele. „Că Radu
a râs de mine…”
Sau un alt caz din viața
consiliului. Unul dintre aleșii
poporului a venit cu replica: „Consider că remunerarea noastră nu corespunde
muncii depuse…” La care
președintele raionului a răspuns: „Păi, nu ne putem permite să slăbiți de foame,” opinie care a stârnit hohotele de
râs ale publicului.
P.S. Din motive etice,
numele consilierilor au fost

CÂND ȘEFUL NOSTRU...
Când șeful nostru-ncalcă-o
lege
Sau poate niște simple
norme,
El ne declară, se-nțelege,
Că astea sunt numai
reforme.

schimbate”.
În continuare, propunem
câteva catrene epigramatice,
din creația dlui Nicolae Mereacre care „cuprind” situații,
metehne și personaje din
administrația publică.
NIVELUL
N-a acceptat nici şef, nici
demnitar,
Nici preşedinte şi nici chiar
primar,
Vru să rămână pururi doar
un nime,
Motivu-i simplu – se teme
de-nălţime.

DOAR UNUL ABSENT
Sătenii mei, tot câte doi,
S-au prins în hora cea
străveche,
Și doar primarul nu-i cu
noi El e persoană…
nepereche.

ARGUMENTUL UNUI
DEMNITAR
Când unii spun că țara ni-e
săracă,
Vă rog - nu-i credeți, nu-i
adevărat!
Cum poate astfel ca să fie,
dacă
Eu am și bani, și vile, și
palat.

UNII DE-AI NOȘTRI
prin lume cu mâna-ntinsă...
Văzând cum iar le vine
rândul
Unor năravuri strămoșești,
Nu rareori te prinzi la
gândul,
Că mai ușor e să cerșești.
ETERNUL ALES
Prins în flagrant, eternul
sus-ales
Își etală neapărat
clemența:
,,O viață am furat și am
cules
Un singur vot, ce face
diferența...”

LA SFÂRȘIT DE MANDAT
Nu mi-am cruțat nici forța,
nici elanul,
Deși știam, că este foarte
greu,
Mereu avui în grijă
cetățeanul...
Iar cetățean, în primul rând,
sunt eu.
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