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ZIAR BILUNAR EDITAT DE CĂTRE ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

SUPLIMENT LA REVISTA „ADMINISTRAREA PUBLICĂ“

Ziarul care scrie
istoria Academiei

Stimați colegi!
Aduc sincere felicitări
echipei și cititorilor ziarului ,,Funcționarul Public”
cu
ocazia
apariției,
pe 15 aprilie curent, a celui de-al 500-lea număr
al acestei ediții bilunare!
Printr-o coincidență fericită, acest număr jubiliar
apare tocmai în ajunul Sfintelor Sărbători de Paște și cu
această ocazie le spun un
Paște fericit tuturor cititorilor
ziarului, membrilor colectivului Academiei, funcționarilor
publici din republică!
Țin să apreciez truda echipei redacționale, mică la număr, dar care mai editează
și revista metodico-științifică
trimestrială ,,Administrarea

Publică”, completează pagina web a instituției noastre cu
informații operative și imagini fotografice, dar mai oferă colaboratorilor multiple
servicii editoriale, pregătește
pentru tipar materiale ale
conferințelor științifice și ale
altor evenimente din cadrul
Academiei.
De la apariția primului
număr, în decembrie 1994,
și până în prezent, ziarul
a scris, filă cu filă, o istorie
veritabilă a Academiei, a
susținut și a oglindit activitatea autorităților publice, a
fost și este un sprijin pentru
funcționarii publici.
În acest moment special
pentru ,,Funcționarul Public”,
doresc să le adresez membrilor echipei redacționale cuvinte de apreciere și respect
pentru întreaga activitate pe
care o desfășoară și pentru
dăruirea de care dau dovadă
zi de zi.
La
mulți
ani,
,,Funcționarul Public”!
Oleg BALAN,
rector al Academiei de
Administrare Publică
doctor habilitat,
profesor universitar

Felicitări de Sfintele Paşti!

Să iubim întru Iubire!..

În Viață și în Natură, ca
și în Natura Vieții și în Viața
Naturii, lucrează aceleași legi
universale de când lumea și
Pământul, vorba vine. Domnul le-a orânduit în modul cel
mai strălucit pe toate, încât
omului îi revine doar sarcina
de-a le respecta, ca și pe cele

zece porunci biblice, întru a
trăi în armonie absolută atât
cu sine și cu semenii săi, cât și
cu Natura propriu-zisă. Ceva
mai simplu nici că se poate.
Dar așa ceva e posibil doar
în cazul credinței, când „toate fac una”, precum ne învață
sfânta Scriptură. Sărbătorile

Apariția celui de-al
500-lea număr al ziarului ,,Funcționarul Public”
constituie, după mine, un
eveniment remarcabil și
semnificativ. Din mai multe
considerente.
Ziarul este o publicație
care, pas cu pas, pe parcursul a 23 de ani, reflectă în
mod obiectiv activitatea de
instruire și dezvoltare profesională a funcționarilor
publici în cadrul Academiei
de Administrare Publică, a

ză să se încadreze plenar
discipolii de diferite ranguri ai Academiei de Administrare Publică.
Cu prilejul apariției celui
de-al 500-lea număr al ziarului ,,Funcționarul Public”,

Un eveniment remarcabil
și semnificativ
organelor
administrației
publice centrale și locale.
De menționat și diversitatea amplă a subiectelor
abordate de ziar, menite să
vină în ajutorul dornicilor
de a deveni profesioniști
de înaltă calitate în domeniul administrației publice.
Merită o înaltă apreciere, în această ordine de
idei, și faptul că materialele
publicate sunt în deplină
concordanță cu procesele
(pe plan intern și extern),
care au loc în Republica
Moldova, și în care urmea-

transmit cele mai sincere
felicitări conducerii Academiei de Administrare Publică și colaboratorilor ziarului ,,Funcționarul Public”,
precum și urări de succese
cât mai remarcabile pe viitor.

din an, inclusiv cele legate de
Nașterea Domnului și de Învierea Lui, îl ajută pe om să se
pătrundă de sensul profund

mistic al existenței socioumane poate cel mai mult dintre
toate, deoarece ele îi inspiră
dragoste nemărginită față de
Viață și de orice suflare vie, de
asemenea.
Sărbătorile pascale îl pun
pe om să conștientizeze că
viața e veșnică și el e nemuritor, de vreme ce toți suntem
copiii Domnului, suntem frați
și surori întru El. Noi trăim,

Mircea SNEGUR,
primul Președinte al
Republicii Moldova,
Doctor Honoris Causa
al Academiei de
Administrare Publică

(Continuare în pag. 3)
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„Funcționarul Public” – cronicar consecvent al
administrației publice
Stimați cititori, țineți în
mână ziarul „Funcționarul
Public” cu nr. 500, ce reflectă calea parcursă de
această publicație, cronicar
fidel al evenimentelor de la
Academia de Administrare
Publică, dar și al celor din
autoritățile publice centrale și locale. ,,Funcționarul
Public” a scris filă cu filă,
timp de aproape 23 de ani,
o istorie veritabilă și inedită, a cucerit simpatia cititorilor săi.
Cu acest prilej, la Academie, pe 11 aprilie curent,
a avut loc o masă rotundă
cu genericul „Funcționarul
Public” – cronicar consecvent al administrației publice” la care au participat
cadre didactice, doctoranzi
și
studenți-masteranzi
de la Academie, actuali și foști colaboratori ai
Secției activitate editorială,
corespondenți netitulari
ai ziarului, reprezentanți ai
administrației publice centrale și locale, colegi de la
alte ziare și reviste, ai Uniunii Jurnaliștilor din Moldova.
Moderatorul
evenimentului, Andrei GROZA,
prim-prorector al Academiei, doctor, conferenţiar
universitar, a menționat
că atunci, când s-a deschis
Academia de Administrare Publică, în mai 1993, ca
oricare altă instituție trebuia să aibă ziarul său. Viața
arătă că în toate instituțiile
similare Academiei de Administrare Publică din Republica Moldova și cele din
afara țării au ziare și în scurt
timp și Academia și-a lansat ziarul său.
,,Funcționarul Public”
este bine cunoscut în republică, mai ales în rândul
angajaților din autoritățile
publice. Publicația poate
fi găsită în orice primărie

din republică. Ziarul, în
opinia sa, oglindește operativ și consecvent toate
evenimentele din instituția
noastră, promovând, astfel,
imaginea Academiei de Administrare Publică ca una
dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ
din Republica Moldova.
Ion URSU, vicepreședinte
al raionului Strășeni, a
evidențiat rolul esențial al
Academiei de Administrare Publică, inclusiv al ziarului ,,Funcționarul Public”,
în pregătirea specialiștilor
pentru autoritățile publice din republică, or numai
având cadre înalt calificate
pot fi implementate reformele, îndeosebi, reformele
administrației publice și
administrativ-teritoriale. În
acest context, prin publicarea materialelor cu tematica administrației publice locale, ziarul își aduce
permanent contribuția la
perfecționarea și modernizarea continuă a serviciului
public al țării. Domnia sa a
salutat, de asemenea, publicarea ediției în variantă
electronică pe pagina WEB
a Academiei.
Tudor PALLADI, jurnalist, scriitor și critic literar,
corespondent netitular,
a accentuat că ziarul este
fața instituției noastre, dar
și fața societății. În mod
deosebit, vorbitorul a apre-

bună măsură, cu istoria
modernă a Republicii Moldova, a Academiei de Administrare Publică, timp în
care toți cei care au lucrat și
mai lucrează la acest ziar au
îndeplinit rolul stabilit încă
de la fondarea sa - acela de
a reflecta și de a informa
cititorul exact, obiectiv și
rapid.
Un suport reușit al ziarului pentru primării și consiliile din teritoriu sunt mateciat oglindirea în publicație rialele ce țin de problemele
a sărbătorilor creștine și ale administrației publice locelor naționale.
cale, a specificat Serafim
Tudor DELIU, deputat ISAC, doctor, primar al coîn Parlamentul Republicii munei Ghidighici, muniMoldova, lector univer- cipiul Chișinău. În opinia
sitar, care este unul dintre sa, ziarul este o publicație
primii absolvenți ai Acade- profesionistă, bogată în
miei și o perioadă de timp a genuri. Un suport reușit al
contribuit în mod direct la ziarului pentru primării și
apariția ziarului, a făcut un consiliile din teritoriu sunt
scurt istoric al ediției perio- materialele ce țin de prodice. „Sper și cred, că și pe blemele administrației puviitor ,,Funcționarul Public” blice locale, a menționat
va rămâne un cronicar fidel primarul comunei. Subiecal evenimentelor, va reflec- tele abordate au relevanță
ta multiplele probleme și și servesc drept practici
frământări cu care se con- pozitive din activitatea pri-

fruntă administrația publică în contextul reformei
administrativ-teritoriale”, a
spus deputatul.
Mihai MANEA, șeful
Secției activitate editorială a Academiei, a remarcat faptul că drumul parcurs de ziarul ,,Funcționarul
Public” se identifică, într-o

marilor din țară. Rubrica
„Administrația publică locală” inserează experiențe,
realizări, inițiative și noi
modalități de comunicare
a autorităților locale cu oamenii de la orașe și sate. Cu
certitudine, menționăm că
ziarul poate servi o punte
(Continuare în pag. 3)
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„Funcționarul Public” – cronicar consecvent al
administrației publice
(Sfârşit.Încep. în pag. 3)

de legătură dintre angajații
Academiei de Administrare
Publică și primăriile locale.
Primarul Serafim Isac, care
este și ziarist de profesie, a
dorit echipei redacționale
să abordeze mai insistent
subiecte privind problemele concrete ale primăriilor,
soarta absolvenților Academiei, experiența primăriilor
din alte țări europene.
În luarea sa de cuvânt,
Valentin GUȚAN, primarul
orașului Cricova, municipiul Chișinău,, a menționat
că materialele ziarului oferă o informație variată care
pune accentul pe direcția
prioritară
a
activității
administrației publice locale și, anume, oferirea serviciilor publice operative, calitative și eficiente. Acesta,
în principiu, rămânând a fi
scopul reformelor APL optimizate și orientate către
(Sfârșit. Încep. în pag. 1)

cum zic misticii, și murim întru Iisus Christos, la propriu
și la figurat. Acesta e destinul
nostru. Or, Dumnezeu, după
aceeași Carte a Cărților, este
Iubire, Lumină și Bucurie.
Noi nu putem avea altă Cale
odată ce suntem creația Lui,
a Celui de Sus, trebuie să-L
urmăm în toate și oricând,
trebuie să iubim întru Iubire.
Altă condiție celestă nu avem,
decât condiția Fiului Omului
(Cuvântului Întrupat, altfel
spus. „Christos a înviat!” –
„Adevărat a înviat!” – se salută
creștinii de Sfintele Paști…).
Epoca acestor sărbători,
precedată de renașterea Naturii, de săptămâna „Floriilor”, când toți pomii înfloresc,
când feeria vie a Naturii aduce cu cea din Rai, este una
de neuitat, ea trecând inițial
prin săptămâna patimilor, ca
să triumfe prin Învierea Domnului răstignit „cu moarte pre
moarte călcând” și prin bucu-

cetățean. Din aceste considerente, ziarul ,,Funcționarul
Public” este absolut necesar. Este bine plasată și
informația care ilustrează
detaliat experiența unor
funcționari publici, care
prin experiența personală
reușesc să implementeze
proiecte cu caracter inovator, în contextul local, de
orientate spre utilitate și
valoarea practică. Exemplul
lor presupune și obligă chiar
alți funcționari la eforturi
suplimentare pentru a devansa aceste performanțe.
Ceea ce motivează și invită
la colaborare și cooperare
interinstituțională.
Subliniind importanța
ziarului pentru societate,
Tatiana
KAIGORODOV,
director general al S.C.
,,ELAN POLIGRAF”, tipografia la care de mai
mulți ani în șir este tipărit
,,Funcționarului
Public”,

a apreciat operativitatea
și punctualitatea echipei
redacționale, competența
și modul în care jurnaliștii
își onorează misiunea.
În cadrul întâlnirii s-au
mai pronunțat Claudia
LACHI, consultant principal, Direcția reforma
administrației
publice,
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova,
Ana
VARZARI, doctorandă la
Academie.
În numele conducerii

Să iubim întru Iubire!..

ria speranței ce se transmite
de la ființă la ființă de două
milenii.
Paștele este nu doar bucuria copiilor de a umbla cu oul
roșu, de a-i saluta pe maturi
cu cuvintele magice „Christos
a înviat!”, dar și a celor maturi
de a merge la biserică și de
a sfinți pasca etc. și, la fel, de
a-și spune unul altuia „Christos a înviat!”, de a medita încă
și încă o dată, an de an, toată
viața întru a reînvia în memoria noilor generații amintirea
celui care s-a jertfit pentru
oameni întru a le răscumpăra păcatele înfăptuite, întru a
le confirma prin crucificarea
sa, împlinind, astfel, planul
Tatălui de a-L jertfi pe Fiul său
în numele Credinței, Iubirii și
Luminii.
Suprapunerea obiceiurilor ritualice tradiționale cu
slujbele bisericești în linia
perpetuării Cuvântului Întru-

pat ne întoarce cu fața la cele
veșnice și ne inspiră bucuria
necesară de a nu ne înstrăina
de speranța înnoirii vieții, de
a fi fideli Creatorului nostru
întru a ne cunoaște odată
atât pe noi, cât și pe El însuși,
în toată măreția Lui spirituală
universală incomensurabilă.
Odată cu deschiderea
cerurilor către noi și a noastră către ele, urmează să ne

întărim și mai mult credința
în Om și în Dumnezeu, în tot
ce-i Lumină și Divin, cu cea

Academiei, prim-prorectorul Andrei Groza a înmânat
unui șir de corespondenți
activi și foști colaboratori
ai ziarului diplome de merit și scrisori de gratitudine.
Cu prilejul acestui
eveniment, la Biblioteca
științifică a Academiei a
fost vernisată o expoziție
tematică.
Sergiu VLĂDICĂ
mai mare cumințenie, cu cea
mai aleasă omenie și smerenie, evlavie și cuvioșenie,
cu cea mai mare sfințenie. În
fața altarului, ca în fața Tatălui Ceresc, trebuie să venim
cu sufletul deschis pentru
Suprasuflet, pentru speranța
în ziua de mâine și în tot ce-i
sfânt și nemuritor. În fața
icoanei să ne uităm în ochii
Domnului, în ochii Maicii
Domnului care emană lumină divină, credință senină și
infinită, voință neclintită și
putere de tămăduire sufletească și trupească nemărginită. În fața Cuvântului rostit
să ne umplem inima de seninătate și de bunătate, de blajinătate și de cumsecădenie,
ca să vibrăm în unison cu lumina lui nesfârșită și miruită
de mila Celui de Sus, a Celui
de Lumină și Jertfire, de Iubire și de Nemurire: „Christos a
înviat!” Paște fericit și blagoslovit!
Tudor PALLADI
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Călăuza funcționarului public

Primul număr al ziarului „Funcționarul Public” a apărut în decembrie 1994. La acea vreme, șef
al Secției activitate editorială a Academiei de Administrare Publică era dl Vasile CIOARIC, actualmente coordonator de programe la Centrul Național „Contact”, căruia i-am solicitat un interviu.
CORESPONDENTUL:
Stimate dle Vasile Cioaric,
d-voastră ați pus bazele editării ziarului „Funcționarul
Public”. Cum vă amintiți acele
momente de editare a primelor numere ale ziarului?
Vasile CIOARIC:
Ideea
lansării unei noi ediții periodice – a ziarului „Funcționarul
Public” – a fost o inițiativă conceptuală a fondatorului și primului rector al Academiei de
Administrare Publică, Mihail
Platon. Academia avea deja
o ediție periodică, revista „Administrarea Publică”, dar conducerea instituției înțelegea
că revista de specialitate, care
apărea o dată în trimestru, nu
putea
promova activitatea
de fiece zi a Academiei. Un
ziar, cu o periodicitate mai
mare, ar fi putut acoperi acest
gol informațional. De aici a și
apărut ideea editării ziarului
„Funcționarul public”.
COR.: Care era practica de
lucru a echipei redacționale
privind editarea ziarului?
V. C.: Nu exista o echipă
editorială ca atare. Colectivul
Secției de editare, deși avea în
componența sa câțiva jurnaliști

de profesie, era preocupat cu
totul de alte sarcini de bază.
Șase persoane, inclusiv 2 lucrători tehnici, aveau de editat
revista „Administrarea publică”
într-un volum de circa 80 de
pagini. Iar cu demararea proiectului TACIS, tot personalul
era implicat în culegerea, redactarea, machetarea șu multiplicarea manualelor din domeniul administrației publice.
Astfel că editarea ziarului era o
preocupare auxiliară și de el, de
multe ori, ne aduceam aminte
în ultimul moment, când expirau toate termenele. Cu toate
acestea ziarul avea o mare popularitate, cititorii puteau găsi
în el informații variate și utile.
COR.: Cum a evoluat ziarul, tematica, distribuirea,

colaborarea cu autoritățile
publice centrale și locale în
perioada cât ați activat la
Academie?
V. C.: Tematica materialelor inserate în ziarul
„Funcționarul Public” era dictată de aspirațiile, grijile și
provocările funcționarilor din
primării, ministere și departamente care veneau la Academie la studii. Protagoniștii
interviurilor, schițelor, articolelor de problemă erau primarii, secretarii consiliilor locale,
lucrători de răspundere din
administrația publică centrală.
Mai rar, dar erau cazuri când
corespondenții noștri plecau
în deplasare în localități și veneau cu imagini și informații
de la fața locului. Eram plăcut
surprinși când pe masa de lucru a primarilor din localități
găseam
colecția
ziarului
„Funcționarul Public”. Unul
dintre primari mi-a demonstrat
întreaga colecție de câțiva ani,
pe care o păstra într-un safeu,
accentuând: „Răsfoiesc colecția
cu plăcere, mai ales pentru rubrica permanentă „Cântecele
neamului”.
Iată că au trecut cam 23
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de ani de la apariția primului
număr al ziarului „Funcționarul
Public”, dintre care, în primii
cinci ani, mi-am adus modesta
contribuție le editarea și popularizarea acestei noi publicații
întru promovarea Academiei
de Administrare Publică și a
științei administrației în rândurile funcționarilor publici.
Important e să nu înceteze
editarea ziarului, ci să continue a fi o tribună mai deschisă
către funcționarii publici. Ca
tematica ziarului să fie totdeauna de actualitate, să fie

mai aproape de problematica
autorităților publice locale, să
povestească despre practicile
de succes în activitatea primăriilor noastre. Autoritățile
publice locale au nevoie de
încurajare, mai ales, acum,
când au rămas singure în
fața multiplelor probleme
locale. Istoriile de succes ale
primăriilor, care încearcă să
supraviețuiască în condițiile
actuale, ar putea deveni
subiecte pentru viitoarele
publicații în „Funcționarul
Public” ca lecții de bună guvernare locală și călăuză în
calea dezvoltării durabile a
localităților noastre.
Interviu realizat de
Ion AXENTI

Ziarul „Funcționarul Public” a trecut testul timpului

Mihail MANEA
șef Secție activitate
editorială

Calea parcursă de ziarul
,,Funcționarul Public” se identifică, într-o bună măsură, cu
istoria modernă a Republicii Moldova, a Academiei de
Administrare Publică, timp în

care toți cei care au lucrat și
mai lucrează la acest ziar au
îndeplinit rolul stabilit încă
de la fondarea sa - acela de
a reflecta și de a informa cititorul exact, obiectiv și rapid.
În pofida celor peste 22 de
ani de apariție, pe parcursul
celor 500 de numere lansate, ,,Funcționarul Public” a
continuat să fie în trend cu
schimbările care au avut loc
în societate, a trecut în ultimii ani printr-un proces de
transformare prin care a avut
loc o deschidere către mediul
online și adaptarea la noile
tendințe de comunicare. Odată cu apariția celui de-al 500-

lea număr, vom menționa că
ziarul ,,Funcționarul Public”
a trecut testul timpului, devenind o emblemă a presei
moldovenești. Veridicitatea
materialelor, profesionalismul jurnaliștilor, precum și
capacitatea de a reda evenimentele în mod corect reprezintă examenul pe care ziarul
,,Funcționarul Public” l-a trecut cu brio.
Cu acest prilej fericit, doresc nu numai să-i numesc pe
cei cu care edităm în ultimii
ani ziarul ,,Funcționarul Public” și revista ,,Administrarea
Publică”, alte producții editoriale, dar și să evidențiez, cel

puțin, unele dintre multiplele
calități umane și profesionale
ale colaboratorilor redacției.
Domnul Ion Axenti este
secretar responsabil, un jurnalist cu o vastă experiență
în ale televiziunii, totodată
manifestă și o bună pricepere
în a planifica ziarul, în a sesiza, a pregăti și a selecta cele
mai importante teme și probleme din activitatea Academiei, a administrației publice
centrale și locale. Ține relații
strânse cu organele APL, cu
primarii multor localități din
republică.
(Continuare în pag. 5)
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Ziarul „Funcționarul Public” a trecut testul timpului
(Sfârşit. Încep. în pag. 4)

Domnul Sergiu Vladîca
încă nu are anul de când activează în cadrul secției noastre, dar în acest scurt timp a
reușit să se afirme ca un ziarist cu mare experiență, pe
care a acumulat-o lucrând la
redacțiile ziarelor republicane și în serviciile de presă ale
Parlamentului, Guvernului și
Președinției. Informațiile sale
operative, succinte și consistente despre cele mai importante evenimente din viața
Academiei sunt întotdeauna
binevenite în paginile ziarului ,,Funcționarul Public”.
Putem afirma, de asemenea,
că Dumnealui este furnizorul
principal de știri pentru pagina WEB a Academiei.
Luminița Boiciuc este
cea mai tânără colaboratoare a Secției noastre. Voi
menționa, totodată, atitudinea conștientă și responsabi-

lă a Dumneaei față de sectorul încredințat. Deși aproape
că nu avea idee, când a venit
în redacție, de paginare, de
ceea ce este design-ul unui
ziar sau al unei reviste, actualmente ea se afirmă ca un bun
specialist în ale machetării,
vine adeseori cu sugestii și
idei noi și interesante. Este un
ziarist de mare viitor.
Firește, toți colaboratorii
secției avem încă mari rezerve și oportunități întru a
face ca ziarul și revista să fie
și mai atractive, mai interesante, mai pline de conținut.
Aici aș vrea să menționez că
noi urmează să intensificăm
relațiile cu cititorii, cu organele administrației publice centrale și locale, să ne ocupăm
mai intens de sporirea numărului de abonați la publicațiile
noastre, de a ne încadra mai
activ pe piața publicitară.
Apărut ca urmare a pro-

cesului accelerat de modernizare a tânărului stat moldovenesc, care-și câștigase
independența la 1991, ziarul
,,Funcționarul Public” a fost
nu numai un indicator veridic al libertății presei în țara
noastră, dar și un semn al
independenței naționale. Ziarul ,,Funcționarul Public” a
reușit să păstreze de-a lungul
timpului standardele de calitate jurnalistică, un echilibru
în prezentarea materialelor și
informațiilor, fiind deschis către toate domeniile de interes
public, fără concesii în materie de documentare și de
verificare a veridicității celor
inserate în paginile ziarului.
Aș dori să remarc și
atenția acordată de ziarul ,,Funcționarul Public”
unor astfel de aspecte ale
vieții noastre publice, cum
ar fi activitatea organelor
administrației publice centra-

Ziarul, totdeauna alături de mine
Îmi face o deosebită plăcere să transmit cele mai
sincere felicitări cu ocazia
evenimentului relevant, în
opinia mea, din viața Academiei de Administrare Publică – editarea nr. 500 al ziarului „Funcționarul Public”.
Pentru mine ziarul înseamnă foarte mult, prin intermediul lui sunt la curent cu
evenimentele și noutățile
din administrația publică,
cu realizările specialiștilor
cu inițiativă din domeniu,
cu implementarea proiectelor și buna guvernare locală,
dar, îndeosebi, cu viața Academiei de Administrare Publică, unde am petrecut cei
mai frumoși ani de creștere
profesională ca funcționar
public, dar și de a contribui,
la rându-mi, la pregătirea cadrelor înalt calificate pentru
serviciul public al țării. Fiind
secretar al Consiliului raional

Ialoveni, în 1994 m-am înscris
la Academia de Administrare
Publică, la studii de master, la
specializarea „Administrarea
publică”. În timpul studiilor,
la propunerea dlui rector de
atunci al Academiei, Mihail
Platon, am fost angajat în calitate de profesor. Am predat
cursul „Secretariat și birotică”.
Iar în perioada anilor 19961999 am îndeplinit și funcția
de şef al Secretariatului Academiei de Administrare Publică.
Și e de la sine înțeles că
având aceste funcții, un suport informativ despre viața
Academiei, despre evoluția
administrației publice de
toate nivelurile era pentru
mine, fără îndoială, ziarul
„Funcționarul Public”. Ziarul
era ca un mijloc eficient de intercomunicare directă dintre
Academie, autoritățile publice și funcționarii publici, ceea

Valeriu DIDENCU,
secretar al Consiliului
municipal Chișinău

ce însemna o perfecționare
continuă a funcționarilor cu
studii de master la Academie, sau a celor care au fost
instruiți la cursurile de dezvoltare profesională. Erau și
cazuri când erau adresate diverse întrebări din domeniul
administrației publice, a modificărilor legislației în vigoare și prin intermediul ziarului
li se răspundea, pe înțeles, la
întrebările adresate.
Cu toate că am trecut cu

le și locale, procesul de instruire și dezvoltare profesională
în Academia de Administrare
Publică, stabilirea și dezvoltarea relațiilor internaționale
ale Academiei. Salut, totodată, efortul, colaboratorilor
Secției activitate editorială de
a prolifera realizările științei
naționale în diverse domenii,
de a contribui la combaterea
corupției în republica noastră.
În încheiere, doresc să
aduc cu acest prilej cele mai
sincere mulțumiri conducerii
Academiei noastre, personal
domnului rector, doctor habilitat, profesor universitar
Oleg Balan, pentru sprijinul
permanent pe care ni-l acordă, pentru condițiile de muncă pe care ni le-au creat, pentru atenția sistematică față de
publicațiile noastre.
La mulți ani, mari realizări
și recompense pe măsură!
timpul la alte funcții în cadrul
Guvernului, a primăriei mun.

Chișinău, unde în prezent
îndeplinesc funcția de secretar al Consiliului municipal Chișinău, ziarul a fost,
totdeauna, alături de mine.
Astfel, cu ocazia aniversării
de 20 de ani de la fondarea
Academiei, dar și a aniversărilor de fiecare an, ziarul
îmi oferă posibilitatea de
a-mi exprima recunoștința
și înaltele considerațiuni
pentru tot ce a făcut pentru
mine Academia de Administrare Publică de a fi astăzi
o persoană împlinită și să
pot fi de folos comunității,
orășenilor.
Iar ziarului „Funcționarul
Public” îi doresc să fie în
continuare cronicarul fidel
al Academiei de Administrare Publică, al modernizării administrației publice pe
calea integrării europene a
țării noastre, Republica Moldova. La mulți ani!

6

FUNCŢIONARUL
PUBLIC

Nr. 7 (500) aprilie 2017

,,Funcționarul Public” - 500

Filă cu filă, istoria Academiei
Aproape de-o vârstă cu
Academia de Administrare
Publică, ziarul „Funcţionarul
Public” a promovat în permanenţă evoluţia ştiinţei despre
administrarea publică, transformările conceptuale în procesul de studii de la Academie, fiind fidel cititorului său
– funcţionarul public de toate nivelurile. A fi mai aproape
de el, a-i fi un îndrumător pe
calea integrării în serviciul
public şi avansării în cariera
profesională în interesul societăţii, al cetăţeanului a fost
dintotdeauna scopul suprem
al ziarului. Şi forţa motrice a
acestor deziderate a fost comunicarea reciprocă, ziarul

asumându-şi obligaţiunea de
a fi mereu la curent cu cele
mai bune practici din activităţile autorităţilor publice şi a
le promova mereu, de a fi la
dispoziţia lor pentru a elucida diverse aspecte ale ştiinţei administraţiei pentru un
management eficient în administrarea publică, în procesele de integrare europeană.
Toate aceste procese, deopotrivă cu întreaga tematică de
profil, sunt abordate în prelegerile profesorilor Academiei,
ţinute în cadrul studiilor de
masterat sau la cursurile de
dezvoltare profesională, care
generează, după cum e şi firesc, discuţii constructive, ca
cele predate să fie pe înţelesul tuturor.
Ziarul
,,Funcţionarul

Public” a oglindit pe larg
activitățile din cadrul proiectului
,,Consolidarea
administrației guvernamentale și a serviciului public
din Republica Moldova” cu
susținerea Programului TACIS, care a demarat în februarie 1995 și a continuat timp de
aproape 4 ani. Acesta a fost
unul dintre cele mai importante proiecte de asistență
tehnică pentru Academia de
Administrare Publică, care
a contribuit substanțial la
pregătirea cadrelor didactice, elaborarea de manuale și
cursuri de lecții, la consolidarea bazei tehnico-materiale a
instituției.
În nr.
22, din decembrie
1998, ziarul
menționa
că în perioada implementării
proiectului
au fost întreprinse
3 vizite de
studiu
a
32 de profesori
ai
Academiei, cu durata de 2
luni fiecare, în țările Uniunii
Europene – Portugalia, Belgia
și Olanda. De asemenea, au
fost elaborate 32 de manu-

programelor de învățământ
în domeniul administrației
publice.
Una dintre cele mai valoroase componente, implementate în cadrul proiectului,
a fost reorganizarea administrativ-financiară a Academiei.
La 17 – 18 decembrie 1998, în
incinta Academiei a avut loc
o conferință de totalizare a
activității în cadrul Proiectului. Conferința a fost urmată
de ședința solemnă a Senatului Academiei, care a decis
conferirea titlului de ,,Doctor
Honoris Causa” domnului
Americo Ramos dos Santos,
președintele Companiei portugheze CESO CI, cu concursul nemijlocit al căreia a fost
implementat Proiectul.
Dezvoltarea
unei
administrații publice eficiente

ale, care au constituit un suport considerabil la realizarea

și responsabile, care să ofere
servicii de calitate cetățenilor

și să aibă un rol major în dezvoltarea țării a constituit una
dintre cele mai mari provocări
în procesul actual de reformă
în Republica Moldova. Întru
realizarea acestui deziderat
național s-a încadrat activ
și Academia de Administrare Publică, fiind inițiatoarea
organizării Platformei de
discuţii deschise pentru dezvoltarea locală și regională,
cu susținerea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În cadrul acestei
Platforme au fost organizate
trei Forumuri. Primele două
- „Reforma administrativ-teritorială a Republicii Moldova”
și ,,Dezvoltarea regională în
Republica Moldova” – au avut
loc în jumătatea a doua a anului 2016, iar cel de-al treilea
Forum-„Modernizarea
serviciilor publice în
Republica Moldova” - s-a desfășurat
în martie 2017.
,,Funcționarul Public” a oglindit pe
larg aceste forumuri deschise.
Pe parcursul
acestor ani, în cadrul Academiei au
fost elaborate şi
editate în mii de
exemplare,
zeci
de publicaţii din
domeniul istoriei
şi ştiinţei administraţiei publice, administraţiei publice
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Filă cu filă, istoria Academiei
centrale şi locale, teoriei statului şi dreptului, economiei
şi finanţelor publice, relaţiilor
internaţionale şi social-umane, tehnologiilor informaţionale.
Multe dintre aceste ediţii sunt de
pionierat în domeniul administrării publice în Moldova.
Revista ,,Administrarea Publică” şi ziarul ,,Funcţionarul public”
au fost, de-a lungul anilor, cronicari fideli ai celor mai importante
evenimente desfășurate la Academie. Printre evenimentele de
anvergură se înscriu și deciziile
Senatului de a conferi titlul onorific de ,,Doctor Honoris Causa”
celor mai distinse personalități,
care au contribuit esențial la

dezvoltarea instituției – Mihail
Platon, primul rector al Academiei de Administrare Publică și
fondator al științei administrației
publice în Republica Moldova

(18 mai 2010), Mircea Snegur,
primul Președinte al Repu-

blicii Moldova, care a emis
Decretul privind fondarea
Academiei (21 mai 2013),
Burhanettin Uysal, fondator
și rector al Universităţii din
Karabük (Turcia) (28 noiembrie
2013).
Revista ,,Administrarea Publică” şi ziarul ,,Funcţionarul
public” reflectă sistematic problemele teoriei şi practicii administrării publice, promovării
reformelor administraţiei publice locale şi organizării administrativ-teritoriale, tranziţiei la
economia de piaţă, legislaţiei
în vigoare, activitatea şi experienţa acumulată de organele
administraţiei publice, funcţi-

onarii publici şi
reprezentanţii
aleşi din republică. Aceste publicaţii periodice
cuprind aria geografică a întregii
ţări, fiind abonate
de către instituţiile administraţiei
publice centrale şi
locale. În paginile
lor sunt inserate articole și interviuri cu miniştri, viceminiştri,
preşedinţi, vicepreşedinţi de raioane şi secretari ai consiliilor raionale, primari ai satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)

şi secretari ai consiliilor locale,
colaboratori ai Aparatului Guvernului,
profesori
şi colaboratori
ai
Academiei
de Administrare
Publică.
Materialele
din revistă
sunt inserate la rubricile ,,Administrarea publică: teorie şi practică”, ,,Societatea civilă şi statul
de drept”, ,,Economie şi finanţe
publice”, ,,Relaţii internaţionale şi
integrare europeană”, ,,Instruirea
funcționarilor publici: strategii și
tehnologii noi”, ,,Tribuna tânărului cercetător”, recenzii, lansare
de cărți etc.
Ziarul ,,Funcţionarul public”
publică sistematic şi operativ
materiale la rubricile „Oficial”,
„Administraţia publică locală”,

„Administraţia publică centrală”, „Eveniment”, „Modernizarea
Academiei - modernizarea instruirii”, „Perfecţionare”, ,,Cooperare internațională”, ,,Proiecte în derulare” etc., reflectă
activitatea Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, a organelor
administraţiei publice centrale
şi locale, felul în care este promovată reforma în domeniul

administraţiei publice, cum sunt
realizate prevederile Acordului
de Asociere Republica Moldova
– UE. Ziarul ,,Funcţionarul public” ţine mereu în centrul atenţiei formele, metodele şi procedeele de instruire postuniversitară,
activitatea de cercetare ştiinţifică
şi de dezvoltare profesională a
personalului, viaţa şi activitatea
Academiei.
Timp de mai mulți ani pe
paginile ziarului ,,Funcționarul
Public” au fost susținute rubricile ,,În ajutorul funcționarului
public”, suplimentată ulterior cu
rubricile ,,Ghidul alesului local”,
,,Ghidul facilitatorului”, editate apoi ca serie de cărți aparte.
De asemenea, tot mai populară
devine, în ultimul timp, rubrica
„Ne scriu cititorii”, la care sunt
inserate mesajele funcționarilor
publici de diferite ranguri cu
diverse întrebări din domeniul

blică” şi ziarul ,,Funcţionarul public” practică, de asemenea, întâlniri în teritoriu cu funcționarii
publici și cititorii. Astfel, la 25
februarie 2016, la Academia
de Administrare Publică a avut
loc o întâlnire a Colegiului

administrației publice sau opinii, recomandări privind eficientizarea serviciului public.
Printre autorii ziarului sunt
Valentina Stratan,
deputat
în Parlamentul Republicii
Moldova, Iurie
Ţap, doctorand
al Academiei
de
Administrare Publică,
deputat
în
Parlamentul
Republicii Moldova, Corina Fusu, ministrul
educației, Ruxanda Glavan,
ministrul sănătății, Lilia Palii,

cerințele zilei de azi, a editării
ziarului „Funcționarul Public”,
cronicar fidel al evoluției Academiei de Administrare Publi-

secretar general al Guvernului,
președinți de raioane, primari.
Revista ,,Administrarea Pu-

redacțional al revistei ,,Administrarea Publică” cu cititorii
și autorii acesteia. Întâlnirea a
fost moderată de Aurel Sîmboteanu, prorector al Academiei,
doctor, conferențiar universitar. La 8 aprilie același an, la
Strășeni, s-a desfășurat o întâlnire a conducerii Academiei
de Administrare Publică, a colaboratorilor redacției revistei
,,Administrarea Publică” și ai ziarului ,,Funcționarul Public” cu
funcționarii publici din raionul
Strășeni.
Experiența acumulată pe
parcursul anilor inspiră încrederea într-o continuitate, la

că și a științei administrației, în
contextul căii de integrare europeană a Republicii Moldova.

Sergiu VLĂDICĂ

8

FUNCŢIONARUL
PUBLIC

,,Funcționarul Public” - 500

Nr. 7 (500) aprilie 2017

Întâlnire cu Ambasadorul Ucrainei
Rectorul Academiei de
Administrare Publică, Oleg
BALAN, doctor habilitat,
profesor universitar, a avut,
pe 4 aprilie curent, o întrevedere cu Ivan GNATYSIN,
Ambasador Extraordinar și
Plenipotențiar al Ucrainei în
Republica Moldova.
Rectorul Oleg Balan a făcut o prezentare a Academiei,
precizând că AAP este unica instituție de învățământ
superior cu asemenea profil
din republică. Pe parcursul
activităţii sale, timp de aproape 24 de ani, AAP a pregătit
peste 5 mii de specialiști în
domeniul administrației publice, iar aproape 40 de mii
de funcționari publici au frecventat cursurile de dezvoltare profesională. Un domeniu
important în activitatea Academiei este cooperarea cu
partenerii de peste hotare. În

context, Oleg Balan a precizat că, actualmente, instituția
noastră are un acord de
colaborare cu Academia
Națională de Administrare
Publică pe lângă Președintele
Ucrainei, precum și un plan
comun de activitate cu Institutul Regional de Administrare Publică din Odessa.
Este o onoare pentru mine
să vizitez Academia de Admi-

Dezvoltare profesională

nistrare Publică,
a spus, la rândul
său, diplomatul
ucrainean. Pregătirea cadrelor
de funcționari
publici, în opinia
sa, presupune o
responsabilitate foarte mare
și a dorit succes
Academiei
pe
acest tărâm. Ambasadorul Ivan
Gnatysin a dat
asigurări că va depune eforturi pentru consolidarea colaborării instituțiilor de profil
din Ucraina cu AAP, inclusiv
efectuarea unui număr mai
mare de stagieri ale profesorilor și studenților. În alt context, diplomatul ucrainean
s-a referit la situația internă
din țara sa și conflictul din estul Ucrainei.

La întrevedere au participat Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei, doctor,
conferenţiar universitar, Aurel SÎMBOTEANU, prorector,
doctor, conferenţiar universitar, Ion DULSCHI, doctor,
conferenţiar universitar, director Departament studii
superioare de master, Aurelia
ȚEPORDEI, director Departament dezvoltare profesională, Orest TĂRÂŢĂ, doctor,
conferenţiar universitar, şef
Direcţie relaţii internaţionale
a Academiei.
În cadrul vizitei la Academie, Ambasadorul Ivan
Gnatysin a susținut în fața cadrelor didactice, colaboratorilor și studenților-masteranzi
ai instituției o prelegere publică și a răspuns la întrebările celor prezenți la întâlnire.
Sergiu VLĂDICĂ

Politicile publice – instrumentul
dezvoltării durabile

Academia de Administrare Publică a organizat, în perioada 03 – 07 aprilie 2017, primul curs de
dezvoltare profesională din semestrul I cu tematica „Elaborarea şi evaluarea politicilor publice” pentru perso-

nalul cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale cu un total de 40
de ore. Unul dintre participanții la curs, Dumitru BRATCO, consultant, Direcția politici și reglementări
în sectorul vitivinicol a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a intrat după finalizarea
instruirii la redacție pentru a-și expune opiniile referitor la cursul respectiv de dezvoltare profesională.

Sunt pentru a doua oară
la cursurile de perfecționare
a măiestriei profesionale,
organizate de Academia de
Administrare Publică și vreau
să-mi exprim satisfacția că
am avut iarăși posibilitatea
de a frecventa aceste cursuri și a-mi îmbogăți bagajul
de cunoștințe în domeniu,
reieșind din perspectiva reformelor în administrația
publică de toate nivelurile.
Fiindcă, de felul cum percepem și cum ne încadrăm în
elaborarea și evaluarea politicilor publice, depinde în
mare măsură realizarea programelor de stat în sectoa-

rele economiei reale, în cazul
nostru, în sectorul vitivinicol.
Am ascultat cu un deosebit interes prelegerile
formatorilor Tatiana Savca,
de la Academia de Administrare Publică, și Ion Gumene, director al Programului
„Politici publice și reforma
administrației publice”, care
a îmbinat creativ teoria și
practica, având o bogată
experiență în domeniu din
perioada în care a activat în
cadrul Guvernului. Astfel că,
participând la acest curs, neam dezvoltat competențele
teoretice
și
practice,
abilitățile, metodologia de
elaborare și evaluare a pro-

iectelor de politici publice,
această știință fiind una relativ tânără, apărută prin anii
”90 ai secolului trecut. Au fost
aduse și exemple concrete în
acest domeniu, precum ar fi
experiența Poloniei, unde au
fost elaborate politici publice
privind susținerea și stimularea întreprinderilor mici și
mijlocii, care , în ansamblu, asigură o modernizare continuă

a întregii economii a țării.
Cunoștințele acumulate
la acest curs îmi vor fi de un
real folos la elaborarea și evaluarea politicilor publice în
sectorul vitivinicol, care este
o ramură strategică a economiei țării și trebuie dezvolta-

tă la nivelul standardelor europene și internaționale. Am

fost instruiți cum să lucrăm cu
documentele, pentru a stabili
cu claritate obiectivele privind
analiza impactului, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice.
Aș vrea să remarc, de asemenea, și un alt motiv al vizitei mele la redacție – de

a vă transmite felicitări din
partea mea și a colegilor mei
cu prilejul apariției nr. 500 al
ziarului „Funcționarul Public”,
care este pentru noi un flux
continuu de informații utile
din domeniul administrației
publice.
La mai mult și la mai mare!
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Cum să identificăm disparitățile teritoriale
Elaborarea unui sistem
de indicatori pentru identificarea disparităților teritoriale din Republica Moldova
a constituit tematica mesei
rotunde, care s-a desfășurat
la Academia de Administrare
Publică pe 30 martie curent.
Evenimentul se înscrie în planul de cercetare pentru anul
2017 în cadrul Proiectului
,,Managementul dezvoltării
regionale privind diminuarea
disparităților interregionale
în Republica Moldova prin
prisma noii politici de coeziune europeană”, implementat
de Academia de Administrare Publică în cooperare cu
Academia de Științe a Moldovei.
Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei, doctor, conferențiar universitar,
a menționat că, pe lângă
pregătirea cadrelor calificate pentru serviciul public,
instituția noastră desfășoară
și o amplă activitate de cercetare științifică. În plus, AAP
este și o bază metodologică
pentru autoritățile publice.
Profesorii Academiei elaborează strategii în probleme

de importanță majoră pentru
republică, inclusiv în cadrul
unui șir de proiecte. În acest
context, Andrei Groza a subliniat importanța deosebită a
tematicii mesei rotunde. Problema disparităților teritoriale, în opinia sa, este acută
pentru Republica Moldova.
Misiunea proiectului respectiv este de a identifica indicatorii care conduc la apariția
acestor disparități și eventualele modalități de înlăturare a
acestora, a spus prim-prorectorul Academiei.
Managerul de proiect,
Tatiana TOFAN, șef Catedră
economie și management
public a Academiei, doctor
în economie, conferențiar
universitar, a estimat faptul

că elaborarea unui sistem de
indicatori pentru identificarea disparităților teritoriale
din Republica Moldova este
unul dintre obiectivele de
cercetare pentru anul curent.
De asemenea, se preconizează a determina abordările
metodologice de aplicare a
sistemului de indicatori pentru identificarea disparităților
teritoriale în Uniunea Europeană, precum și preluarea
practicii UE în aplicarea sistemului de indicatori pentru
identificarea
disparităților
teritoriale în Republica Moldova.
Tematica respectivă a fost
dezvoltată de către Mihail
LUPAȘCU, consultant principal la Ministerul Dezvol-

Ziarul de căpătâi al primarului
Citesc și recitesc ziarul
„Funcționarul Public” timp de
20 de ani, de când l-am descoperit pentru prima dată în
anticamera Consiliului raional
Glodeni, fiind recomandat de
către dl Vasile Pelin, absolvent
al primei promoții a Academiei de Administrare Publică, azi
secretar al Consiliului raional
Glodeni.
Primele impresii despre
ziar m-au făcut
să abonez
ulterior și instituția în care activam în calitate de secretar
al Consiliului sătesc Fundurii
Vechi, făcând, totodată, și studiile postuniversitare de master la Academia de Administrare Publică, în anii 1999-2002.
Înaintând în timp, ziarul

Emilia VIERU,
primar al satului
Fundurii Vechi, r-nul
Glodeni
mi-a devenit
pâinea sufletului meu, de care nu mă mai
despart.
Practic, după formă și
conținut, în această publicație

găsesc informația utilă de care
are nevoie fiecare specialist
care activează în serviciul public atât la nivel central cât și
local: activitatea Guvernului,
Parlamentului, Președintelui
țării, activitatea Academiei de
Administrare Publică, precum
și succesele și problemele colegilor primari și funcționarilor
din localitățile țării, găsim răspuns la multe întrebări teoretice și practice cât privește activitatea Consiliilor locale, lucrul
cu consilierii, cu cetățenii.
Am avut și eu posibilitatea
să-mi împărtășesc impresiile în
paginile ziarului „Funcționarul
Public” în urma vizitelor de
studiu în Norvegia, Cehia,
precum și alte informații din

tării Regionale și
Construcțiilor, prin
prezentarea strategiilor de dezvoltare
regională din republică.
Cercetătorii
științifici în cadrul proiectului și
membri ai Catedrei
economie și management public,
Oleg FRUNZE, doctor, lector superior universitar, și Veronica BUTNARU, lector superior universitar, s-au
referit la statistica regională
ca instrument de planificare a dezvoltării regiunilor, la
valorificarea principalilor factori ce intră în componența
PIB-ului potențial-premisă a
dezvoltării regionale.
La masa rotundă au
participat și au formulat întrebări, propuneri și sugestii numeroși funcționari ai
autorităților publice centrale
și locale, masteranzi ai Academiei de Administrare Publică.

Sergiu CONDREA

viața economică și socială a
comunității.
Astăzi, cu ocazia apariției
ziarului cu nr. 500, aduc sincere
mulțumiri echipei redacționale
pentru munca de creație atât

de responsabilă, ce o depun zi de zi, an de an, pentru
profesionalismul de care dă
dovadă, pentru contribuția
cu dăruire de sine la promovarea științei administrației,
a politicilor statului în domeniul administrației publice, a reformelor în acest
sector important, dar și în
domeniile social-economice,
ziarul „Funcționarul Public”
fiind unul de căpătâi pentru
funcționarii publici de orice
rang.

Să ne trăiți, că ne trebuiți!
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„Donează o carte pentru a schimba un destin”
Cu acest generic, Biblioteca
Științifică a Academiei de Administrare Publică a lansat campania națională de colectare și

tului „Servicii de suport pentru
rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia,
Moldova și Belarus prin instru-

dei teroide și malformații congenitale. Lecturarea unor cărți
interesante, de o variată tematică, ce reprezintă dârzenia și
fermitatea eroilor de a trece
prin încercările grele ale

vieții și a-și hotărî destinele, credem că îi va încuraja
și pe beneficiarii Fundației
„Ecoul Cernobîlului” de a
se mobiliza psihologic și
a gândi pozitiv la ziua de
mâine. Altfel spus, participând la campania „Donează
o carte pentru a schimba un
destin”, oferiți prin cărțile
donate șanse la o nouă și

mai bună viață a persoanelor
afectate de boli oncologice.

donare a cărții pentru persoanele cu nevoi speciale. Inițiativa
a fost generată de preconizata
inaugurare, pe 26 aprilie curent,
a Bibliotecii Fundației „Ecoul
Cernobîlului”, ca un act de binefacere și de susținere spirituală și sufletească a persoanelor
de toate vârstele, suferinde de
boli grave de pe urma catastrofei de la Cernobîl de acum 31
de ani. Campania de colectare
a cărților a fost lansată, pe 20
martie curent, în cadrul Proiec-

irea personalului și reformarea
bibliotecilor” (2015 – 2018) al
Programului ERASMUS+ „Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”.
Scopul campaniei îl constituie sensibilizarea opiniei
publice privind necesitățile de
reabilitare, integrare, socializare și dezvoltare prin lectură a
persoanelor cu nevoi speciale.
Este vorba de copii, tineri, dar
și de persoane mai în vârstă cu
patologii oncologice, ale glan-

Printre primii care au
răspuns la acest apel de suflet au fost angajații Academiei
de Administrare Publică, dna
Aurelia Țepordei, director al
Departamentului dezvoltare
profesională, dl Mihail Manea,
şef Secție activitate editorială,
care au donat cărţi de literatură
artistică ale scriitorilor din ţară
şi de peste hotare.
Până acum, pe parcursul
campaniei, au fost donate peste 100 de cărţi de beletristică,

tori din mai multe țări ale lumii.

Donațiile de carte vor
fi colectate de Biblioteca

Științifică a Academiei de
Administrare Publică (str. Ialoveni 100) până pe 20 aprilie curent, care ulterior vor fi
direcționate la Fundația „Ecoul Cernobîlului” sau la Centrul „CRIS” (str. Miron Costin
13/4).
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne
contactați la adresa e email:
biblioteca@aap.gov.md; tel.
022 28 40 83, 069460823.
Persoane de contact: Rodica
Sobieski-Camerzan, director
al Bibliotecii Științifice AAP,
Igor Neagu, bibliotecar;

Fundația „Ecoul Cernobîlului”, adresa de email:
echofundation96@gmail.
com; tel 69330879, persoana de contact: Natalia Hasan, președinte al Fundației.

memorialistică, de istorie, de au-

Rodica SOBIESKICAMERZAN,
director al Bibliotecii
Ştiinţifice a
Academiei de
Administrare Publică

ANIVERSĂRI!

Stimată Doamnă Otilia Stamatin,

Otilia STAMATIN,
doctor în pedagogie,
conferențiar universitar,
academician al Academiei
de Științe Pedagogice și
Sociale

Cu prilejul jubileului, Vă adresăm cele mai calde felicitări şi mai sincere urări de bine,
sănătate şi succes.
Având sentimentul unei profunde recunoştinţe pentru munca Dumneavoastră nobilă,
plină de abnegaţie pe tărâmul ştiinţei și educației, apreciem înalt activitatea neobosită
pe care o realizați și ne exprimăm profunda noastră recunoştinţă pentru colaborarea
îndelungată cu Academia de Administrare Publică în pregătirea și instruirea
personalului pentru autoritățile publice.
Pe parcursul acestor ani aţi fost şi rămâneţi mereu pentru cei care Vă cunosc un
exemplu ireproșabil de punctualitate şi dăruire de sine, receptivitate şi bunăvoinţă,
manifestate de fiecare dată cu acelaşi înalt grad de omenie.
Calităţile profesionale de performanţă, manifestate cu mărinimie şi modestie, cu
perseverenţă şi responsabilitate Vă marchează şi Vă definesc ca personalitate
de excepție.

Vă urăm cu acest minunat prilej multă sănătate, fericire, noroc, izbândă, noi
realizări şi împlinirea tuturor intenţiilor Dumneavoastră de viitor.
Cu alese consideraţiuni,

Rector 						
							

Oleg BALAN,
doctor habilitat,
profesor universitar
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Oraşul Briceni: istoria înscrisă prin heraldică

Bună
ziua, stimată redacție a ziarului
„Funcționarul public”. Mă
numesc Victor TCACI, cititor
fidel al ziarului, eu activând
pe parcursul vieții mele în
calitate de secretar al Consiliului raional, apoi al Consiliului orășenesc Briceni, și
ziarul era pentru mine, ca
să zic așa, biblioteca mea
profesională. Și iată aflu că
ați ajuns la editarea nr. 500,
cu care ocazie vă transmit,
din partea mea și a foștilor
mei colegi, cele mai sincere
felicitări și urări de bine, la
mulți ani înainte.
Avem și noi anumite aniversări, nu chiar jubilee, dar
importante pentru noi. Și am
hotărât să vă scriu despre elaborarea și adoptarea, acum
15 ani, a stemei și drapelului
orașului Briceni.
Ideile, referitor la necesitatea elaborării stemei
și drapelului or. Briceni, au
apărut la începutul anului
2000, când orașul a trecut sub
jurisdicția județului Edineț.
Urmare, a fost format Consiliul pentru elaborarea stemei și drapelului orașului, în
componența sa fiind incluși
consilieri, specialiști în istorie,
geografie, arte plastice, arhitectură, arhivă, alte domenii,
în total 13 persoane, în frunte
cu primarul orașului, dl Alexei
Gherman.
Ca secretar al Consiliului,
am avut mai multe deplasări
la centrele arhivistice ale republicii, întâlniri cu specialiștii

din domeniu din țară.
La Chișinău, m-am întâlnit cu expertul, Silviu Tabac,
doctor în istorie, care printre
puținii specialiști din țară se
ocupa profund de acest domeniu al științei, din 2013
heraldist principal de Stat al
Republicii Moldova. Anume
el a fost autorul stemei și drapelului, iar realizatoarea grafică a acestora - dna Mariana
Șlapac, pictor, actualmente
membru-corespondent
al
Academiei de Științe al Republicii Moldova, președinte al
Comisiei naționale pentru heraldică pe lângă Președintele
Republicii Moldova, care
lucrat mai mult timp cu docu-

simbolizează curajul, dârzenia, îndrăzneala, sacrificiul,
bravura, iar briciul la origine
este un cuțitaș.
Cel de-al doilea procedeu s-a utilizat din motivul
că denumirea Briceni nu este
primul nume al localității și a
fost necesară o individualizare suplimentară.
După mai mulți stăpânitori, pe parcursul a două secole Bricenii au fost proprietate
a moștenitorilor lui Iordache
Rosetti, localitatea având o
evoluție continuă, obținând
și statut de târg. Considerentele expuse au determinat simbolizarea proprietății
Rosettiștilor asupra localității.
Stema familiei Rosetti (Ro-

Stema or. Briceni a rezultat
din combinația a două procedee heraldice: cel al armelor
grăitoare și cel al unor mobile
din armele de familie ale proprietarului domeniului.
Primul procedeu s-a bazat
pe etimologia toponimului
Briceni, actuala denumire a
urbei. Toponimistul moldovean, Anatol Eremia, presupune că denumirea Briceni are la
bază antroponimul Briceni /
Briciu/, antroponim înregistrat și de dicționarul onomastic a lui Iorgu Iordan. La rândul
său, antroponimul Brice(u)
provine de la substantivul
comun brici înprumutat din
limbile slave și care înseamnă „instrument de bărbierit,
cu lamă de oțel și cu mâner”.
Astfel, imaginea briciului de
bărbierit a devenit una dintre
mobilele de individualizare a
identității localității. Plasarea
briciului de argint în câmp
roșu se justifică prin faptul că
roșul se identifică cu sângele,

set, Ruset) este: scut tăiat, argint, si albastru, cu un vas cu
picior, din unul în altul, în vas
sunt trei trandafiri roșii cu tulpina și frunzele verzi.
Multiplicarea briciului și
ordonarea mobilelor în scut
au fost dictate de condițiile
tehnice impuse de canoanele
științei și artei heraldice.
Coroana murală de aur cu
trei turnuri arată poziția de
oraș-reședință de raion a Bricenilor în ierarhia unităților
administrativ-teritoriale ale
Republicii Moldova.
Deci stema orașului Briceni reprezintă un scut tăiat și
de două ori despicat, aurul și
roșul alternându-se.
Drapelul orașului a fost
elaborat în baza stemei, prin
procedee specifice vexiologiei și preia asupra sa toate
semnificațiile stemei urbane.
El reprezintă o pânză dreptun-

mentele din arhivele republicii.

ghiulară (2-3), tripartită în facile,
galben și roșu alternându-se.

Stema și drapelul orașului

Briceni au fost aprobate prin
decizia Consiliului orășenesc
Briceni nr.1/14 la 22 februarie
2002 și sfințite la sărbătoarea
Hramului, omagierea celei
de-a 440 aniversare de la prima atestare documentară a
orașului de către un sobor de
preoți în frunte cu episcopul
de Edineț și Briceni Dormidont și protoiereul soborului
Briceni Vasile Saracuța.
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, a
fost aprobat Regulamentul
de utilizare a stemei și drapelului or. Briceni, care stabileşte
modul de păstrare şi folosire a
acestor însemne.
Stema or. Briceni se amplasează pe sediile și edificiile
orașului, în birourile de serviciu ale funcționarilor publici,
precum şi în alte încăperi publice ce aparţin orașului.
Drapelul original al unității
administrativ-teritoriale
se
păstrează în biroul de serviciu al primarului orașului şi

se scoate în public, la decizia
acestuia, cu prilejul unor ceremonii solemne oficiale.
Drapelul uzual al orașului
se arborează pe sediile Consiliului orășenesc și primăriei orașului Briceni, pe alte
edificii publice care aparţin
orașului, precum și, în cazul
unor ocazii speciale (parade,
demonstrații, marșuri etc.),
pe bunurile mobile (vehicule,
tehnică etc.) participante la
ceremonie ale orașului.
Având deja de 15 ani simbolurile sale, orașul Briceni își
va sărbători în anul curent și
cei 455 ani de existență de la
prima sa atestare documentară.
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Biblioteca este spațiul unde
poți lectura, comunica, integra,
unde poți face schimb de idei.
Însă punctul forte îl constituie
omul, dacă el dorește ceva cu
adevărat – el realizează.
În luna februarie curent, la
biblioteca „Ovidius” , din Chişinău a prins viață un nou serviciu -,,Șezători de altă dată”,
grație cititoarelor fidele, dnelor
Elena Boțan, meșter popular, și
Elisaveta Onofreiciuc, o mare
admiratoare a artei populare.
Când oamenii au aceeași
idee, ea se materializează în
activități de suflet.
Serviciul de revalorificare inaugurat a adunat în jurul
doamne preocupate de artă, de
ceea ce le-a învățat mama acasă
și de ceea ce trebuie neapărat
promovat pentru a nu rămâne
în umbră, pentru a continua datina străbună.
Prima întâlnire a fost una pe
cât se poate de familiară, deși
era una de cunoaștere interpersonală între doamnele Elena
Boțan, Efimia Carmazan, Nina
Gladun, Elena Bivol, Ana Ghilici,
Elisaveta Onofreiciuc și tânăra
preocupată de aceste tradiții,
Cristina Pulbere, care a reușit să
promoveze meșteșugurile artei
dincolo de hotarul țării, la un
târg din Anglia.
Meșterul popular, dna Elena
Boțan, le-a îndemnat pe toate
să-și dezvăluie viața în raport cu
arta, cu tot ceea ce știu să facă
cel mai bine, cu toate că au alte
ocupații de bază.
Au stabilit obiective, și-au
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Portul popular la ,,Șezători de altă dată”

planificat activitatea, au demonstrat munca mâinilor dibace și s-au încins la final în horă,
căci așa e la moldoveni: muncă,
cântec, dans și voie bună.
Spusele dnei Boțan s-au
adeverit: Când veți intra la
șezătoare să vă uitați în oglindă
și când veți ieși de la șezătoare
să faceți același lucru. Pe cât de
simplă e fraza, pe atât de profund e înțelesul, oglinda reflectă cantitatea de cunoștințe, de
spiritualitate, cu care am venit
și, bineînțeles, pe cea acumulată, cu care plecăm.
Biblioteca ,,Ovidius” este o
instituție de cultură, din aceste considerente toate serviciile
și activitățile bibliotecii sunt
strâns legate de cuvântul cultură.
Ședințele
Serviciului
,,Șezători de altă dată” adună
persoane care posedă numeroase valori spirituale și materiale, pentru a le prezenta
celor care nu știu ce înseamnă

o adevărată șezătoare și care e
specificul ei.
Armonia, voia bună și
dispoziția își dau binețe la
aceste șezători, meșterițele
în ale artei aranjând mese
tradiționale cu mere și nuci, cu
plăcinte și bomboane, cu ceai
din ierburi, căci așa e la moldoveni, munca sporește când
masa e plină.
În cadrul a două întâlniri
au fost abordate temele: Portul popular în Basarabia și
Confecționarea și croșetarea
iei și a cămașelor bărbătești.
Acestea i-au interesat pe toți
cei prezenți, așa că meșterul
popular Elena Boțan nu a stat
mult pe gânduri și ne-a condus pe tărâmul acestei culturi
cu cămașe și ii brodate pentru
zi de zi, dar și pentru sărbătoare, cu bondițe și catrințe,
cu brâuri și opinci pe care le
purtau străbunii noștri de la
mic la mare, toate croșetate și
prelucrate, în culori deschise

pentru celibatari, ceva mai închise pentru familiști, dar toate
confecționate prin fir de ață și
muncă depusă, ceea ce descriu
localitatea și caracterul celor
care le poartă.
Șezătoarea recentă a fost
consacrată Sfintelor Sărbători de Paști. S-a vorbit despre
tradițiile de Paști, despre Floriile, despre vopsirea şi ornamentarea ouălor, despre pregătirea bucatelor, despre pască
și sfințirea sa, alte aspecte ale
înălțătoarei sărbători creștine –
Învierea Domnului Isus Hristos.
După Sfintele sărbători de
Paști, vom continua șezătorile,
or, prin prezentarea tradițiilor
vestimentare, a țesăturilor portului popular de altă dată, biblioteca ,,Ovidius” propune cititorilor nu numai lectura cărților,
dar și redescoperirea și promovarea artei populare autentice
ca istorie vie a neamului.

Victoria CEBANU,
bibliotecară

Abonarea 2017
Continuă abonarea pentru anul 2017 la revista ştiinţifico-metodică trimestrială „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”
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Revista „Administrarea Publică” apare trimestrial.
Costul unui abonament:
3 luni - 42 lei; 6 luni - 84 lei.
Indice poștal: 76957

E

CHIPA
REDACŢIONALĂ:

A

Ziarul „Funcţionarul public” apare de 2 ori pe lună.
Costul unui abonament:
3 luni - 37 lei 80 bani; 6 luni - 75 lei 60 bani.
Indice poștal: 67919

DRESA
NOASTRĂ:

Mihai MANEA - şef Secţie
Ion AXENTI - secretar responsabil
Luminiţa BOICIUC - redactor, designer
Sergiu VLĂDICĂ - redactor

Mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100.
Ziarul apare de două ori pe lună.
Indice 67919.
Coli de tipar 1,5. Tiraj: 350.
Dat la tipar 13.04.2017

E-mail: aap.editura@yahoo.com
CONTACTE:

Tel: 28-40-78

„Funcţionarul Public” - supliment la revista „Administrarea Publică” publicaţie a Academiei de Administrare Publică

