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ZIAR BILUNAR EDITAT DE CĂTRE ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

SUPLIMENT LA REVISTA „ADMINISTRAREA PUBLICĂ“

ŞEDINŢA SENATULUI ACADEMIEI
Pe 11 februarie curent, a
avut loc şedinţa ordinară a
Senatului Academiei de Administrare Publică. Ea a fost
inaugurată de dl Oleg BALAN,
rector suspendat din funcţie
pentru perioada exercitării
mandatului de deputat în
Parlamentul Republicii Moldova, doctor habilitat, profesor universitar. În continuare,
şedinţa a fost moderată de dl
Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar, care suplineşte funcţia de rector al
Academiei.
În legătură cu noul statut
al dlui Oleg Balan, Senatul a
decis că Dumnealui va exercita pe perioada mandatului
de deputat doar funcţia de
membru al Senatului, iar dl
Andrei Groza va prelua şi obligaţiile de preşedinte al Senatului Academiei.
Prima chestiune de pe or-

dinea de zi a Senatului a fost
cea cu privire la realizarea
Planului de activitate ştiinţifică în anul 2014 şi cu privire la
Planul de activitate ştiinţifică
pentru anul 2015. Un raport
amplu şi consistent în această chestiune a prezentat dna
Silvia DULSCHI, şefa Direcţiei
ştiinţă şi cooperare internaţională, doctor, conferenţiar
universitar interimar. Dumneaei a menţionat, între altele, că activitatea de cercetare
ştiinţifică în cadrul Academiei
s-a desfăşurat în anul 2014 în
două direcţii principale – administrare publică şi management. În cadrul celor două
laboratoare ştiinţifice de pe
lângă catedrele de specialitate au fost investigate 4 teme
de cercetare.
Printre obiectivele de
cercetare ştiinţifică în anul
trecut au fost menţionate or-

ganizarea şi participarea cu
comunicări ştiinţifice în cadrul
conferinţelor naţionale şi internaţionale, meselor rotunde
şi altor foruri ştiinţifice, publicarea în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate a
realizărilor în domeniul administrării publice, organizarea
şi desfăşurarea activităţii de
doctorat etc. Profesorii Academiei, printre care 13 doc-

tori habilitaţi şi 40 de doctori
în ştiinţe, au publicat în anul
trecut 195 de lucrări ştiinţifice
şi metodico-didactice, au participat la 25 de conferinţe ştiinţifice în străinătate, naţionale şi internaţionale, la 6 mese
rotunde naţionale etc.
Dna Aurelia ŢEPORDEI,
director al Departamentului
(Continuare în pag. 3)

O nouă promoţie de
absolvenţi ai AAP

În perioada 2 - 6 februarie
curent, la Academia de Administrare Publică a avut loc
susţinerea tezelor de master,
anul de studii 2014-2015,
masterat de profesionalizare, învăţământ cu frecvenţă
redusă. Comisiile de evalu-

are a tezelor de master au
fost create în conformitate
cu Regulamentul cu privire
la organizarea studiilor superioare de masterat şi Hotărârea Senatului Academiei, ele
fiind conduse de preşedinţii
Nistor GROZAVU, doctor în

ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, viceprimar al
mun. Chişinău, şi Sergiu PALIHOVICI, doctor, conferenţiar
universitar, Secretar general
adjunct al Guvernului Republicii Moldova, - Administrare
publică; Victor POPA, doctor
habilitat, profesor universitar,
judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova,
- Drept constituţional şi drept
administrativ; Dorin VACULOVSCHI, doctor, conferenţiar
universitar, şef Catedră mana-

gement social ASEM, şi Tatiana MANOLE, doctor habilitat
în economie, profesor universitar, UTM, - Management;
Victor JUC, doctor habilitat,
profesor cercetător, vicedirector al Institutului de Cercetări
Juridice şi Politice, Academia
de Ştiinţe a Moldovei, – Relaţii
internaţionale; Liubomir CHIRIAC, doctor habilitat, profesor universitar, şef al Catedrei
de Informatică şi Tehnologii
(Continuare în pag. 4)
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Relaţii de colaborare moldo-macedonene

Președintele
Republicii
Moldova, Nicolae Timofti, a
avut o întrevedere la Reședința
de stat cu domnul Pande Lazarevski, ambasadorul Republicii Macedonia, cu reședința la
București.

Șeful statului a pledat pentru intensificarea relațiilor bilaterale spre beneficiul ambelor
state. „Obiectivul comun de
aderare la Uniunea Europeană
va contribui la dezvoltarea cooperării reciproce pe toate dimensiunile și va facilita schimbul de experiență cu privire la
integrarea în spațiul comunitar”, a declarat Nicolae Timofti.
Președintele și-a exprimat
încrederea că inaugurarea

Consulatelor onorifice ale Republicii Moldova la Strumiţa, în
martie 2013, și la Skopje, în mai
2014, va aprofunda relațiile
politice, comerciale și culturale
dintre țările noastre.
Ambasadorul
Republicii
Macedonia, Pande Lazarevski,
a exprimat interesul oamenilor
de afaceri macedoneni privind
organizarea unui Forum economic moldo-macedonean,
care ar contribui la impulsio-

narea schimburilor comerciale
bilaterale.
Diplomatul macedonean
l-a informat pe președintele Nicolae Timofti despre propunerea guvernului de la Skopje de
abrogare reciprocă a regimului
de vize pentru cetățenii ambelor state.
În cadrul întrevederii,
părțile au convenit asupra intensificării schimbului de vizite
bilaterale la cel mai înalt nivel.

Întrevedere A. Candu - reprezentanţii OSCE

Preşedintele Parlamentului
Republicii Moldova, Andrian
Candu a avut o întrevedere cu
Reprezentantul Special al Preşedintelui în exerciţiu al OSCE
pentru procesul de reglementare transnistreană, Radojko Bogojevici, și Șeful Misiunii OSCE
în Moldova, E.S. Ambasadorul
Michael Scanlan.
În cadrul întrevederii Andrian Candu și Radojko Bogojevici
au discutat despre următoarea
rundă de negocieri în formatul
„5+2”, care urmează a fi stabilită

odată cu reluarea activității grupurilor de lucru și a întâlnirilor
în formatul „1+1”. Oficialii au făcut schimb de opinii cu privire
la impulsionarea contactelor
și a dialogului între cele două
maluri ale Nistrului, la toate nivelurile.
Speakerul Andrian Candu a salutat eforturile Misiunii
OSCE în Republica Moldova și
a Președinției sârbe în Exercițiu
a OSCE pentru reglementarea
transnistreană, reiterând disponibilitatea autorităților de la
Chișinău, în special la nivelul
Parlamentului Republicii Moldova, de a se angaja într-un dialog constructiv, axat pe rezultate, cu reprezentanții din stânga
Nistrului.

Președintele Parlamentului
a subliniat că prioritatea, ţării
noastre este integrarea în Uniunea Europeană și implementarea Acordului de Asociere cu
UE, ceea ce creează premise
noi de obținere a standardelor
moderne de viață pentru toată
populația Republicii Moldova, fără discriminare. Anume
pe această cale pot apărea noi
oportunități și abordări comune de colaborare cu autoritățile
din stânga Nistrului, pentru implementarea reformelor necesare în interesul populației.
„Intensificarea comunicării
între cele două maluri ale Nistrului trebuie să fie obținută prin
implicarea în procesul de ajustare a cadrului legislativ național

la standarde internaționale,
precum și inițierea unor contacte „business-to-business”. Toate
astea pot reprezenta un început
bun, în noul an, pentru dezvoltarea cooperării în favoarea
cetățenilor de pe ambele maluri
ale Nistrului”, a subliniat Andrian
Candu.
La rândul său, Reprezentantul Special al OSCE, Radojko
Bogojevici, a reiterat necesitatea menținerii dialogului politic
activ în cadrul procesului de
reglementare, precum şi eficientizarea activității grupurilor
sectoriale de lucru. Totodată,
oficialul a dat asigurări că OSCE
este pregătită să ofere expertiză
și să sprijine intensificarea contactelor comune.

Funcții publice la Târgurile locurilor de muncă

Informarea
cetățenilor
despre specificul activității în
serviciul public, dar și despre
modalitățile de angajare în
funcția publică rămân o preocupare constantă a Cancelariei
de Stat a Guvernului Republicii
Moldova, instituția dată fiind
o prezență permanentă la diversele târguri ale locurilor de
muncă. Nu a făcut excepție și
recentul Târg al locurilor de
muncă, organizat în perioada
28 ianuarie - 1 februarie 2015,

în cadrul celei de-a XIV-a ediții
a expoziției naționale ,,Fabricat
în Moldova”.
Şi la acest Târg, reprezentanții Direcției reforma
administrației publice centrale
din cadrul Direcției generale coordonarea politicilor, a
asistenței externe și reforma
administrației publice centrale
a Cancelariei de Stat au continuat să promoveze portalul guvernamental <www.cariere.gov.
md>, dar și însăși ideea unei cariere de funcționar public. Întro lume a digitalizării continue,
dar și în contextul influenței tot
mai mari a rețelelor de socializare, promovarea portalului

a avut loc ținând cont de ultimele tendințe din domeniul
digital. Participanții au fost
informați despre modalitatea
de a candida pentru o funcție în
administrația publică. Mesajul
prezentării a fost simplu, accesibil și interactiv, tinerii având
nevoie de doar trei pași pentru
a aplica la o funcție publică.
Menționăm că lansarea,
în 2014, a acestei platforme
guvernamentale comune de
funcții publice vacante a venit
și ca răspuns la sugestiile și propunerile făcute de participanții
unor târguri anterioare. Aceștia
au subliniat că este nevoie de
un sistem online unic, ce ar

conţine toată informația despre
funcţiile vacante şi care să ofere
posibilitatea de a aplica pentru
aceste funcţii direct de pe pagina web.
Numărul mare de vizitatori ai standului Cancelariei
de Stat, în special, numărul
absolvenților,
demonstrează
încă o dată interesul acestora
pentru o carieră în administrația
publică, iar utilizarea ultimelor
tendinţe din domeniul digital
în cadrul promovării portalului
<www.cariere.gov.md> s-a dovedit a fi o modalitate bună de
a face cât mai simplă și accesibilă aplicarea pentru o funcție
publică.
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dezvoltare profesională, a
prezentat un raport concludent şi bine structurat asupra
chestiunii privind totalurile
organizării şi desfăşurării procesului de dezvoltare profesională a personalului în anul
2014 şi direcţiile de activitate
pentru anul 2015. În perioada de raportare, a menţionat
Dumneaei, Academia de Administrare Publică a organizat
şi a desfăşurat cursuri de dezvoltare profesională pentru
3010 funcţionari din administraţia publică: la comanda de
stat, la solicitarea autorităţilor
publice şi în colaborare cu
partenerii de dezvoltare (alte
organizaţii). Scopul cursurilor respective l-a constituit
aprofundarea, actualizarea
cunoştinţelor,
dezvoltarea
abilităţilor, modelarea atitudinilor necesare funcţionarilor
pentru exercitarea eficientă
a atribuţiilor de serviciu. Programele de instruire au fost
elaborate pentru fiecare categorie de participanţi. Activităţile de instruire au fost realiza-

te de către cadrele didactice
de la Academie, precum şi de
către funcţionari cu experienţă în domeniu din cadrul autorităţilor publice.
Senatul Academiei a examinat, de asemenea, chestiunile cu privire la aprobarea
temelor tezelor de doctorat
şi confirmarea conducătorilor
ştiinţifici pentru doctoranzii anului I (informaţie – dna
Silvia Dulschi); cu privire la
aprobarea temelor tezelor de
master, învăţământ cu frecvenţă, pentru anul de studii
2014-2015 şi confirmarea
conducătorilor ştiinţifici (informaţie – dna Maria Strechii,

director al Departamentului
învăţământ superior, doctor,
conferenţiar universitar), precum şi chestiunea cu privire
la rezultatele inventarierii patrimoniului Academiei (informaţie – dl Ion Dulschi, preşedinte al comisiei centrale de
inventariere, şef al Catedrei
ştiinţe administrative, doctor,
conferenţiar universitar).
Asupra chestiunilor înscrise pe agenda şedinţei Senatului Academiei s-au pronunţat
dnii Andrei GROZA – rector
ad-interim al Academiei, doctor, conferenţiar universitar,
Aurel SÎMBOTEANU - prorector al Academiei, doctor, con-

ferenţiar universitar, Tudor
DELIU – deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Iurie
ŢAP – deputat în Parlamentul
Republicii Moldova, Silvia GORIUC – şef al Catedrei ştiinţe
juridice, doctor, conferenţiar
universitar, Tatiana TOFAN –
şef al Catedrei economie şi
management public, doctor,
conferenţiar universitar, Oleg
FRUNZE – doctor, conferenţiar universitar, şi alţii.
Senatul Academiei de Administrare Publică a adoptat
asupra chestiunilor examinate hotărârile corespunzătoare, preconizând persoanele
responsabile şi stabilind termenele concrete de realizare
a acestora.
Membrii Senatului au
adresat calde cuvinte de felicitare şi sincere urări de bine
şi succes dnei Ana GOREA,
doctor în filologie, conferenţiar universitar, profesoară de
limbă engleză şi membru al
Senatului Academiei, în legătură cu împlinirea vârstei respectuoase a senectuţii.
Mihai MANEA

La vârsta împlinirilor
Originară din Zgărdeşti, Teleneşti, profesoara Ana Gorea
a păşit consecvent şi cu fermitate pe calea ştiinţelor filologice. Absolvind cu menţiune, în
1976, facultatea de limbi străine a Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, specializarea
limba engleză, continuă tot aici
să o predea studenţilor, unde a
avansat de la asistentă până la
şefă de catedră. Beneficiază de
mai multe burse internaţionale, printre care Soros Foundation Scholarship (1993) în Edinburg, Scoţia (Marea Britanie)
şi Fulbright (1995) pentru un
stagiu de excelenţă în Statele
Unite ale Americii.
Având asemenea performanţe, îşi continuă cariera de

profesoară de limbă engleză
la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova şi la Universitatea de Stat din Moldova,
susţinând teza de doctor în ştiinţe filologice.
Insistenţa în aprofundarea
cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul uneia dintre
principalele limbi de circulaţie internaţională îi asigură,
în 2007, o altă oportunitate
elitară – cursul de perfecţionare la renumita Universitate
Oxford din Marea Britanie. Din
acest an, îşi leagă destinul de
Academia de Administrare Publică, instituţia care i-a oferit
prin specificul conceptual al
studiilor de aici, conform aprecierilor domniei sale, cele mai

bune condiţii de a se afirma
plenar în cariera sa de lingvist
de notorietate, unde a elaborat
cursuri specifice pentru toate
specializările de masterat de la
Academie.
La frumoasa şi onorabila
vârstă a împlinirilor, rectoratul,
Senatul Academiei, comitetul
sindical, colaboratorii Academiei îi adresează dnei Ana

Gorea, profesoară la Catedra
ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, doctor în ştiinţe filologice, conferenţiar universitar,
membru al Senatului Academiei, cele mai sincere urări de
bine, sănătate, mulţi ani înainte, noi realizări în cariera profesională şi multe bucurii de la
cei dragi şi apropiaţi.
Cor. „F.P.”
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Informaţionale, Universitatea
de Stat Tiraspol (Chişinău) –

carea în practică a cunoştinţelor acumulate pe parcursul
anilor de studii la Academie,
fapt ce inspiră încrederea în

Management informaţional în
administraţia publică.
Masteranzii au dat dovadă, în majoritatea lor, de cunoştinţe profunde, au prezentat teze de master în care au
abordat probleme stringente
ale societăţii, de perfecţionare
a administraţiei publice, fiind
înalt apreciate de membrii comisiilor de evaluare.
Finalizând studiile de doi
ani şi jumătate, învăţământ cu
frecvenţă redusă, cei 229 de
masteranzi au susţinut tezele
de master. Acumulând cunoştinţe profunde ale ştiinţei
administraţiei, masteranzii urmează să se încadreze activ în
sistemul public al ţării şi să-şi
aducă contribuţia la dezvoltarea lui în conformitate cu
standardele europene şi internaţionale.
Maria STRECHII, doctor
în economie, conferenţiar
universitar, director al Departamentului organizarea
instruirii, referindu-se la unele concluzii privind totalurile
susţinerii tezelor de master, a
menţionat faptul că masteranzii s-au bazat în alegerea temelor şi elaborarea tezelor pe
materialul factologic şi practica personală din instituţiile în
care activează, au evidenţiat
problemele şi au înaintat propuneri şi sugestii pentru soluţionarea lor, pentru îmbunătăţirea activităţii administraţiilor
publice. Este o evoluţie pozitivă a conceptului privind apli-

perfecţionarea de mai departe a serviciului public al ţării în
contextul integrării europene
a Republicii Moldova.
Vă propunem şi câteva opinii ale masteranzilor după susţinerea tezelor de master.
Aureliu BUJAC, masterand la specializarea „Administrarea publică”, maistru la
ÎM „Asociaţia de gospodărire
a spaţiilor verzi” din Chişinău:
- Sunt angajat la o autoritate publică, după ce am absolvit
facultatea de biologie şi pedologie a Universităţii de Stat din
Moldova şi am susţinut teza de
master la Institutul de Formare
Continuă pe lângă Universitate. Dar totdeauna mi-am dorit
o lărgire a orizontului de cunoştinţe, cu atât mai mult, în
domeniul administraţiei publice. Indiscutabil, că puteam
să-mi realizez visul doar la Academia de Administrare Publică, alma mater a funcţionarilor
publici, fiindcă îmi doresc să
mă încadrez plenar în serviciul
public. Şi tema tezei de master
am ales-o pe potrivă - „Realizarea controlului parlamentar al
administraţiei publice în Republica Moldova şi România: studiu comparativ.”
Doi ani şi jumătate au însemnat pentru mine o adevărată şcoală superioară în
domeniul administraţiei publice. Am acumulat cunoştinţe temeinice, am însuşit
terminologia respectivă. Şi
toate acestea datorită corpului profesoral-didactic de elită

al Academiei. Desigur, că nu
mă voi opri aici, voi participa
în continuare, cu mare interes,
la viitoarele cursuri de la Academie, îmi voi continua cercetările, or, crezul meu este conform unei devize de aici, de
la Academie: „Viaţa toată prin
instruire şi nicidecum o singură
instruire pentru întreaga viaţă.”
Adrian BELÎI, masterand la
specializarea „Management”,
doctor habilitat, conferenţiar
universitar, şef de studii de
rezidenţiat la Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testimiţeanu”:
- Activitatea mea în cadrul
universităţii are un caracter
administrativ, de manager,
fiindcă sunt coordonator în
domeniul cercetărilor ştiinţifice, şi, totodată, avem relaţii
de colaborare cu instituţiile
de profil şi cu alte instituţii
publice din republică. De aceea, studierea teoriei managementului, a ştiinţei administraţiei publice a fost pentru
mine una vitală. Aceste cunoştinţe puteam să le obţin
doar la Academia de Administrare Publică, unica instituţie de învăţământ superior în
domeniul serviciului public.
Pe parcursul acestor doi ani şi
jumătate am îmbinat armonios teoria cu practica, ceea ce
mi-a ajutat mult la pregătirea

tezei de master cu tema „Aspecte teoretico-metodice ale
managementului resurse umane în sistemul de sănătate” pe
care am elaborat-o în baza
activităţii Centrului Naţional
Ştiinţifico-Practic de Medicină
de Urgenţă. Şi acum, la finalul studiilor, pot spune cu satisfacţie că am avut parte de
profesori de un înalt profesi-

onalism şi cumsecădenie, de
la care am învăţat adevărata
şcoală a managementului administrativ. Aceste cunoştinţe
îmi vor fi de un real folos şi la
stagiul profesional de o lună
de zile din Austria, unde plec
chiar astăzi. Şi aş vrea să mai
subliniez că voi întreţine mereu relaţii cu Academia pentru a-mi dezvolta în continuare ştiinţa administraţiei.
O impresie bună a lăsat
asupra comisiei de examinare
(specializarea „Management”)
masteranda Natalia Cebotari, care a susţinut teza la
tema „Veniturile populaţiei şi
impactul lor asupra nivelului
de trai al acesteia în Republica
Moldova”. Dumneaei nu numai că a procedat la o analiză profundă şi multilaterală a
surselor de venituri ale populaţiei republicii la ora actuală,
a preţurilor şi veniturilor reale,
a coraportului dintre inflaţie şi
coşul minim de consum, dar şi
a făcut o serie de recomandări
organelor statale în vederea
optimizării acestor venituri şi
sporirii nivelului de trai al populaţiei ţării.
S-a evidenţiat la susţinerea tezei şi masterandul Dinu
Ciocan, de la specializarea
„Administrarea publică”, care
a luat în dezbatere problemele ce ţin de cultura organizaţională în
cadrul
instituţiei. Masterandul
a abordat
în cadrul
prezentării investigaţiilor
sale ştiinţifice
nu numai reperele teoretice
şi practice ale domeniului
respectiv, dar şi s-a referit la
implementarea acestora în
cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, al cărui
preşedinte este, a identificat
unele probleme de cultură
organizaţională existente în
interiorul instituţiei.
Cor. „F.P.”
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Memorandum de cooperare LGSP – AAP
Pe 13 februarie curent, la
Academia de Administrare
Publică s-a aflat într-o vizită
de lucru delegaţia Proiectului
de Susţinere a Autorităţilor
Locale din Moldova (LGSP),
al Agenţiei Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), condusă de
directorul Proiectului, Scot
JOHNSON, fiind însoţit de
membrii delegaţiei Alexandru PELIVAN, director adjunct, Irina IONIŢA, specialist
comunicare,
monitorizare
şi evaluare, Alina BUDECI,
specialist în consolidarea capacităţilor şi translatoarea
Cristina CĂRUNTU. Ei au avut
o întrevedere cu prim-prorectorul Academiei, Andrei
GROZA, doctor, conferenţiar
universitar, la care au participat prorectorul Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferenţiar
universitar, dnele Maria STRE-

CHII, director
al
Depart a m e nt u l u i
învăţământ
super ior,
doctor, conferenţiar
universitar, Aurelia
ŢEPORDEI,
director
al
Departamentului dezvoltare profesională, şi Silvia DULSCHI, şef
Direcţie ştiinţă şi relaţii internaţionale, doctor, conferenţiar universitar. Scopul vizitei
l-a constituit semnarea unui
Memorandum de cooperare
între Proiectul LGSP şi Academia de Administrare Publică.
Dl Andrei Groza i-a informat succint pe oaspeţi despre Academie, reformele din
ultimul timp privind perfecţionarea procesului de studii,

menţionând faptul, că Academia a realizat şi mai înainte proiecte în colaborare cu
USAID şi semnarea unui nou
memorandum de cooperare
va contribui semnificativ la
consolidarea capacităţilor de
administrare şi management
a autorităţilor locale şi la o
guvernare mai eficientă la nivel de ţară.
Dl S. Johnson s-a referit,
la rândul sau, la obiectivele
Proiectului privind educaţia
și dezvoltarea capacităților în

Republica Moldova în domeniul managementului financiar, serviciilor municipale
și eficienței energetice care
include toate cele 32 de centre raionale. În acest context,
rolul Academiei de Administrare Publică este unul foarte
important pentru asigurarea
succesului şi realizării obiectivelor identificate de Proiectul
LGSP, prin prisma contribuţiei directe privind creşterea
nivelului profesional al personalului din administraţia
publică.
Memorandumul de cooperare între Proiectul de Susţinere a Autorităţilor Locale
din Moldova (LGSP) al USAID
şi Academia de Administrare
Publică a fost semnat de Scot
Johnson, directorul Proiectului, şi Andrei Groza, prim-prorectorul Academiei.
Cor. „F.P.”

Delegaţie poloneză în vizită la Academie
Pe 10 februarie, curent, la
Academia de Administrare
Publică s-a aflat într-o vizită
de documentare o delegaţie
din Polonia în componenţa
ES Artur MICHALSKI, Ambasador al Republicii Polone
în Republica
Moldova, dnelor Katarzyna
SKORZYNSKA,
director
al Institutului
Polonez de Diplomaţie, Justyna ODYMALA, şef de secţie la Institutul
respectiv, şi Anna KASPRZAK,
reprezentant al Ministerului
Afacerilor Externe al Republicii Polone. Ei au avut o întrevedere cu dl Oleg BALAN,
doctor habilitat, profesor
universitar, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
La întrevedere au participat
prim-prorectorul Academiei,

Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar, prorectorul Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferenţiar universitar,
Maria STRECHII, director al
Departamentului învăţământ

superior, doctor, conferenţiar
universitar, Aurelia ŢEPORDEI,
director al Departamentului
dezvoltare profesională, şi
Silvia DULSCHI, şefa Direcţiei
ştiinţă şi cooperare internaţională, doctor, conferenţiar
universitar.
Scopul întrevederii l-a
constituit examinarea posibilităţilor iniţierii unei colabo-

rări dintre Institutul Polonez
de Diplomaţie şi Academia
de Administrare Publică.
Dl O. Balan le-a prezentat
oaspeţilor informaţii despre
istoria Academiei, reformele
structurale şi conceptuale în
scopul modernizării instituţiei şi perfecţionării procesului
de studii, alte aspecte care au
transformat Academia întrun centru elitar de pregătire
a cadrelor înalt calificate pentru serviciul public al ţării.
Domnia sa a ţinut să menţioneze bunele relaţii de cooperare de pană acum cu instituţiile de profil din Polonia
şi disponibilitatea extinderii
acestor relaţii de parteneriat
de interes reciproc.
Dl Ambasador a mulţumit
pentru bunăvoinţa de a fi primiţi în vizită la Academie şi
intenţiile de a stabili noi relaţii de cooperare. În acest context, dna Skorzyriska a prezentat, la rândul său, o amplă

informaţie despre Institutul
Polonez de Diplomaţie, fondat acum doi ani pentru pregătirea cadrelor diplomatice,
despre etapele şi modalităţile de instruire a tinerilor diplomaţi până a fi încorporaţi
în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, menţionând că
Academia de Administrare
Publică dispune de practici
avansate de pregătire a funcţionarilor publici care pot fi
preluate pentru perfecţionarea procesului de instruire la
Institutul polonez.
Părţile au convenit să examineze posibilităţile de a stabili relaţii de parteneriat între
instituţii şi de a încheia pe
viitor acorduri de colaborare.
În finalul întrevederii,
gazdele şi oaspeţii au făcut
schimb de materiale informative despre instituţiile pe care
le reprezintă.
Cor. „F. P.”
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1 februarie – Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală

Autorităţile locale în serviciul cetăţenilor
Pe 1 februarie 2015, în ţara noastră a fost marcată pentru a treia oară Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală. Ea a fost instituită prin hotărâre de Guvern ca o confirmare
a importanţei asigurării autonomiei locale în procesul de edificare şi consolidare a statului democratic şi
aprecierii rolului deosebit al reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor cetăţenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităţilor locale, precum şi în scopul susţinerii
şi promovării valorilor democratice, consfinţite în Carta Europeană a Autonomiei Locale
În adresarea sa către
funcţionarii din administraţia publică locală, Preşedintele Republicii Moldova,
Nicolae Timofti a menţionat: „(…) Nu poate să existe
o ţară cu aspiraţii europene,
care tinde spre prosperitate
şi stabilitate, fără o administraţie locală eficientă.
Anume, de aceea, am
convingerea că, actualmente, descentralizarea, reforma
administraţiei publice şi dezvoltarea locală/regională reprezintă condiţii esenţiale în
vederea dezvoltării durabile
a Republicii Moldova.
Este firesc să subliniem
importanţa indiscutabilă a
factorului uman în activitatea Dumneavoastră – sunteţi
„slujitorii” şi reprezentanţii
oamenilor, lucrând cu oamenii pentru oameni. Toate
resursele administraţiei publice trebuie să asigure servirea fiecărui cetăţean în parte,
satisfacerea drepturilor şi
intereselor sale legitime pe
coordonatele juridice, dar şi
ale eticii morale.
Permiteţi-mi să-mi exprim înalta apreciere pentru
munca extraordinară pe care
o faceţi zi de zi, găsind cele
mai judicioase soluţii pentru
ca administraţia publică locală să-şi exercite exemplar
atribuţiile.
Anul 2015 este un an
semnificativ pentru Republica Moldova. La alegerile
locale cetăţenii ţării îşi vor
desemna
reprezentanţii
în cadrul organelor puterii
locale. În colaborare cu au-

torităţile centrale ale statului, aleşii locali urmează să
lanseze şi să implementeze
proiecte de dezvoltare care
vor contribui la rezolvarea
problemelor cu care se confruntă cetăţenii noştri.”
Un mesaj de felicitare a
adresat aleşilor locali şi Primul-Ministru în exerciţiu,
Iurie Leancă: „Această zi, instituită de Executiv în 2012,
este modalitatea noastră de
a ne exprima recunoştinţa,
aprecierea şi sprijinul pentru autorităţile publice locale. Este un gest extrem de
necesar, mai ales, în aceste
timpuri dificile, când volumul problemelor cu care vă
confruntaţi zi de zi este mult
mai mare decât resursele de
care dispuneţi și care nu întotdeauna acoperă necesităţile existente.
…Dumneavoastră însă
aţi dat dovadă de abordări
originale, aţi mobilizat resurse interne, aţi atras investiţii, aţi reuşit să creaţi
parteneriate durabile, aţi co-

operat cu organizaţiile neguvernamentale. Și, astfel, ați
demonstrat că o bună guvernare este posibilă, că managementul strategic își are locul și la nivel local, că situaţia
economică a comunităților
din Moldova poate fi ameliorată. De facto, ați demonstrat că prin iniţiativă, prin
participare și implicare pot fi
obţinute rezultate frumoase,
iar cheia succesului constă în
unitate și solidaritate.
Tocmai de aceea, îmbunătăţirea mecanismelor de
colaborare și de comunicare între autorităţile publice
centrale şi cele locale constituie un imperativ al zilei.
O vom face inclusiv prin
descentralizarea puterii şi
prin asigurarea autonomiei
locale, care este una dintre priorităţile Guvernului.
Rolul autorităților locale în
viaţa fiecărui cetăţean este
incontestabil și trebuie să-l
facem ca atare, printr-un
efort comun de reformare a
administrației publice.”

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ - APL.
Un rol esenţial în realizarea acestor obiective orientate spre o dezvoltare durabilă
a Republicii Moldova, în contextul integrării europene,
revine Academiei de Administrare Publică. Pe parcursul celor aproape 22 de ani
de la fondarea sa, Academia
a parcurs o evoluţie calitativ
nouă, fiind considerată, pe
bună dreptate, un centru elitar de promovare a politicii
de stat în domeniul administraţiei publice, de instruire
şi dezvoltare profesională a
funcţionarilor publici de toate nivelurile. De la fondarea
Academiei, peste 4000 de
persoane au devenit specialişti cu studii superioare,
postuniversitare şi de masterat. Din an în an, se extinde
numărul funcţionarilor din
autorităţile publice care au
absolvit cursurile de formare
şi dezvoltare profesională şi
care, la moment, constituie
peste 22 mii de persoane.
Academia este implicată în elaborarea diverselor
documente şi perfectarea
cadrului legal destinat serviciului public, statutului şi
deontologiei funcţionarului
public. În cadrul procesului de realizare a reformelor
complexe în administraţia
publică, corpul ştiinţifico-didactic şi managerial al Academiei elaborează proiecte
de legi, concepţii şi strategii
naţionale. În scopul optimi(Continuare în pag. 7)

Nr. 3 (448)
februarie 2015

Administraţia publică locală

FUNCŢIONARUL
PUBLIC

7

1 februarie – Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală

Autorităţile locale în serviciul cetăţenilor
(Sfârşit. Început în pag. 6)

zării organizatorice şi eficientizării investigaţilor ştiinţifice în domeniul dat, au fost
create şi activează cu succes
4 laboratoare ştiinţifice specializate.
O importanţă primordială
i se atribuie cooperării internaţionale a Academiei, intensificării colaborării cu instituţiile similare de peste hotare,
desfăşurării activităţilor în
comun cu misiunile diplomatice, acreditate la Chişinău.
Conform acordurilor semnate, Academia cooperează, în
prezent, cu 16 instituţii de
profil de peste hotare, cu 32
de misiuni diplomatice şi organizaţii internaţionale, acreditate în Republica Moldova.
Actualmente, conceptul
instruirii din cadrul Academiei corespunde standardelor educaţionale naţionale
şi internaţionale, dovadă
fiind şi faptul că anul trecut
Academiei i-a fost atribuit
calificativul de organizaţie
competitivă pe plan internaţional (categoria B).
Ajustarea la standardele
europene a procesului de
instruire şi dezvoltare profesională
va contribui ca
Academia de Administrare
Publică să formeze funcţionarul public de tip nou care
să devină forţa motrice a
unei guvernări eficiente pe
întreaga verticală a administraţiei publice pentru viitorul
european al ţării noastre.
SOLEMNITĂŢI DE ZIUA
PROFESIONALĂ.
La 31 ianuarie 2015, Congresul Autorităţilor Locale
din Moldova (CALM), împreună cu circa 200 de invitați
- primari, președinți de raioane, funcționari din cadrul
administrației publice locale
și centrale, ambasadori și

parteneri de dezvoltare - au
sărbătorit Ziua autonomiei
locale și a lucrătorului din
administrația publică locală,
marcată pe 1 februarie.
Tatiana Badan, preşedintele Congresului Autorităţilor
Locale, primar al satului Selemet, Cimişlia, adresând felicitări tuturor celor care activează în cadrul administrației
publice locale, a menţionat:
„Cunoaștem cu toții, că până
în prezent, această categorie
de persoane nu prea a beneficiat de o atenție și apreciere corespunzătoare din
partea statului. Aceasta, în
pofida rolului deosebit de
important pe care-l joacă
autoritățile locale în procesul
de modernizare și dezvoltare
a comunităților locale; în pofida faptului că primarii sunt
unica autoritate publică din
stat aleasă direct și în pofida
faptului că autoritățile locale beneficiază de cea mai
înaltă încredere din partea
cetățenilor, alături de biserică.
În prezent, este incontestabil faptul că fără un proces
de descentralizare efectiv,
fără o guvernare locală puternică, fără comunități locale dezvoltate nu poate exista
o administrație publică centrală efectivă și nu poate
exista o Republică Moldova
dezvoltată şi europeană.
Suntem siguri că, actualmente, nu există niciun motiv sau temei de a tărăgăna
implementarea reformelor
în domeniul descentralizării
și consolidării autonomiei
locale.”
Cu mesaje de felicitare au
venit în fața reprezentanților
autorităților locale ES Doamna Ulrike Knotz, Ambasadorul Germaniei în Republica
Moldova, ES Domnul Mátyás
Szilágyi, ambasadorul Ungariei în Republica Moldova și

dl Marcel Răducan, ministru
în exercițiu al dezvoltării regionale și construcțiilor.
Un moment separat al
Agendei evenimentului l-a
constituit semnarea între
CALM și Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a Memorandumului de Înţelegere privind
stabilirea unor relaţii de cooperare în vederea consolidării capacităților CALM și ale

CALM au fost oferite și
partenerilor de dezvoltare - Organizației Națiunilor
Unite (ONU), Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Proiectului
de Susținere a Autorităților
Locale din Moldova (LGSP)
- pentru contribuția deosebită și susținerea procesului
de descentralizare şi consolidare a autonomiei locale,
dezvoltarea locală și regio-

APL-lor în domeniul serviciilor publice.
Apogeul
evenimentului l-a constituit ceremonia
de înmânare a distincțiilor
CALM. În cadrul acestei ceremonii, au fost premiați
circa 50 de reprezentanți
ai autorităților locale, de
nivelurile I și II, cu patru şi
mai multe mandate, primari cu succese remarcabile în managementul APL,
precum şi în implementarea proiectelor de dezvoltare locală, participare
activă în cadrul CALM. Pe
lângă tradiționalele categorii de premiere „Primar
Emerit” și „Pentru merite în
Administrația Publică Locală,”
anul acesta au fost oferite
distincții „Pentru succesul remarcabil în dezvoltarea locală” și „Pentru merite speciale
în procesul de modernizare a
serviciilor publice locale.”
Distincții din partea

nală, modernizarea serviciilor publice locale și creșterea
capacităților
autorităților
publice locale din Republica
Moldova.
Programul cultural-artistic „Suflet de primar!” a încheiat evenimentul, încântând
publicul cu un repertoriu bogat de cântece, dansuri, poezii și scenete în interpretarea
exclusivă a reprezentanților
din administrația publică locală.
Evenimentul a avut loc
cu sprijinul proiectului „Modernizarea serviciilor publice
locale în Republica Moldova,”
implementat de Agenția de
Cooperare Internațională a
Germaniei (GIZ) și cu suportul Programului Comun de
Dezvoltare Locală Integrată
(PNUD Moldova şi UN Women) cu susţinere financiară
din partea Guvernului Danemarcei.
Ion AXENTI
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Baraboi – un viabil parteneriat
public-privat-comunitar
Andrei Ţurcan, primarul satului Baraboi, raionul Donduşeni, este unul dintre cei 50 de primari care a beneficiat de distincţia Congresului Autorităţilor Locale din Moldova „Pentru merite în administraţia publică locală”, în cadrul festivităţilor
consacrate Zilei autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală, marcată pe 1 februarie. După cum a
subliniat însuşi primarul, această decoraţie a încununat mai multe aprecieri cu diplome din partea autorităţilor raionale şi
centrale pentru meritele sale pe parcursul celor patru mandate de primar al satului Baraboi, merite care sunt, pe drept cuvânt, ale întregii comunităţi, ale antreprenorilor locali, fiindcă doar împreună se pot face lucruri mari. Să-i oferim cuvântul
dlui primar pentru a dezvălui secretele unui sat prosper.

Andrei ŢURCAN,
primar al satului Baraboi
Sunt băştinaş din satul Baraboi, aici am absolvit şcoala
medie, am mi-am satisfăcut
serviciul militar în fosta Armată
Sovietică. Am absolvit facultatea de drept a Universităţii de
Stat din Moldova. În 1991, am
fost încadrat în serviciul public
la comitetul executiv raional
Donduşeni, în calitate de responsabil al Ministerului Apărării în problemele militare şi
serviciului de alternativă, până
în anul 1999.
Din 1999 până în prezent,
activez în calitate de primar al
satului natal, fiind la finele mandatului al 4-lea.
Să fiu sincer, nu am preconizat să mă întorc la baştină şi,
mai ales, în funcţia de primar al
satului natal. Pe atunci se desfiinţeau raioanele şi aveam cu
totul alte intenţii de a-mi aranja
cariera de mai departe, până la
momentul când am avut în ospeţie un grup de persoane din
sat, care mi-au cerut acceptul să
candidez la funcţia de primar al
localităţii.

A fost o provocare plăcută,
ce-i drept, pe care am acceptato şi nu regret, dat fiind faptul că
am fost înţeles de toată familia
şi, nu în ultimul rând, de soţia
mea, care m-a susţinut şi o face
şi până în prezent.
Cu toate că eram permanent prin sat, deoarece părinţii
locuiau aici şi cunoşteam unele
probleme cu care se confruntă
sătenii, în urma unor consultaţii am înţeles că sunt mult mai
multe probleme de diferit gen,
cu care am ieşit practic în faţa
electoratului sătesc, în speranţa
că le vom soluţiona de comun
acord cu toată localitatea.
Una dintre cele mai stringente probleme era finalizarea
gazificării localităţii şi termoficarea instituţiilor şcolare şi preşcolare, iar cele trei grădiniţe de
copii nu funcţionau.
În anii 1999-2001, satul a
fost gazificat prin intermediul
Fondului de Investiţii Sociale
din Moldova. Paralel, s-a lucrat
şi în direcţia gazificării liceului
din sat prin construcţia a două
cazangerii. Ulterior, liceul a fost
aprovizionat şi cu apă prin renovarea apeductului, la care au
fost conectate şi casele particulare din vecinătate. Proiectul a
fost finanţat de fundaţia DFID
din Marea Britanie. Apoi am
purces şi la renovarea întregului apeduct al localităţii.
Realizarea mai multor proiecte care să modernizeze sub
toate aspectele satul Baraboi
a fost posibilă, în primul rând,
cu susţinerea sătenilor, care ţin
mult la satul lor şi vor să-l vadă
mai aranjat, mai frumos, un sat
de gospodari. Au fost atrase şi
multe investiţii locale, de la centru şi din exterior. Astfel, pe tim-

pul celor patru mandate au fost
implementate mai multe proiecte, precum ar fi: renovarea
grădiniţelor de copii, a Oficiului
medicilor de familie, a sălii de
sport săteşti, au fost modernizate centralele termice prin instalarea unor noi cazane cu carburanţi pe bază de biomasă, la
care au fost conectate casa de
cultură, biblioteca publică, sala
sportivă, una dintre grădiniţele
de copii. O atenţie sporită a fost
atrasă reparaţiei drumurilor,
amenajării locurilor publice, a
celor de agrement, lucrări îndeplinite iarăşi cu concursul consătenilor. Astfel, amenajarea teritoriului din centrul satului cu
amplasarea unui crucifix este
contribuţia unuia dintre cei mai
activi agenţi economici locali –
SRL „Agro-Baraboieni”. În 2014,
prin intermediul Asociaţiei Obşteşti „Baraboienii”, condusă de
dl Ion Prisăcaru, a fost construită o frumoasă Alee a Personalităţilor din satul Baraboi.
Pe bune, că realizările pe
care le avem, necesită şi multe
surse financiare. Noi, baraboienii, nu am aşteptat ca statul să
ne finanţeze continuu, ci am
fost mereu în căutarea de noi
surse financiare, prin atragerea diferitelor proiecte externe.
Dar nu ne-am bazat doar pe
aceste surse, esenţială este şi
contribuţia noastră, a primăriei,
a cetăţenilor, inclusiv a agenţilor economici locali, formând
un adevărat parteneriat publica-privat-comunitar local.
Doresc să menţionez, că
proiectul de construcţie a centralei termice a casei de cultură, care se estimează la circa
1.200.000 de lei, a fost finanţat
din surse financiare proprii ale

primăriei şi ale agentului economic SRL „Agro-Baraboieni”.
Unele avantaje privind acumularea noilor surse in bugetul
local prezintă noua legislaţie a
finanţelor publice locale. Acum
am intenţia iniţierii unor seminare de instruire cu agenţii economici locali, dar şi cu
posibilii viitori agenţi, pentru
ca să-şi aducă contribuţia la
dezvoltarea infrastructurii prin
deschiderea unor noi afaceri,
care ar asigura şi apariţia unor
noi locuri de muncă şi ar contribui la acumularea unor surse
financiare suplimentare în bugetul local.
Realizăm multe în activitatea noastră şi datorită cursurilor
de instruire de la Academia de
Administrare Publică. Când am
preluat conducerea primăriei
din sat, am considerat absolut
necesar să frecventez cursurile
de la Academie, fiindcă aveam
nevoie să acumulăm noi cunoştinţe în domeniul administraţiei publice, dreptului, managementul etc. De asemenea,
şi secretarul consiliului sătesc a
beneficiat de cursuri suplimentare la Academie în anii 2005 şi
2012, ceea ce a sporit cu mult
calitatea şi managementul activităţii consiliului local şi a primăriei în general.
Aş dori ca localitatea pe
care o conduc să prospere în
continuare, deoarece avem
oameni gospodari, harnici, generoşi şi care ţin foarte mult la
localitatea lor. Mai mult, am
dorinţa dublă ca, în contextul
viitoarelor reforme administrative, satul Baraboi să dispună
de un sediu administrativ al
unei comune moderne şi prospere.
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Anul 2015 este un an deosebit, este anul-simbol al demnităţii de neam străjuită de steaua lui
Grigore Vieru cu lumina purificatoare de suflet întru dăinuirea noastră peste veacuri. Agenda culturală a acestui an, dedicată poetului-tribun, poetului- nepereche, este agenda redeşteptării noastre
naţionale, precum a fost, este ;i va fi de-a pururea Grigore Vieru.
Şi Academia de Administrare Publică s-a inclus în această activitate naţională de comemorare
şi promovare a creaţiei lui Grigore Vieru. Vă propunem în continuare o trecere în revistă a principalelor evenimente din cadrul Academiei, unele gânduri şi reflecţii despre marele poet ale profesorilor
şi colaboratorilor Academiei.

Grigore Vieru – poetul
valorilor fundamentale
Noi, bibliotecarii, suntem
onorați de posibilitatea de a
promova opera lui Grigore Vieru. E o mare onoare și o mare
responsabilitate. Un cuvânt
despre Grigore Vieru produce
emoție, trăire sufletească. E poetul tuturor vârstelor. Este clasicul contemporaneității, exponent al ideilor dominante în
conștiința noastră națională pe
care le-a exprimat artistic și fiind îmbogățite cu sufletul său.
A fost un poet fructuos, mereu
sensibil la freamătul inimii și la
zbuciumul timpului.

și de sănătate pentru suflet,
când tulburător de îndârjit şi
de categoric, rostind cuvintele
cu gravitate ce vine parcă din
adâncurile ancestrale; când delicat și inocent până la o totală
contopire cu vârsta copilăriei,
cu dezinvoltura jocului, când
aspru îndurerat de ,,sălbătăciile” veacului…” Acesta a fost
Grigore Vieru, care o viață a slujit cu dăruire poeziei.
Cât de mult ne-am dori să
fie și astăzi printre noi, să-i savurăm vocea inocentă, să-i ascultăm versurile. 2015 este anul

relații internaționale AAP.
Astfel, în perioada 12 ianuarie – 30 decembrie 2015
sala de lectură a Bibliotecii
AAP găzduiește expoziția de
carte cu genericul „Grigore
Vieru – poetul acestui neam”,
expoziție care cuprinde opera poetului apărută în diferite
ediții, studii, analize, interpretări, referințe, evocări; viața
poetului în imagini. Lucrările
expuse conturează dimensiunea personalității de excepție
a lui Grigore Vieru: „autor al
unei poezii lirice emoționante,
eseist profund, cugetător în
aforismele și interviurile sale,
autor de literatură pentru copii,
autor de texte pentru cântece
etc.” („Grigore Vieru, poetul”)
De asemenea, pe parcursul anului 2015 sunt preconizate astfel de activități, precum întâlnirea cu scriitorii
contemporani cu genericul

„Grigore Vieru – ființă întru
poezie”, masa rotundă „Grigore Vieru – poetul valorilor
fundamentale” etc.
Deși este specializată în
domeniul științelor administrative, totuși în colecția Bibliotecii AAP un loc de onoare îl ocupă creația clasicului
contemporaneității – Grigore
Vieru, completată permanent
cu noi ediţii din creația, viața
poetului, monografii, studii, lucrări etc., despre Vieru, care se
bucură de un interes deosebit
în rândul utilizatorilor.
Suntem în luna lui Făurar,
luna nașterii lui Grigore Vieru,
luna în care lumea și văzduhul
sunt pline de versul vierean,
de dulcele cânt pentru mamă,
dragoste de baștină, limbă, patrie, natură, pace şi neam.
Rodica SOBIESKICAMERZAN,
şefa Bibliotecii Academiei

Un poet al tuturor
Poezia lui este lacrima mamei…
Răsfoind în suflet frumoasele amintiri despre numeroasele activități culturale organizate în cadrul Bibliotecii
Naționale pentru Copii ,,Ion
Creangă”, unde am activat, deosebit de vii și emoționante au
rămas în memorie întâlnirile cu poetul şi Omul Grigore
Vieru. Fiind martor ocular al
trăirilor sufletești prin care trecea Marele poet la întâlnirile
cu cititorii săi îmi reapar în memorie cuvintele lui A. Ţurcanu,
scrise în lucrarea sa ,,Martor
ocular”: „Când sfios și timid,
abia atingându-se de lucruri,
abia șoptindu-și ruga, pioasa
rugă de pace pentru pământ

dedicat Marelui poet, versul
lui Grigore Vieru fiind prezent
în instituțiile științifice, culturale și educaționale, în școli și
grădinițe, licee și universități,
la simpozioane și conferințe…
Prin urmare, pe parcursul anului aniversar ,,Grigore
Vieru” instituțiile, misiunea
cărora este de a promova
valorile
cultural-naționale,
şi-au trecut în agendă diverse acțiuni cultural-științifice
consacrate distinsului poet.
În această ordine de idei, se
înscriu și o serie de activități
planificate de către Biblioteca
AAP, Secția activitate editorială, Catedra științe politice și

În versurile sale se concentrează toată suferinţa şi zbuciumul, toate grijile şi bucuriile acestui pământ. Fie că este
vorba despre mamă, despre
limbă, istorie, dragoste, versul
său este la fel de intens, plin
de adevăr, simplu şi în acelaşi
timp atât de complex, punctând aceleaşi trăiri ale fiinţei
omeneşti. El este cel care prin
opera sa a descoperit-o pe
MAMA, fiinţă unică, irepetabilă
ca şi soarele, căruia îi atribuie
calităţi desăvârşite. Asemenea
pictorilor, prin versul său conturează ochii, mâinile şi chipul
mamei etc. Fiecare generaţie
se regăseşte în poezia Maes-

trului cuvintelor. Copiii cresc cu
poezia sa de mici, de la grădiniţă, din paginile Abecedarului.
Adolescenţii identifică în versurile sale fiorul primelor iubiri
în versurile pline de metaforă
în contemplare cu natura. Poemele sale patriotice vin să
contribuie la restabilirea adevărului istoric. Filozofia versurilor sale este foarte profundă,
în care se ascunde simplitatea
acestui OM, care compătimeşte chiar şi moartea.
Rodica RUSU,
şef-interimar al Catedrei ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, doctor, conferenţiar
universitar
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În lumea ştiinţei şi a tehnicii

Record pentru savanţii
din Moldova

Academicianul Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a cucerit, recent, o nouă
culme în ascensiunea sa în calitate de cercetător ştiinţific, înregistrând, totodată, un record
pentru savanţii care activează
în Republica Moldova. Este
vorba de indicele Hirsch, care,
în cazul domniei sale, a atins
cifra de 30.
Indicele Hirsch a fost lansat de fizicianul Jong Hirsch,
de la Departamentul de Fizică
al Universităţii din California,
San Diego, SUA, în anul 2005,
în calitate de măsură a valorii
rezultatelor ştiinţifice publicate de savanţi. Criteriul de eva-

luare, propus de Hirsch, are la
bază numărul de citări în literatura de specialitate la articolele ştiinţifice publicate de un
savant sau altul. Este vorba de
articolele publicate în reviste
cotate ISI, adică acele cu factor de impact şi sunt în bazele
electronice, precum ThomsonReuters, SCOPUS etc. Lucrările
sunt recenzate şi doar cele mai
valoroase au şanse reale să fie
acceptate şi publicate în reviste cu factor de impact solid.
În Occident, indicele Hirsch al
unui profesor cu vizibilitate
internaţională este, de obicei,
mai mare de 20.
În cazul Republicii Moldova, indicele Hirsch este, în
ansamblu, de numai 70, unul
destul de modest. În opinia
academicianului Ion Tighineanu, situaţia se poate schimba
în bine odată cu creşterea calităţii lucrărilor publicate ale
savanţilor noştri, tendinţă care
se reliefează în prezent.

Metodă ecologică de
tratare a apei potabile
Prima instalaţie de electroclorinare a apei potabile în
baza hipocloritului de sodiu
este în stadiul de finalizare a
testărilor la întreprinderea „Salonix-Teh” din Chişinău. Conceput în cadrul unui proiect
de îmbunătăţire a calităţii apei
potabile din Republica Moldova prin implementarea noilor
tehnologii de tratare a apei
(director de proiect – Sergiu
Calos, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar la
Universitatea Tehnică din Moldova) noul sistem de tratare a
apei prevede trecerea de la actuala metodă de tratare a apei
cu clorul lichefiat la un nou tip
de dezinfectant - hipoclorit de
sodiu produs prin electroliza
soluţiei de natriu.
Noua metodă este o alternativă modernă şi ecologică, ce
corespunde standardelor mon-

diale. Cea mai optimală metodă de obţinere a hipocloritului
de sodiu este producerea acestuia pe loc, din sare de bucătărie. Principalul motiv pentru
a opta pentru noua tehnologie este faptul ca clorul lichid
produce aburi otrăvitori, ce reprezintă riscuri sporite pentru
sănătatea lucrătorilor staţiei de
apă, populaţiei şi, în ansamblu,
a mediului înconjurător. Ar mai
fi de adăugat că utilajul folosit
pentru dozarea clorului lichid
este învechit ce rezultă în supradozarea clorului în apă, fapt
ce diminuează drastic calitatea
apei. De remarcat aici, că hipocloritul de sodiu se utilizează
deja în Republica Moldova, în
special, la Regia „Apă - Canal
Chişinău”, dar ea este importată din România, care trebuie
adusă cu autocamioane speciale şi această dependenţă

impune anumite riscuri.
Toate acestea au şi determinat necesitatea de elabora proiectul de fabricare în serie a instalaţiilor de
producere a hipocloritului de sodiu şi de electroclorinare a apei, o simbioză tehnologică reuşită ce
vine să soluţioneze inovaţional problema calităţii
apei potabile în ţara noastră.
După testările de rigoare
şi verificările finale, instalaţia
va fi certificată de Agenţia de
Inovaţii şi Transfer Tehnologic
şi propusă pentru producerea
în serie.
Regiile apă - canal din toate
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raioanele şi municipiile ţării au
fost deja informate despre realizarea în practică a noilor tehnologii de electroclorinare a
apei potabile şi urmează să fie
iniţiate negocieri pentru producerea la comandă a noilor
instalaţii de tratare ecologică a
apei potabile.

Un nou modul ANRCETI
Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a pus în
aplicare, de la 1 ianuarie 2015,
un nou modul al sistemului său
informaţional.
Sistemul va permite furnizorilor din domeniu să prezinte în format electronic rapoartele statistice şi alte date
despre activitatea pe care o
efectuează.
Potrivit
reprezentanţilor
instituţiei, noul modul al sis-

temului informaţional al ANRCETI va fi testat în următoarele
două luni. Agenția va organiza
cursuri de instruire despre noul
sistem de prezentare a datelor
în regim online cu furnizorii din
toată ţara.
Totodată, ANRCETI planifică, în funcţie de eficienţa funcţionării acestui sistem, să excludă până la finele anului 2015
practica de raportare de către
furnizori a datelor pe suport de
hârtie, trecându-se definitiv pe
format electronic.

Primul Generator Hub
lansat la Chişinău

Spațiu de coworking - „Generator Hub” este destinat
startup-urilor, freelancerilor și
profesioniștilor din domeniul
IT. ”Generator Hub” este un
proiect inițiat pentru motivarea creșterii sectorului IT din
Moldova, prin crearea unui
spațiu de lucru comun accesibil și ajustabil, unde startupurile din domeniu ar putea
obține o experiență total diferită, formând o comunitate ce

funcționează în baza schimbului de know-how și idei. În
același scop, rezidenții ”Generator Hub” vor beneficia și de programe de dezvoltare specializate, inclusiv evenimente, ateliere
cu lideri de opinii din diverse
domenii, seminare „inspiraţionale”, programe de formare în
business și tehnologii IT.
Conceptul spațiilor de
coworking a fost lansat pentru prima dată în SUA, de unde
s-a răspândit foarte rapid în
toată lumea. Acesta stimulează inovația și creativitatea și
susține tinerele startup-uri,
scutindu-le de grijile și costurile întreţinerii unui spaţiu de
lucru permanent.
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Eforturi anticorupţie
consolidate

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Centrul
Naţional Anticorupţie şi Senatul Studenţilor Universităţii
de Stat din Bălţi au semnat
un acord de colaborare în domeniul prevenirii şi combaterii
plagiatului, protecţionismului
şi corupţiei în mediul universitar. Acest angajament comun
vine să sporească eforturile de
asigurare a transparenţei, eticii
şi integrităţii în domeniul educaţiei universitare şi să încurajeze implicarea tinerii generaţii
în identificarea soluţiilor împotriva corupţiei.
Evenimentul a avut loc la
Bălţi, în incinta instituţiei de
învăţământ, şi a fost prezidat
de vicedirectorul CNA, Cristina

Ţărnă, care a ţinut o prelegere despre importanţa
promovării culturii de integritate şi intoleranţă în
rândul studenților şi profesorilor.
De menţionat faptul,
că Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi
este a 5-a instituţie de
învăţământ superior din ţară
care, prin semnarea unui acord
de colaborare cu CNA, aderă la
campania „EU pentru educație
prin integritate.”
Centrul Naţional Anticorupţie, în temeiul prevederilor
Strategiei Naţionale Anticorupţie pe anii 2011-2015, are ca
priorităţi de acţiune desfăşurarea campaniilor de sensibilizare anticorupţie şi activităţi de
educare civică a tinerilor din
instituţiile de învăţământ, precum şi realizarea măsurilor de
excludere a practicilor corupte
la susţinerea tezelor, a examenelor ordinare şi a examenelor
de absolvire în instituţiile universitare.

CNA şi CpDOM împreună
contra corupţiei
Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) şi Centrul pentru
Drepturile Omului din Moldova
(CpDOM) vor colabora în domeniul prevenirii şi combaterii
corupţiei. Un acord de colaborare, în acest sens, a fost semnat
între cele două instituţii care
vine să menţioneze importanţa
combaterii ferme a corupţiei,
flagel ce afectează grav statul
de drept, drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului, dezvoltarea economică şi socială a
ţării şi bazele morale ale societăţii.
Potrivit acordului, părţile au
convenit să acţioneze în comun
pentru a încuraja conduita integră în rândul funcţionarilor
publici, a persoanelor cu funcţii
de demnitate publică şi a altor
persoane care prestează servicii
publice: bugetarii, corpul administrativ şi didactico-ştiinţific
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Dura lex, sed lex
cursuri, editarea de materiale
informative) privind importanţa
eradicării fenomenului corupţiei în Republica Moldova. Părţile
vor efectua un schimb de informaţii privind fenomenul corupţiei, impactul acesteia asupra
eficienţei administrării treburilor în stat, gradului de respectare de către stat a obligaţiilor
de garantare a respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, drept urmare a
pauperizării populaţiei, reducerii calităţii vieţii, a nivelului de
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protecţie socială, ca efecte ale
corupţiei înalte.
Totodată, CNA va susţine
activităţile CpDOM de promovare a culturii anticorupţie şi a
integrităţii în instituţiile de învăţământ, mediul universitar, sfera
ocrotirii sănătăţii şi în desfăşurarea instruirilor şi campaniilor de
sensibilizare anticorupţie. CNA
va oferi CpDOM, la solicitare,
informaţii relevante ce se referă
la situaţia privind indicatorii de
corupţie, amploarea fenomenului în diverse domenii sociale.

Condamnări în dosarul
„Pădurea Domnească”
Fostul judecător Gheorghe Crețu a fost condamnat
la doi ani de închisoare cu
suspendare. Acesta a fost găsit vinovat de lipsirea de viață
din imprudență. Crețu a fost
amendat cu 6.000 de lei și obligat să plătească familiei Paciu
despăgubiri de aproape un
milion de lei. Totodată, până la
atingerea majoratului fiicei lui
Sorin Paciu, Crețu îi va achita
lunar câte 1.500 de lei.
Fostul director al Agenţiei
„Moldsilva”, directorul şi inginerul de pază şi protecţie ai
Rezervaţiei Naturale „Pădurea
Domnească” au fost achitați
de instanță.
Procurorii au cerut 4 ani

de închisoare cu executare
pentru fostul vicepreşedinte al
Curţii de Apel Chişinău, Gheorghe Crețu, și câte 3,6 ani de
închisoare cu executare pentru Ion Lupu, Valeriu Svistun și
Denis Eremciuc.
Gheorghe Crețu s-a declarat nemulțumit de sentință,
considerând-o ilegală. Aceasta
poate fi atacată la Curtea de
Apel Bălți.
Reamintim că la 23 decembrie 2012 în Pădurea
Domnească, la o vânătoare
cu participanți ce dețin posturi înalte în stat, a fost rănit
mortal Sorin Paciu. Incidentul
a fost tăinuit timp de 2 săptămâni.

Primar corupt
al instituţiilor de învăţământ,
medicii şi asistentele medicale.
CNA şi CpDOM vor colabora
în vederea unei mai bune informări a populaţiei despre gravitatea fenomenului corupţiei,
subminarea de către aceasta a
capacităţii statului de a asigura
respectarea drepturilor fundamentale ale omului, încurajarea
cetăţenilor de a nu da mită şi a
manifesta toleranţă „0” faţă de
corupţie şi protecţionism.
Acordul de cooperare prevede organizarea în comun a
diverselor acţiuni de sensibilizare a opiniei publice (conferinţe,
instruiri, ateliere de lucru, con-

Primarul satului Lărguţa,
raionul Cantemir, a fost reţinut
pentru acte de corupție. Acesta
a pretins 200.000 de lei de la un
agent economic din localitate
pentru a-l favoriza la licitaţia
privind înstrăinarea unui lot cu
suprafaţa totală de aproximativ 6 hectare.
În urma licitaţiei privind
înstrăinarea terenului, agentul
economic a fost desemnat câştigător, obţinând posibilitatea
procurări lotului contra sumei
de 83.152 lei. După semnarea
şi înregistrarea contractului de
vânzare-cumpărare, primarul
a primit de la directorul firmei
170.000 lei, moment în care a
fost reţinut în flagrant.

Cauză penală a fost expediată de către procurori pentru examinare Judecătoriei
Cantemir. Primarul de Lărguţa
este cercetat în stare de arest
la domiciliu, iar dacă va fi găsit
vinovat riscă o pedeapsă de
la 7 până la 15 ani închisoare,
amendă în valoare de până la
200 mii lei şi privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice
pentru o perioadă de la 10 la
15 ani.
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Diverse

Trasee turistice moldo-române comune

Îcepând cu anul 2015, turiştii vor avea posibilitatea să
viziteze obiectivele turistice
din Republica Moldova și România în cadrul unui singur
tur în baza a 4 trasee turistice
comune care urmează să fie
stabilite.
Ofertele mixte vor fi denumite generic, şi anume:
„Drumul vinului”, „Bijuteriile
medievale”, „Drumul mănăstirilor” şi „Turismul cultural”.
Astfel, la prima ofertă

turistică vizitatorii
străini vor putea face
cunoştinţă cu podgoriile şi vinăriile cu
tradiţie de pe ambele maluri ale Prutului. Oferta „Bijuteriilor medievale” va
include în circuitul
turistic Cetatea de
Scaun din Suceava şi
Cetatea Sorocii.
Prin procurarea pachetului turistic „Drumul mănăsti-

rilor”, turiştii vor avea posibi-

litatea să viziteze mănăstirile
din zona Sucevei din România, incluse în patrimoniul
UNESCO, iar mai apoi, timp
de 2 zile, vor putea vizita şi mănăstirile din
Moldova
Căpriana,
Hâncu, Curchi, Ţipova,
Saharna şi mănăstirea
rupestră
„Butuceni”
din Orhei.
În a doua etapă, în
cazul în care pachetul
este de 3 zile, ar urma
să fie extins traseul turistic şi spre mănăstirile Fru-

moasa, Răciula, Hârbovăţ şi
Hârjauca.
Ultimul pachet turistic,
cel cultural, va include vizite
la diverse festivaluri culturalartistice, la care turiştii vor
putea afla mai multe despre
istoria şi tradiţiile de pe cele
două maluri ale Prutului.
Primele două asemnea
trasee turistice sunt preconizate pentru toamna acestui
an.

Vitalie NICA

Muzeul satului din Chişinău va
avea o atracţie turistică nouă
Edificiul fostei şcoli ministeriale din satul Pârjolteni,
raionul Călăraşi, urmează să
fie demontat şi transferat pe
bucăţi la Muzeul satului din
Chişinău, pentru conservare.

Edificiul din lemn datează din
secolul al XIX-lea şi este înscris în Registrul patrimoniului naţional.
Sediul fostei şcoli ministeriale a ajuns în stare avansată
de degradare, iar problema
conservării monumentului
de arhitectură este discutată

de mai mulţi ani. Şcoala urmează să fie adusă în cadrul
Muzeului satului. Iniţiativa
va fi finanţată din bugetul de
stat cu 60 de mii de lei. Lucrările de demontare şi transferare a clădirii vor fi îndeplinite
de către Asociaţia obştească
pentru conservarea şi resta-

urarea edificiilor din lemn din
R. Moldova.
Muzeul satului este un
muzeu etnografic sub cerul
liber, ce reconstituie satul basarabean din sec. XVIII-XIX. În
prezent muzeul are un singur
obiectiv de patrimoniu - Biserica de lemn din Sudarea
(Donduşeni).
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