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ZIAR BILUNAR EDITAT DE CĂTRE ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ DE PE LÂNGĂ PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

SUPLIMENT LA REVISTA “ADMINISTRAREA PUBLICĂ“

HOTĂRÎREA GUVERNULUI
REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la comanda de stat privind admiterea
la studii superioare de masterat în cadrul Academiei
de Administrare Publică în anul de studii 2015-2016
În temeiul art. 85, alin. (2) din Codul educaţiei al Republicii
Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634) şi în conformitate
cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la
funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova 2008, nr. 230-232, art. 840), cu
modificările şi completările ulterioare, pct. 9.3 din Statutul
Academiei de Administrare Publică, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 225 din 26 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 78-79, art. 247),
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabileşte Academiei de Administrare Publică comanda de stat privind admiterea la studii superioare de masterat pentru anul de studii 2015-2016 în număr de 50 locuri la
învăţămînt cu frecvenţă, cu durata studiilor de 2 ani şi 170 de
locuri la învăţămîntul cu frecvenţă redusă, cu durata studiilor
de 2,5 ani.
2. Autorităţile administraţiei publice vor delega la studii
candidaţi din rîndul personalului din autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare.
3. Academia de Administrare Publică:
a) va organiza, cu începere de la 20 iulie 2015, concursul
de admitere la studii superioare de masterat la următoarele
specializări: Administrare publică, Management, Relaţii internaţionale, Drept constituţional şi drept administrativ, Anticorupţie, Management informaţional în administraţia publică;
b) va asigura înmatricularea la studii conform prevederilor
legale;
c) va asigura încadrarea strictă în limitele alocaţiilor bugetare şi ale numărului de unităţi de personal aprobate;
d) va informa Guvernul despre rezultatele concursului de
admitere şi decizia privind înmatricularea la studii.
Primul Ministru
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei
Ministrul finanţelor

Chiril GABURICI
Maia SANDU
Anatol ARAPU
Nr. 388, Chişinău, 16 iunie 2015.

La 30 iunie curent, a avut
loc şedinţa Senatului Academiei de Administrare Publică,
moderată de preşedintele
Senatului, Andrei GROZA,
prim-prorector al Academiei de Administrare Publică,
doctor, conferenţiar universitar. Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse mai multe

organizatorice, structurale şi
metodice de asigurare a procesului de studii, profesionalismul corpului profesoral-didactic, reuşitele masteranzilor.
Procesul de instruire a fost
organizat în conformitate cu
actele normative în vigoare,
fiind asigurat de 62 de cadre
didactice cu grade ştiinţifice

ŞEDINŢA SENATULUI
ACADEMIEI

chestiuni privind rezultatele
anului de studii 2014 – 2015
şi sarcinile pentru noul an de
învăţământ, crearea în cadrul
Academiei a unor noi structuri cu caracter ştiinţific în
conformitate cu prevederile
Codului educaţiei şi aprobarea regulamentelor acestora,
recomandarea spre editare a
lucrărilor metodico-didactice.
În prima chestiune de pe
ordinea de zi, „Totalurile procesului de instruire la studii
superioare de masterat, ciclul II, în anul de studii 2014
– 2015 şi sarcinile pentru
anul de studii 2015 – 2016”, a
prezentat un raport dna Maria
STRECHII, director al Departamentului învăţământ superior,
doctor, conferenţiar universitar, care s-a referit la aspectele

de doctori habilitaţi, profesori
universitari, conferenţiari universitari, doctori etc. În acest
an, Academia a fost absolvită
de 340 de masteranzi, secţia
de zi şi cu frecvenţă redusă,
la toate cele cinci specializări.
Reuşita academică a masteranzilor a constituit peste 93
la sută, un indicator superior
comparativ cu promoţiile precedente. Pe parcursul anului
de studii au fost organizate 90
de ore cu acces public, ceea ce
a permis de a îmbunătăţi nivelul calitativ al procesului de
studii, precum şi cel profesionist al tinerilor profesori.
Mai aprofundată şi mai
diversă a fost activitatea ştiinţifică a profesorilor care au
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Oficial

25 de ani de la adoptarea
Declaraţiei de Suveranitate a Republicii Moldova

Președintele
Republicii
Moldova, Nicolae Timofti, a
ținut, pe 23 iunie curent, un
discurs la Palatul Republicii cu
prilejul aniversării de 25 de ani
de la adoptarea Declarației de

suveranitate a R. Moldova.
Șeful statului a amintit cu
această ocazie că prin adoptarea documentului, pentru
prima dată erau acordate garanţii tuturor cetăţenilor, partidelor politice, organizaţiilor
publice, mişcărilor de masă şi
organizaţiilor religioase, şanse
juridice egale de a participa la
gestionarea statului şi afacerilor publice.
„Am recitit Declarația de
Suveranitate și am găsit în ea
prevederi care nu doar că nu

și-au pierdut actualitatea, dar
sunt și astăzi de o prioritate
absolută. Sunt atât de clare
și relevante, de parcă au fost
scrise astăzi.
Poporul nostru și statul Republica Moldova sunt și astăzi
în situația de a-și revendica
dreptul de a-și exercita suveranitatea, pe întreg teritoriul
țării noastre.
Vom fi mai aproape de realizarea acestui ideal național,
de acest deziderat sfânt, pe
măsură ce ne vom ancora tot

mai mult în spațiul european,
unde drepturile individuale
și naționale sunt garantate și
respectate, atât de instituții,
cât și de oameni.”, a menționat
președintele Nicolae Timofti.
Acum 25 de ani, deputaţii Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste
Moldoveneşti au proclamat
cu unanimitate de voturi suveranitatea ţării. Documentul
a stat la baza Declaraţiei de
Independenţă şi la elaborarea
primei Constituţii.

Sesiunea de vară a APCE

Delegația Parlamentului
Republicii Moldova a participat la sesiunea de vară a
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care a
avut loc la Strasbourg, în perioada 22-26 iunie 2015. Din
componența delegației, conduse de Vicepreședintele Par-

lamentului, Liliana Palihovici,
au făcut parte deputații Violeta Ivanov, Valeriu Ghilețchi și
Andrei Neguța.
În cadrul sesiunii au avut
loc dezbateri referitoare la
oportunitatea anulării prerogativelor delegației Federației
Ruse și situația privind persoanele dispărute în conflictul
din Ucraina. Pe ordinea de zi a
sesiunii de vară a APCE a mai
figurat dezbateri privind alegerile parlamentare din Turcia, funcționarea instituțiilor
democratice în Azerbaidjan,
aplicarea Rezoluției APCE
nr. 1941 (2013) de către Un-

garia, sporirea nivelului de
transparență a proprietarilor
mass-media, formarea unui
nou model social european,
prevenirea neorasismului etc.
APCE a adoptat o serie de recomandări și rezoluții pe marginea acestor subiecte.
În prima zi a sesiunii a avut
loc ceremonia celei de-a 60-a
aniversări a Premiului Europei, care este cea mai înaltă
distincție acordată oraşelor
din Europa pentru acțiunile
de promovare a valorilor europene. Deținătoarele din
acest an ale Premiului Europei
sunt oraşele Dresda din Ger-

mania şi Vara din Suedia.
Potrivit agendei, Ministrul
Afacerilor Externe din Bosnia
și Herzegovina, Igor Crnadak,
Președintele Comitetului de
Miniștri al Consiliului Europei
a prezentat o comunicare în
cadrul sesiunii APCE, iar Secretarul General al Consiliului
Europei, Thorbjørn Jagland a
răspuns la întrebările parlamentarilor. Totodată, au mai
adresat mesaje plenului APCE
Secretarul General al ONU,
Ban Ki-moon, Președintele
Maltei, Marie Louise Coleiro
Preca, Prim-ministrul Greciei,
Alexis Tsipras.

NATO susţine Republica Moldova

Ministrul Apărării al Republicii Moldova, Viorel Cibotaru, s-a întâlnit cu omologul său român, Mircea
Duşa, la Cartierul General
NATO de la Bruxelles, Regatul Belgiei. Întrevederea a
avut loc în cadrul vizitei ministrului moldovean al Apărării la Bruxelles, unde a dis-

cutat cu Secretarul General
al Alianţei, Jens Stoltenberg,
pachetul de asistenţă „Consolidarea capacităților de
apărare pentru Republica
Moldova” (DCB).
La conferinţa de presă
comună, cei doi oficiali au
subliniat interesul Alianţei,
dar şi al României, faţă de
sectorul de securitate şi apărare al Republicii Moldova.
Ministrul Cibotaru a
mulţumit României pentru
sprijinul acordat în demararea pachetului de asistenţă
DCB-Moldova.
„Ca urmare a invitaţi-

ei Secretarului General al
NATO, mă aflu aici, în preajma adunării miniştrilor Apărării ai Alianţei Nord-Atlantice, în cadrul căreia se va
examina şi, sper foarte mult,
va fi aprobat pachetul DCBMoldova.
Cu acest prilej, vreau să
mulţumesc încă o dată atât
Secretarului General al Alianţei cât şi ministrului Mircea Duşa, iar în persoana
acestuia, României, pentru
sprijinul foarte consistent,
activ şi perceptibil pentru
noi, Republica Moldova,
pentru realizarea acestui

deziderat”, a declarat ministrul Viorel Cibotaru în cadrul
conferinţei.
La rândul său, ministrul
Duşa l-a felicitat pe omologul moldovean pentru progresul înregistrat de Republica Moldova în contextul
consolidării capacităţilor de
apărare naţională.
Mircea Duşa a adăugat
că implementarea efectivă
a pachetului DCB-Moldova
va permite utilizarea experienţei şi expertizei NATO în
consolidarea sectorului de
securitate şi apărare al Republicii Moldova.
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ŞEDINŢA SENATULUI ACADEMIEI
(Sfârşit. Încep. în pag. 1)
publicat pe parcursul anului
de studii 253 de lucrări: monografii, manuale, articole ştiinţifice în revistele naţionale
şi internaţionale, fiind depăşit
nivelul anului trecut, au participat cu succes la diverse
seminare şi simpozioane, în
cadrul multor proiecte.
Pronunţându-se asupra
raportului prezentat, membrii Senatului au menţionat
faptul că, în scopul asigurării cu materiale didactice a
masteranzilor, este necesară
intensificarea activităţii metodico-didactice a profesorilor
şi elaborarea notelor de curs,
a cursurilor de lecţii, a manualelor etc. Apreciind raportul
ca fiind o analiză detaliată,
bine structurată şi argumentată, prim-prorectorul Andrei
GROZA şi prorectorul Aurel
SÎMBOTEANU s-au referit la
unele probleme conceptuale
privind perfecţionarea procesului de studii, precum ar fi reconfigurarea şi diversificarea
programelor de studii, sistemul de evaluare a tezelor de
master, calitatea programelor
analitice, lucrul individual,
alte probleme, soluţionarea

cărora va îmbunătăţi nu numai calitatea procesului de
studii, a cunoştinţelor acumulate, dar şi capacitatea masteranzilor de a aplica creator în
practică aceste cunoştinţe.
Membrii
Senatului au
aprobat, cu unele precizări,
Planurile de învăţământ la
studii superioare de masterat,
ciclul II, Calendarul desfăşurării procesului de învăţământ
pentru anul de studii 2015 –
2016 şi Regulamentul privind
organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la
studii superioare de masterat,
ciclul II, în cadrul AAP.
În conformitate cu prevederile Codului educaţiei,
membrii Senatului au examinat şi au aprobat Regulamentul Consiliului Ştiinţific al
Academiei.
Dl Andrei Groza a înaintat
propunerea privind înfiinţarea în cadrul Academiei de
Administrare Publică a Şcolii
doctorale, ca urmare a prevederilor Codului educaţiei
privind noile condiţii de organizare în instituţiile de învăţământ superior a acestor şcoli.
Membrii Senatului au avizat
pozitiv propunerea dată.
În scopul promovării ac-
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tivităţilor de asigurare şi evaluare a calităţii procesului de
formare profesională prin studiile superioare de masterat,
ciclul II, conform prevederilor
Codului Educaţiei şi Cartei

Senatul a recomandat
spre publicare ghidurile metodice „Răspunderea juridică a funcţionarilor publici şi
a demnitarilor” şi „Integritatea funcţionarilor publici şi a
demnitarilor”, elaborate de dl
Ion TIPA, doctor, conferenţiar

Academiei, Senatul a aprobat componenţa din 9 membri a Comisiei de asigurare a
calităţii a Academiei de Administrare Publică.
Senatul a adoptat hotărârea de a-l recomanda pe dl
Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră
ştiinţe administrative, pentru
abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat la specialitatea 563.02. Organizarea
şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice, cu aprobarea temelor
de doctorat propuse.

universitar interimar, de la Catedra ştiinţe juridice.
În finalul şedinţei, preşedintele Senatului, Andrei
Groza, a mulţumit membrilor
Senatului, întregului corp profesoral-didactic al Academiei
pentru munca asiduă depusă
pe parcursul anului de studii
2014 – 2015, pentru rezultatele înregistrate, urându-le mari
realizări în noul an de studii
2015 – 2016 întru modernizarea serviciului public al ţării,
în contextul parcursului european al Republicii Moldova.
Ion AXENTI

O NOUĂ PROMOŢIE DE ABSOLVENŢI AI ACADEMIEI
Ziua de 19 iunie 2015 va
rămâne în amintirea celor 98
de absolvenţi ai Academiei
de Administrare Publică ca
una dintre zilele memorabile
din viaţa fiecăruia care le-a
schimbat destinele, le-a deschis noi posibilităţi şi viziuni
moderne
întru împlinirea
planurilor măreţe şi ambiţioase de a se încadra plenar în
viaţa politică şi socială a ţării,
în contextul integrării europene a Republicii Moldova. A
fost o zi care a marcat rezultatele onorabile ale masteranzilor pe parcursul a doi ani de
studii de zi de masterat de la

masteratul de cercetare şi de
profesionalizare, ciclul II, la
specializările Administrarea
publică, Management, Drept
constituţional şi drept admi-

nistrativ, Relaţii internaţionale, Management informaţional în administraţia publică.
Atmosfera de sărbătoare
din sala de festivităţi a Aca-

demiei a consemnat nemărginita bucurie şi satisfacţie a
absolvenţilor, mulţi dintre ei
fiind îmbrăcaţi în vestimentaţia simbolică a acestei zile de
o semnificaţie deosebită, care
au finalizat cu brio studiile şi
pot privi cu încredere şi bine
pregătiţi în viitor.
Prim-prorectorul Academiei, dl Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar,
a menţionat în cuvântul său
de salut că această zi solemnă
este deosebită pentru corpul
profesoral-didactic al Academiei, dar, îndeosebi, pentru

(Continuare în pag. 4)

4

FUNCŢIONARUL
PUBLIC

Nr. 12 (457)
iunie 2015

Eveniment

O NOUĂ PROMOŢIE DE ABSOLVENŢI AI ACADEMIEI
(Sfârşit. Încep. în pag. 3)
absolvenţi, cărora le deschide
o etapă calitativ nouă pe calea
vieţii şi le-a urat mult succes
în activitatea de mai departe
pentru o dezvoltare durabilă
şi europeană a ţării noastre.
Conform tradiţiei, asistenţa a onorat simbolurile naţionale – Imnul de Stat şi Drapelul Republicii Moldova.
Oaspetele de onoare al
solemnităţii, ministrul de interne al Republicii Moldova,
Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, care
de-a lungul mai multor ani de
activitate în cadrul Academiei
a depus eforturi considerabile pentru modernizarea acestei instituţii de învăţământ
superior postuniversitar de
elită, a menţionat în mesajul
său de salut că ţara are nevoie de profesionişti, inclusiv în
serviciul public, serviciu care
este unul complex şi asigură
o guvernare modernă la nivel
central şi local. Factorul uman
este forţa motrice a ţării, îndeosebi acum, când este în curs
de implementare Acordul de
Asociere Republica Moldova

În acest context, ministrul de
interne le-a urat absolvenţilor
să urmeze aceste exemple şi
să se manifeste din plin în administraţiile publice locale şi
cele centrale.
Dna Maria STRECHII, director al Departamentului
învăţământ superior, doctor, conferenţiar universitar,
a dat citire ordinului de conferire a calificării şi acordării
distincţiilor absolvenţilor.
Dl Oleg Balan a înmânat
diplome de master absolvenţilor, menţionaţi cu distincţia
„Absolvent eminent” şi celor
distinşi cu Diploma de Onoare a Academiei şi care urmează să fie înscrişi în Cartea de
Onoare a instituţiei.
Sincere felicitări a adresat
absolvenţilor Dorin VACULOVSCHI, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră
management social, Academia de Studii Economice din
Moldova, preşedinte al Comisiei de evaluare a tezelor de
master la specializarea Management, care a menţionat
că studiile de masterat de la
Academiie oferă noi oportunităţi pentru o carieră profe-

- Uniunea Europeană. Or,
legislaţia, administrarea centrală şi locală trebuie să fie
armonizate la standardele
europene. Rolul Academiei
în această direcţie este unul
tot mai important, fapt ce o
dovedeşte şi prezenţa absolvenţilor Academiei în structurile statale de vârf, 25 dintre ei
fiind deputaţi în Parlament.

sionistă în serviciul public sau
în oricare alt domeniu de activitate. Aceşti doi ani de studii de masterat au însemnat
investiţii serioase în capitalul
uman care trebuie valorificate din plin pentru un viitor
distinct al ţării noastre. Dl Vaculovschi a înmânat diplome
absolvenţilor la specializarea
Management.

În continuare, au înmânat diplome absolvenţilor
prim-prorectorul Academiei, Andrei GROZA, doctor,
conferenţiar universitar, şi
prorectorul Academiei, Aurel
SÎMBOTEANU, doctor,
conferenţiar
universitar.
Absolvenţii, la rândul
lor, plini de
emoţii, cu feţele îmbujorate, radiind
de
bucuria
viselor
împlinite nu au
tăgăduit să
iasă la tribună pentru a
adresa, în numele colegilor,
sincere cuvinte de mulţumire
dragilor profesori, care le-au
fost în aceşti doi ani şi dascăli,
şi îndrumători, şi buni prieteni în lumea miraculoasă a
ştiinţei administraţiei. Cele
realizate au confirmat corectitudinea alegerii lor, absolvenţii asigurând cu toată
încrederea că prin activitatea
lor de mai departe vor duce
faima şi imaginea acestei prestigioase instituţii de pregătire şi perfecţionare a funcţionarilor publici şi vor îndemna
alţi colegi de-ai lor de face
numaidecât masteratul la
Academie, mai adăugând că
ei înşişi vor ţine bune relaţii
de colaborare cu Academia,
cu profesori de la Academie
şi vor beneficia de toate posibilităţile de a continua cercetările şi, de ce nu, de a face,
tot aici, doctorantura.
Asemenea cuvinte sincere de mulţumire, spuse din
suflet, au adresat corpului
profesoral-didactic absolvenţii Alexei PERCEMLÎ, specializarea Administrarea publică, Ana VIZIRU-STEGĂRESCU,
specializarea Drept constituţional şi drept administrativ,
Svetlana GLODEANU, speci-

alizarea Management, Angela
TONJOC, specializarea Relaţii
internaţionale, şi Andriana
CATRUC, specializarea Management informaţional în
administraţia publică.

În finalul şedinţei solemne, dl A. Groza a menţionat că
după doi ani de studii aprofundate în domeniul ştiinţei
administraţiei serviciul public s-a completat cu un nou
contingent de profesionişti
de rang înalt, care-şi vor aduce contribuţia la promovarea
eficientă a politicilor interne
şi externe ale ţării, iar prin afirmarea plenară a fiecăruia la
locul lui de muncă de o mare
responsabilitate vor promova
imaginea Academiei, care le
va fi şi în continuare un model
de perfecţionare şi avansare
în cariera profesionistă.
Frumoasele tradiţii ale
Academiei cu ocazia unor
asemenea evenimente solemne din viaţa instituţiei au
fost respectate, solemnitatea
fiind încheiată cu onorarea
de către cei prezenţi a Imnului Academiei de Administrare Publică.
Conform
aceloraşi tradiţii, absolvenţii
s-au fotografiat împreună cu
profesorii pe scările de la intrarea centrală a Academiei,
ca o amintire sacră a acestei
file deosebite din viaţa fiecărui absolvent al Academiei de
Administrare Publică.
Vitalie NICA
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În serviciul Cetăţeanului

Pe 23 iunie, în Republica
Moldova este sărbătorită Ziua
profesionala a funcţionarului
public. O decizie, în acest sens,
a fost adoptată printr-o hotărâre
de Guvern în aprilie 2012, pornind de la importanţa serviciului public în societate şi rolul
funcţionarilor publici ca element
structural de bază al statului
Republica Moldova. Numărul
angajaţilor din administraţia
publică a Republicii Moldova
constituie peste 41.000 de persoane, dintre care circa 29.000
au statut de funcţionar public.
Această zi a fost aleasă nu

întâmplător, ci având în vedere că, în 2002, Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite a
declarat ziua de 23 iunie ca Ziua
Naţiunilor Unite pentru Serviciul Public.
Un mesaj de felicitare cu
prilejul Zilei funcţionarului
public a adresat Primul-Ministru interimar al Republicii Moldova, Natalia Gherman.
„Stimaţi reprezentanţi ai
serviciului public, dragi colegi!
În numele Guvernului Republicii Moldova, dar şi al
meu personal, cu prilejul Zilei
funcţionarului public, Vă transmit sincere felicitări şi urări de
sănătate, prosperitate şi realizări
în activitatea dedicată Societăţii
şi Cetăţeanului!
Instituirea Zilei funcţi-

onarului public în Republica
Moldova este un rezultat al
conştientizării
rolului
serviciului public pentru societatea noastră, în asigurarea
continuităţii şi funcţionalităţii
instituţiilor statului.
În contextul opţiunilor proeuropene, declarate prioritate
maximă a Guvernului Republicii Moldova, este important ca
reprezentanţii serviciului public
să asigure perpetuarea reformelor, transparenţa decizională şi
avansarea în realizarea agendei
europene a ţării. Asumarea acestor deziderate va contribui la
ridicarea continuă a prestigiului
serviciului public, la creşterea
imaginii funcţionarului public şi a instituţiilor publice
în percepţia opiniei publice.

Doar în asemenea condiţii vom
reuşi să atragem specialişti
competenţi,
pregătiţi
să
muncească cu dăruire şi responsabilitate pentru cetăţenii Republicii Moldova.
Sunt convinsă că spiritul
de devotament, dedicaţie şi
patriotism al fiecăruia dintre
Dumneavoastră ne va permite
să avansăm spre o societate
modernă şi prosperă.
Cu prilejul sărbătorii profesionale, Ziua funcţionarului
public, vă transmit alese cuvinte
de mulţumire şi profundă gratitudine pentru activitatea nobilă
pe care o realizaţi zi de zi! Să
fim exigenţi, responsabili şi
oneşti, deopotrivă, în relaţiile cu
Cetăţeanul, în serviciul căruia
ne aflăm!”

Academia ne-a întărit în puterile noastre
Svetlana GLODEANU, funcţionar la Serviciul Vamal al Republicii Moldova, licenţiată în drept în cadrul Universităţii
de Stat a Moldovei, este proaspătă absolventă a Academiei de Administrare Publică, învăţământ cu frecvenţă la zi.
Ziua înmânării diplomelor a fost, ca şi pentru toţi colegii săi, o zi deosebită, o nouă încercare a destinului. Puternic
emoţionată, cu fericirea scrisă pe faţă, ne-a mărturisit circumstanţele care au adus-o în aulele Academiei, doi ani de
studii fiindu-i o lecţie de viaţă peste toate aşteptările, cu noi viziuni şi gânduri de viitor, pe care, fiind o fire deschisă, a
dorit să le împărtăşească tuturor colegilor prin intermediul ziarului nostru.
Am absolvit facultatea de
drept a Universităţii de Stat din
Moldova în 2010, dar timp de
3 ani nu aveam curajul să vin la
masterat, justificându-mă prin
lipsa de timp sau ascultând persoane care îmi spuneau mereu că
„nu face, nu-mi va aduce nimic,
este o pierdere de timp etc.”
Dar Domnul a avut grijă să
aducă în viaţa mea, pe lângă
nişte părinţi deosebiţi, încă două
persoane care m-au încurajat, pe
alocuri chiar au insistat să fac
un masterat şi anume la Academia de Administrare Publică,
cărora le mulţumesc din suflet
Datorită studiilor la Academie, am aflat ce înseamnă
un sistem de management al
calităţii, implicându-mă activ
în certificarea şi implementarea în Serviciului Vamal al Republicii Moldova a Standardului
ISO 9001:2008. Ca rezultat, am
obţinut un certificat de auditor
în perfecţionare al Sistemului de Management al Calităţii
(eliberat de Societatea Română
de Asigurare a Calităţii). Ceea

ce, în ultimă instanţă, mi-a
adus succese şi sunt sigură că în
viitorul apropiat îmi va oferi noi
oportunităţi de a mă dezvolta
mai mult pentru o carieră cu
adevărat profesionistă.
Iarăşi voi accentua că toate
aceste realizări le datorez Academiei. Doi ani de masterat au
trecut pe neobservate, au fost
doi ani plini de emoţii, cu
satisfacţie, doi ani deosebiţi.
Şi doresc, încă o dată, să adresez sincere mulţumiri distinşilor
noştri profesori care pe parcursul acestor doi ani ne-au îndrumat paşii şi ne-au fost alături
atât ca dascăli cât şi ca prieteni.
Prin profesionalismul lor ne-au
deschis un nou drum şi ne sunt
model în viaţă. În mod deosebit, sunt recunoscătoare profesoarei T. Tofan, care mi-a fost
conducătoare ştiinţifică a tezei
mele de master, „Specificul
implementării sistemului de
management al calităţii în
instituţiile publice din Republica Moldova.”
În contextul celor men-

ţionate, vreau să relev 4 chei ale
unei cariere de succes, care au
devenit şi mai evidente după cei
doi ani la Academie:
credinţa – să crezi că poţi
face aeasta, să crezi în tine.
Mintea vrea multe, are multe
gânduri. Spune-i stop şi lasă
inima să-ţi spună ce vrea şi ce
îi place;
motivaţia. De ce îmi doresc
să realizez acest ţel? Cu cât
motivaţia va fi mai puternică,
cu atât vom avea puterea să ne
realizăm visul mai repede. Este
foarte importantă motivaţia cu
care pornim la drum.
planul. Cel mai bun timp
pentru a-ţi îndeplini ţelul este

acum! Focusează-te pe ceEa
ce vrei să faci şi fă-ţi un plan.
În momentul în care vei avea o
imagine de ansamblu a ceea ce
vrei să faci, este important să încerci. De aici vine şi a 4-a cheie:
acţiunea care înseamnă a-ţi
lua angajamentul cu adevărat de
a face ceva.
Mulţi nu acţionează pentru
că se gândesc că nu ştiu cum să
facă asta. Nu trebuie să ştii de la
început cum trebuie să faci tot.
Oamenii care au realizat lucruri măreţe nu au fost perfecţi,
ci doar au avut curajul să implementeze. De cele mai multe ori,
când apar probleme, acestea vin
însoţite de soluţii.
Odată ce vom folosi aceste
chei - credinţa, motivaţia,
planul şi acţiunea - vom deschide multe uşi şi vom ajunge să
înţelegem că ceea ce facem este
capodopera vieţii noastre. Este o
împlinire pentru tine, pentru cei
din jur, pentru ţară. Şi în toate
acestea suportul cel mai sigur
ţi-l poate oferi Academia de Administrare Publică.
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Admiterea 2015

Academia de
Anunţă admiterea prin concurs la
studii superioare de master:
- DE CERCETARE, învăţământ cu frecvenţă, cu durata studiilor
de 2 ani la specializările:
teoria şi practica administraţiei publice;
management;
relaţii internationale.
- DE PROFESIONALIZARE, învăţământ cu frecvenţă, cu durata
studiilor de 2 ani, şi învăţământ cu frecvenţă redusă, cu durata studiilor de 2,5 ani, la specializările:
administrare publică;
management;
relaţii internaţionale;
drept constituţional şi drept administrativ;
anticorupţie;
management informaţional în administraţia publică.

Admiterea se realizează
la locuri cu finanţare
bugetară şi prin contract.
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Administrare Publică
Participanţii la concurs prezintă Comisiei de admitere
următoarele acte:

• delegarea / recomandarea organului administraţiei publice în care activează
candidatul cu indicarea specialităţii şi a formei de studii (zi sau cu frecvenţă redusă)
- pentru candidaţii la masteratul de profesionalizare cu finanţare bugetară (model);
• diploma de licenţă sau echivalentă cu suplimentul (original şi o copie);
• copia carnetului de muncă, autentificată de Serviciul resurse umane;
• certificatul medical-tip (nr. 086-u);
• 2 fotografii (3x4 cm);
• copia buletinului de identitate.
Depunerea actelor va avea loc în perioada
20 iulie - 02 august 2015.
Candidaţii vor susţine:
- o probă complexă la disciplina de profil (oral);
- teste de verificare a competenţelor lingvistice la una din limbile străine şi de utilizare a calculatorului (admis/respins).
Competenţele lingvistice şi de utilizare a calculatorului pot fi recunoscute în baza
certificatelor internaţionale TOEFL, DALF, EUROPAS, DAAF, ECDF ş. a.
Probele de admitere vor avea loc în perioada 04-06 august 2015.
Pentru optimizarea procedurii de depunere a actelor se poate utiliza formularul
electronic de fişă personală privind înscrierea la concursul de admitere la studii superioare de masterat - <aap.gov.md>.
Candidaţii care au aplicat online fişa personală vor fi admişi la concurs cu condiţia
că setul de acte pentru dosar va fi prezentat până la 03 august 2015.

Adresa noastră: MD 2070, Chişinău, str. Ialoveni, 100,
Academia de Administrare Publică, Comisia de admitere:
Etajul I (aud. 108) Tel.: 28-48-48, tel./fax: 28-48-71
E-mail: admiterea2015@aap.gov.md
Deplasarea la Academie cu:
Autobuzul nr. 11 sau microbuzele nr. 124, 180, 190
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Viaţa Academiei

Atelier de lucru „Modernizarea serviciului
public din Republica Moldova”
Pe 24 iunie curent, la
Academia de Administrare
Publică, s-a desfăşurat un atelier de lucru cu tema „Suport
pentru modernizarea serviciului public din Republica
Moldova în corespundere cu
cele mai bune practici ale
Uniunii Europene”, organizat în colaborare cu Cancelaria de Stat a Guvernului
Republicii Moldova în cadrul
proiectului Twinning, la care
au fost prezenţi profesori şi
masteranzi de la Academia
de Administrare Publică,
reprezentanţi ai Congresului Autorităţilor Publice din
Moldova, ai ministerelor şi altor instituţii publice centrale.
Moderatori ai atelierului au
fost experţii din Lituania, Arvidas KARSLAUSKAS, Goda
ALEKVAITE-STABINGIENE, Jurgita DOMEIKIENE

şi Gildrius KAZAKEVICIUS.
Salutând oaspeţii, primprorectorul Academiei de
Administrare Publică, Andrei
GROZA, doctor, conferenţiar
universitar, a subliniat că prestarea serviciilor publice de
calitate pentru cetăţeni este o
temă foarte actuală, îndeosebi
acum, în contextul parcursului european al ţării noastre.
Scopul acestui atelier este de a
promova experienţa şi practica

avansată
în domeniul serviciului
public a
uneia dintre ţărilemembre
ale Uniunii Europene,
precum
este Lituania, şi împreună să elaborăm
strategii de modernizare a serviciului public al ţării noastre,
a menţionat prim-prorectorul
Academiei.
Tamara GHEORGHIŢA,
doctor în ştiinţe administrative, şef Direcţie reforma
administraţiei publice centrale a Cancelariei de Stat, a
mulţumit conducerii Academiei pentru receptivitatea de

a organiza acest atelier de lucru, menţionând că proiectul
respectiv a demarat în aprilie
2015.
Oaspeţii au prezentat
informaţii privind sistemul
serviciului public din ţările
europene, precum şi unele rezultate ale analizei stării de lucruri în acest domeniu din ţara
noastră în perioada de când a
demarat proiectul. Au urmat
discuţii şi schimb de opinii şi
sugestii sub diferite aspecte
ale tematicii abordate, care
vor fi sistematizate şi aplicate
în procesul de elaborare în comun de către experţii din Moldova şi Lituania a strategiei
de modernizare a serviciului
public al R. Moldova, armonizat cu standardele Uniunii Europene.
Cor. „F. P.”

A fost examinată o nouă teză de doctor
La şedinţa ordinară, din 18
iunie 2015, a Catedrei ştiinţe
administrative a Academiei de
Administrare Publică, principala chestiune de pe ordinea de
zi a fost examinarea tezei de
doctor „Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice, servicii publice” a
doctorandului Oleg SOLOMON,
şef de secţie în aparatul central
al Ministerului Apărării al Republicii Moldova.
Moderatorul şedinţei, şeful
Catedrei, Ion DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, a
menţionat în deschidere că
doctorandul a îndeplinit toate
prevederile Regulamentului şi
a prezentat în termen lucrarea
spre examinare la şedinţa Catedrei ca prima etapă în procesul
de elaborare, cercetare şi susţinere a tezei de doctor.
Doctorandul Oleg Solomon
a prezentat succint teza, menţionând actualitatea temei abordate, referindu-se la scopul şi

obiectivele lucrării de cercetare,
structurată în patru capitole.
În această lucrare doctorandul a abordat aspectele şi problemele privind eficientizarea
procesului decizional în APC ca
o prioritate a bunei guvernări,
folosind ca material comparativ
experienţa şi practicile de lucru
ale autorităţilor publice din Estonia şi Macedonia. Conducătorul ştiinţific al tezei este Victor
SACA, doctor habilitat, profesor
universitar.
În continuare, s-au pronunţat asupra tezei de doctor
experţii din partea Catedrei,
Angela POPOVICI, doctor, conferenţiar universitar, Tatiana
ŞAPTEFRAŢI, doctor, conferenţiar universitar, Tatiana SAVCA,
lector superior universitar, Constantin SOLOMON, doctor habilitat, profesor universitar, Tatiana SPĂTARU, doctor habilitat,
conferenţiar universitar, membrii Catedrei. S-a expus asupra
tezei de doctor şi prorectorul

Academiei
de Administrare
Publică,
Aurel SÎMBOTEANU,
doctor,
conferenţiar universitar. Toţi
au apreciat pozitiv
teza
de
doctor ca o lucrare de valoare,
înaintând, totodată, propuneri
şi sugestii pentru perfecţionarea textuală a lucrării.
Membrii Catedrei au propus
în unanimitate ca teza de doctor „Organizarea şi dirijarea în
instituţiile administraţiei publice,
servicii publice” a doctorandului
Oleg Solomon să fie înaintată
spre examinare la şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din
cadrul Academiei.
Dl Ion Dulschi a prezentat
în continuare o informaţie cu

privire la activitatea Catedrei
în anul de studii 2014 – 2015,
menţionând că toate obiectivele trasate au fost îndeplinite, referindu-se la participarea membrilor Catedrei la organizarea şi
desfăşurarea Conferinţei internaţionale teoretico-ştiinţifice
„Teoria şi practica administraţiei
publice”, consacrată aniversării
de 22 de ani de la fondarea Academiei, a conferinţei tinerilor
cercetători, la alte activităţi de
perfecţionare continuă a ştiinţei administrative.

Cor. „F. P.”
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Managementul dezvoltării regionale
În cadrul Laboratorului
ştiinţific nr. 2 „Evaluarea
managementului public în
Republica Moldova şi determinarea factorilor de
eficientizare a acestuia în
contextul integrării europene” se efectuează cercetări la
proiectul fundamental „Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea
disparităţilor interregionale
în cadrul Republicii Moldova
prin prisma noii politici de
coeziune europeană”, cifrul
proiectului
15.817.06.28F,
care a demarat la începutul
acestui an.
Importanţa
dezvoltării
regionale reprezintă realizarea obiectivelor principale
ale Guvernului Republicii
Moldova: crearea locurilor de
muncă, creşterea economică,
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi
dezvoltarea durabilă.
Reducerea disparităţilor
existente la nivel regional
este un obiectiv-cheie al Guvernului Republicii Moldova.
Disparităţile între regiuni şi
în cadrul acestora apar ca
urmare a unor tendinţe de
concentrare, determinate de
fenomene externe sau interne cum sunt: clusterizarea,
apariţia polilor de creştere/
dezvoltare, implicarea instituţiilor locale în diferite aspecte
ale vieţii economice etc.
De regulă, aceste disparităţi regionale au forma unor
diferenţe în nivelul veniturilor
pe locuitor şi determină, la un
moment dat, o reacţie în lanţ
a firmelor, autorităţilor, locuitorilor etc., care încearcă să
contracareze escaladarea lor.
Combaterea disparităţilor
interregionale reprezintă un
pas ulterior cooperării intraregionale, în scopul combaterii disparităţilor din interiorul unei regiuni. Obiectivul
fundamental al politicilor de
dezvoltare regională a Republicii Moldova îl constituie
reducerea disparităţilor teri-

toriale, realizarea unui echilibru între nivelurile de dezvoltare economică şi socială a
diferitelor zone. Un obiectiv
al politicii regionale, specific
acestei perioade pentru Republica Moldova, este acela
de a facilita ajustările structurale şi sectoriale, susţinerea
proceselor de restructurare
şi relansare economică, refacerea şi stimularea capacităţii competitive a regiunilor,
susţinerea proceselor de integrare europeană. Majoritatea
ţărilor, inclusiv cele dezvoltate economic, se confruntă
cu disparităţi regionale şi,
în consecinţă, aplică strategii şi politici de dezvoltare
regională. Trebuie însă de
avut în vedere că dificultăţile
generate de dezechilibrele
regionale şi posibilităţile de
rezolvare a acestora nu pot
fi abordate fără a ţine seama
de nivelul general de dezvoltare al fiecărei ţări. Obiectivul
final al tuturor acţiunilor legate de implementarea unei
politici regionale este acela
de reducere a decalajelor, a
disparităţilor, dintre diferitele
unităţi teritoriale, considerate
a fi relative omogene.
Obiectivele proiectului:
- fundamentarea ştiinţifică a procesului de dezvoltare
regională prin prisma valorilor şi standardelor Uniunii
Europene;
- analiza comparativă a
procesului de dezvoltare regională a UE şi R. Moldova.

- analiza disparităţilor
regionale, disparităţi urban
– rural, tipologii spaţiale în
Europa Centrală, de Est şi
Sud-est;
- analiza dinamicii şi explicarea disparităţilor regiunilor
de dezvoltare din Republica
Moldova;
- elaborarea unui sistem
de indicatori pentru identificarea disparităţilor teritoriale;
- evaluarea modului în
care aşezările, care beneficiază de investiţii străine şi
autohtone, pot deveni poli
secundari de creştere şi elaborare a unui model de acţi-

une locală pentru atragerea
investiţiilor de acest tip;
- analiza posibilităţilor de
cooperare interregionale, interne şi internaţionale, care
vor contribuie la dezvoltarea economică şi care este în
conformitate cu prevederile
legale şi cu acordurile încheiate între Republica Moldova
şi UE;

- propunerea unei soluţii
de abordare a politicii regionale din perspectiva Republicii Moldova, pentru următoarea perioadă de programare
(2015-2020).
Pe parcursul a şase luni au
fost realizate următoarele activităţi:
• Abordări teoretice şi metodologie a dezvoltării regionale studiate;
• Abordări teoretice şi metodologie a disparităţilor interregionale studiate;
• Tehnici şi metode de
dezvoltare regională din Uniunea Europeană;
• Metode şi activităţi aplicate în Uniunea Europeană
întru diminuarea disparităţilor interregionale;
• Reglementări europene
privind politicile de dezvoltare regională studiate;
• Reglementări europene
privind politicile de diminuarea disparităţilor interregionale studiate;
• Reglementări europene
privind politica de dezvoltare
durabilă a Uniunii Europene
studiată;

• Reglementări europene
privind politica de marketing
urban studiată;
• Reglementări europene
privind politica de dezvoltare
spaţială studiată;
• Studierea planificării integrate la nivel local în cadrul
Uniunii Europene;

(Continuare în pag. 10)
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Managementul dezvoltării regionale
• Rolul managementului
public în planificarea strategică în dezvoltarea spaţială în
cadrul UE;

public în procesul de dezvoltare regională studiate;
• Organizarea workshopului „Valorile şi standardele
Uniunii Europene” cu masteranzii a. I, specialitatea Mana-

• Rolul managementului
public în procesul de realizare a marketingului urban
studiat;
• Rolul managementului
public în procesul de realizare
durabilă a Uniunii Europene
studiată;
• Rolul managementului

gement – membrii echipei de
cercetare;
• Participarea la instruirea
internaţională în domeniul
Marketingului regional, perioada 23.03. – 27.03.15, Germania.(T. Tofan, V. Butnaru, A.
Ţepordei).
• organizarea şi realizarea

(Sfârşit. Încep. în pag. 9)

mesei rotunde „Noi tendinţe
ale managementului public
în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea
Europeană”, organizată de
membrii Catedrei economie
şi management public, AAP,
Chişinău, 03.04.2015, participanţi: masteranzii, specialişti
de la Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor şi
membrii Catedrei EMP;
• au fost publicate 9 articole la tema cercetată.
Până la sfârşitul anului
2015, în cadrul proiectului se
preconizează să fie determinate abordările metodologice de aplicare a politicii de
dezvoltare regională în Uniunea Europeană, precum şi
modele eficiente de politici
privind reducerea decalajelor existente între regiunile
Europei, precum şi analizate
modele de zone dezavantajate din punct de vedere
geografic, economic şi social
în UE, precum şi metode de

combatere a disparităţilor
interregionale în Uniunea Europeană.
Din echipa de cercetare şi
de implementare a proiectului fac parte:
Tatiana Tofan, doctor,
conferenţiar universitar, director de proiect; Andrei
Groza, doctor, conferenţiar
universitar, cercetător ştiinţific superior; Oleg Frunze,
doctor în ştiinţe tehnice,
cercetător ştiinţific superior;
Veronica Butnaru, master
în drept, cercetător ştiinţific
superior; Aurelia Ţepordei,
master în administrarea publică, crecetător ştiinţific; Ina
Gortolomei, master în ştiinţe
economice, cercetător ştiinţific; Viorica Stici, licenţiat în
contabilitate şi audit, contabil.
Proiectul urmează să fie
finalizat la 31 decembrie
2018.
Cor. „F. P.”

Vizită de studiu în Polonia
Un grup de profesori ai
Academiei de Administrare
Publică:
Ion Dulschi, doctor conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe administrative,
Teodora Gherman, doctor,
conferenţiar universitar, şef
Catedră tehnologii informaţionale aplicate, Silvia
Dulschi, doctor, conferenţiar
universitar şef Direcţie ştiinţă
şi cooperare internaţională,
Tatiana Şaptefraţi, doctor,
conferenţiar universitar, Tatiana Savca, lector superior
universitar, Violeta Tincu,
lector superior universitar,
Sveatoslav Mihalache, doctor, lector superior universitar, şi Ion Tipa, doctor, conferenţiar universitar interimar,
au efectuat în perioada 2229 iunie, o vizită de studiu la

Şcoala Superioară de Administrare Publică din Szczecin,
Polonia, în cadrul proiectului
„Dezvoltarea capacităţilor
instituţiilor responsabile de
dezvoltarea regională a Republicii Moldova”.
În prima zi de lucru membrii delegaţiei Academiei
au avut o întâlnire cu staful
instituţiei gazdă: rectorul –
dna dr. Magdalena Fiternitska-Gojko, prorector, directorul proiectului dl dr. Tomas
Czubara şi decanul facultăţii
Administrare publică, dl dr.
Bazyli Baran.
În cadrul întrevederii,
gazdele au informat delegaţia moldovenească despre
direcţiile principale de activitate ale instituţiei.
La rândul lor, membrii
delegaţiei Academiei au in-

format gazdele despre activitatea Academie de Administrare Publică şi au transmis
gazdelor materiale informa-

de vizită a Academiei de Administrare Publică, pliante şi
placheta-suvenir cu imaginea
Academiei.

ţionale despre Academie:
materialele conferinței internaţionale „Teoria şi practica
administraţiei publice”, revista
„Administrarea Publică”, ziarul
„Funcţionarul public”, cartea

În numărul viitor al ziarului vom reveni cu un material
mai detaliat referitor la această vizită de studiu.
Cor. „F. P.”
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Lumea ştiinţei şi tehnicii

Noi soiuri de cereale
înalt productive

Fermierii din republică pot
beneficia în anul curent de noi
soiuri de cerealiere de calitate
şi de o productivitate sporită, elaborate de savanţii de la
Institutul de Cercetări pentru
Culturile de Câmp „Selecţia”
din Bălţi, membru de profil al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Echipa de cercetători în
agricultură sub îndrumarea
dlui Alexei Postolati, doctor în
agricultură, şi Lidia Găină, doctor în biologie, a elaborat şi experimentat un soi nou de grâu
de toamnă, „Căpriana Plus”, cu
un conţinut înalt de gluten şi
proteine în boabe, rezistent la
factorii abiotici şi la boli mico-

tice şi cu o productivitate de circa 6 tone la
hectar, care depăşeşte
productivitatea soiurilor analoage elaborate anterior.
Savanţii
Valeriu
Vozian, doctor în
agricultură, director
al Institutului „Selecţia”, în colaborare cu
doctorul în biologie
Maria Chişca şi alţi colaboratori
au elaborat noul soi de orz de
toamnă „Radana”cu rezistenţă
înaltă la iernare şi la polignire,
cu o productivitate medie de
boabe de 4,3 t/ha, care depăşeşte cu 0,6 t/ha standardul
BŢ-14/02.
Aceste noi soiuri de o productivitate sporită urmează să
fie omologate de către Comisia
de Stat pentru Testarea soiurilor de plante, după care vor fi
propuse pentru implementarea lor în practică. Sunt create
toate condiţiile pentru producerea noilor soiuri de seminţe
în cantităţi conforme cerinţelor
de piaţă.

Grafenul reduce costurile
energiei electrice
Grafenul, deja un material
minune, va fi folosit la fabricarea becurilor, iar acest lucru
va reduce facturile la lumina
electrică cu aproximativ 10%.
Grafenul, un tip de carbon,
a fost descoperit de doi oameni de ştiinţă ruşi de la Universitatea Manchester din Marea
Britanie.
Grafenul este mai puternic decât oţelul şi conduce
mult mai bine electricitatea.
Aşadar, acesta luminează întrun mod mai eficient. Rectorul
Universităţii Manchester, profesorul Colin Bailey, face parte din compania care produce
becurile cu grafen. Acesta
susţine ca grafenul este doar
începutul unui nou „materialminune". De exemplu, acest

material este unul revoluţionar
pentru mediu, din care se va
produce sita pentru hidrogen.
Oamenii de ştiinţă, care au
descoperit acest tip de grafen,
spun ca el va schimba modul

în care trăim. Unul dintre ei,
profesorul Kostia Novoselov,
câştigător al premiului Nobel,
susţine că materialul va fi folosit în domenii de la medicina
până la computere.
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Amestecul miraculos
anticancer din două legume
Există numeroase studii
care prezintă efectele pe care
le are broccoli, o varietate de
conopidă, cu inflorescență mai
laxă, de culoare verde, asupra
celulelor canceroase și a tumorilor. Cele mai multe dintre ele
analizează sulforafanul – compus care distruge celulele canceroase fără a deteriora celulele sănătoase din jur.

Același lucru poate fi spus
și despre licopen, un fitonutrient care se găsește din plin în
roșii. Dacă acești compuși sunt
eficient separaţi, atunci când
sunt utilizați împreună devin
o superarmă anticancer, lucru

evidențiat de un studiu publicat în Journal of Cancer Research.
„Când roșiile si broccoli
sunt consumate împreună,
vom obține un efect aditiv,
adică o substanță contribuie
la acțiunea altei substanțe, putând să-i schimbe compoziția
și efectele. Credem că este așa
pentru că diferiți compuși bioactivi din fiecare
aliment
lucrează pe căi diferite
împotriva cancerului”, a explicat
John Erdman, profesor de nutriție
la Universitatea
din Illinois, care
a efectuat împreună cu echipa sa
cercetările în domeniul respectiv.
Cercetătorii spun că oamenii ar trebui să consume aproximativ o ceașcă și un sfert de
broccoli crud și două cești și jumătate de roșii proaspete pentru a obține aceste beneficii.

Tinereţe fără bătrâneţe
Oamenii de ştiinţă au identificat un medicament care
întinereşte atât muşchii cât şi
ţesutul cerebral. Cercetarea
este la început, însă ar putea
reprezenta primul pas către un
tratament care ar putea reda
tinereţea mai multor părţi ale
corpului în acelaşi timp.
Pe măsură ce înaintăm în
vârstă, o parte din motivul care
duce la degradarea corpului nostru îl reprezintă faptul că celulele
stem adulte nu mai înlocuiesc
celulele deteriorate. Cercetătorii
au descoperit însă că un medicament numit inhibitor kinaza
(agent care transformă forma
inactivă a unei enzime în forma
activă) Alk5 care poate reporni
activitatea celulelor stem, astfel
încât acestea să continue să înlocuiască celulele degradate.
Acest studiu este cu atât mai
interesant cu cât nu se axează

pe salvarea unui singur organ,
ci pe restabilirea integrităţii
întregului organism şi redarea
funcţiilor la nivelul înregistrat
în tinereţe. Noul medicament,
Alk 5, este deja testat ca posibil
tratament pentru cancer. Acesta are capacitatea de a inhiba
activitatea agentului, astfel încât acesta să nu îmbătrânească
celulele stem.
Cercetătorii avertizează că
acesta este doar unul dintre
„culoarele” biochimice implicate în procesul de îmbătrânire.
Ei caută acum o metodă prin a
schimba mediul celulelor stem,
astfel încât acestea să ne poată
menţine tineri.
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Să ne cunoaştem baştina

Rezervaţia peisagistică „La Castel”
În nord-vestul ţării, la mică distanţă de oraşul Edineţ, găsim peisaje pitoreşti de o rară frumuseţe, învăluite de legende.
Complexul natural Gordineşti – Buzdugeni – Brânzeni din bazinul râului Racovăţ formează Rezervaţia peisagistică „La
Castel”.
Co m p l e x u l
natural, rezervaţia peisagistică
ocrotită
de stat „La
Castel”, se află
în
apropiere
de satul Gordineşti, pe malul
râului Racovăţ.
Acesta este un
muzeu de istorie naturală cu o suprafaţă de
746 ha. Pe teritoriul rezervaţiei
se află un recif uriaş cu o lungime de 1000 de metri şi o lăţime
de 350 m. În aria rezervaţiei se
întâlnesc grote, peşteri, un masiv de pădure cu specii rare şi
unice de faună sălbatică şi floră
ca cruşinul, crinul de pădure,
lăcrămioara, floarea de piatră.
Legenda Castelului. Localnicii din Gordinești afirmă cu
siguranță că acel minunat castel nu este doar o legendă, ci a
fost cu adevărat. Se spune că
palatul din stânci a fost distrus
după ocuparea Basarabiei, iar
până acum câteva decenii, aici
se mai păstrau unele elemente,
printre care o masă sculptată,
înconjurată de buturugi.
Există mai multe legende
ale castelului, iar principala
versiune istorisește că pe vremuri doi tineri trăiau o frumoasă poveste de dragoste. Părinții

se împotriveau căsătoriei lor,
astfel într-o bună zi, băiatul a
furat fata și a ascuns-o în castelul său. Au fost trimise cete
de vânători din sat să readucă
fata, dar în zadar.
Se spune chiar că atunci
când potera urca poteca spre
castel, în peștera întâlnită în
cale, au dat de o masă foarte
bogată. Au gustat de toate și
au băut câte un păhărel, ca
mai apoi să adoarmă cu toți
buștean. Majoritatea au rămas
sleiți de puteri și nu și-au mai
continuat misiunea.
Astăzi castelul nu mai este,
în schimb a rămas enigmatica denumire „La Castel”, iar
vulturii și-au făcut cuiburi pe
acele locuri, fiind unicii stăpâni
în regiune atât pe stânci cât și
în cer. Și totuși se pare că dacă
privești la apus mult timp în
zare, apar ca prin minune turnurile castelului de cândva...
Defileu fermecător. Pen-

tru a ajunge la rezervație, trebuie să lăsați automobilul la
marginea Gordineștiului și să
porniți pe jos. Nu sunt indicatoare care să vă îndrume, așa că
mergeți după apele repezi ale
Racovățului. Semn că sunteți pe
calea cea dreaptă este izvorul
apărut în cale, unde în prima
parte a secolului trecut femeile
ghileau pânzele. Mai mergeţi
încă vreo 10 minute și vă pomeniţi la poalele celui mai adânc
defileu dintre Nistru și Prut. De
pe malul râului, stâncile par nişte uriaşi, gata să se ia la harță cu
străinii. O potecă coteşte spre
dreapta și duce în inima rezervaţiei peisagistice. În cale apare
o peșteră cu două niveluri. Să
fie oare peştera din legendă?!

Rezervația peisagistică „La
Castel” este un muzeu istoricogeologic natural în aer liber, cu
stânci ciudate și o diversitate
floristică deosebită, ce continuă în bazinul afluentului Prutului, hăt pe moșia Brânzenilor.

Până a ajunge în cealaltă parte
a rezervației, treceţi de „Stânca
chilugului” și ajungeţi în regiunea în care Bogda, un alt pârâiaș
frumos, se varsă în Racovăț. De
acolo, se deschide un peisaj
pitoresc, iar stâncile formează
o priveliște neobișnuită, zisă și
Cheile Racovățului.
Aici, în apropiere de satul
Buzdugeni, aventurile pe malurile stâncoase sunt riscante și
periculoase, dar merită a fi trăite. Grotele din împrejurimi i-au
adăpostit pe strămoși în timpurile îndepărtate, de acum câteva zeci de mii de ani. Expedițiile
arheologice au scos la iveală
obiecte din cărbune de lemn,
cremene şi oase de animale
încă din perioada paleolitică.
Canionul măreț, săpat
de ape și coniferele ce
cresc pe stâncile abrupte, creează un defileu
fermecător. După mai
bine de 5 kilometri, întâlnim alte recife coraliere
„Stânca Morii” și „Ţugurlan”, așezate în preajma satului Brânzeni.
Se poate povesti mult despre acest landşaft natural, însă
nimic nu se compară cu timpul
petrecut printre aceste comori
pentru a ne cunoaşte mai bine
patrimoniul natural de unicat
al plaiului natal.
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