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ZIAR BILUNAR EDITAT DE CĂTRE ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

SUPLIMENT LA REVISTA “ADMINISTRAREA PUBLICĂ“

Conferinţa ştiinţifică
internaţională
Vineri, 23 mai 2014, la Academia de Administrare Publică
a avut loc o suită de manifestări, consacrate celei de-a 21-a
aniversări de la fondarea Academiei la 21 mai 1993.
Acestui eveniment i-a fost
consacrată o Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică
„Teoria şi practica administrării publice”. Şedinţa în plen a

importanţa fondării acestei instituţii de învăţământ superior
pentru destinele ţării.
În alocuţiunile lor inaugurale, dnii Victor BODIU, Secretar
General al Guvernului Republicii Moldova, Sergiu PALIHOVICI, secretar general-adjunct
al Guvernului, Ion GUCEAC, dr.
habilitat, profesor universitar,
vicepreşedinte al AŞM, mem-

În ziua de 30 mai curent, a
avut loc şedinţa ordinară a Senatului Academiei de Adminis-

trare Publică, moderată de dl
Oleg BALAN, rector al Academiei, doctor habilitat, profesor
universitar.

mararea alegerilor Senatului
Academiei, în care scop a fost
constituită o comisie electorală în frunte cu Andrei GROZA,
prim-prorector al Academiei,
doctor în istorie, conferenţiar
universitar.
Dat fiind reorganizarea
Academiei de Administrare
Publică şi adoptarea noului
Statut, în conformitate cu statutul revistei „Administrarea
Publică” şi în scopul extinderii
şi aprofundării colaborării cu
instituţiile similare de peste
hotare, Senatul Academiei a
adoptat hotărârea cu privire
la aprobarea unei noi componenţe a Colegiului redacţio-

Şedinţa Senatului
Academiei

acestui înalt for ştiinţific a fost
inaugurată de dl Oleg BALAN,
rectorul Academiei, doctor
habilitat, profesor universitar,
care a menţionat că desfăşurarea tradiţională a conferinţelor
internaţionale ştiinţifico-practice cu prilejul Zilei Academiei
vorbeşte despre faptul că Academia de Administrare Publică
nu este doar un Centru Naţional de pregătire şi perfecţionare a cadrelor înalt calificate
pentru serviciul public al ţării,
dar şi un important centru de
cercetări ştiinţifice. Asistenţa a
onorat Imnul de Stat al Republicii Moldova. Rectorul Academiei a adresat celor prezenţi
un mesaj de felicitare, reiterând

bru-corespondent al AŞM, Valeriu CUŞNIR, preşedintele comisiei de reacreditare ştiinţifică
a Academiei, dr. habilitat, profesor universitar, au adresat sincere felicitări dlui Oleg BALAN
în legătură cu alegerea sa în
funcţia de rector al Academiei
de Administrare Publică, urându-i mari realizări în activitatea
de perfecţionare a procesului
de studii la Academie la nivelul
standardelor europene şi internaţionale. Dl Valeriu CANŢÂR,
dr. habilitat, profesor universitar, academician, preşedinte
al CNAA, a înmânat rectorului,
în aplauzele celor prezenţi,
(Continuare în pag. 3)

Membrii Senatului au examinat şi au aprobat o nouă
organigramă a Academiei, în
conformitate cu prevederile
pct. 7.3 al Statutului Academiei de Administrare Publică,
aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 225 din 26
mai 2014. Prin
aceeaşi hotărâre a Senatului a
fost modificată denumirea
unor subdiviziuni ale Academiei care se vor numi în continuare, după cum urmează: Departamentul învăţământ superior,
Direcţia ştiinţă şi cooperare internaţională, Direcţia generală
logistică, Direcţia planificare şi
evidenţă contabilă, Biblioteca.
Senatul Academiei a adoptat hotărârea cu privire la de-

nal al revistei „Administrarea
Publică”. Senatul a confirmat
în funcţie redactorul-şef şi redactorul-şef-adjunct ai revistei.
Din componenţa colegiului re-

dacţional fac parte profesori şi
savanţi ai Academiei, precum
şi din România, Ucraina şi Estonia.
Membrii Senatului au examinat şi alte chestiuni privind
viaţa şi activitatea Academiei
de Administrare Publică.
Mihail MANEA
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Svetlana COJOCARU
08.06.1960-26.05.2014
O boală grea şi necruţătoare a răpit-o prematur dintre noi, la nici 54 de
ani împliniţi, pe cea care a
fost Svetlana COJOCARU
– o personalitate distinctă a administraţiei publice, a ştiinţei şi culturii din
Republica Moldova, un
excelent manager şi organizator al procesului de
administrare şi instruire,
un om de o aleasă ţinută
morală şi profesională, o
îndrăgostită la nesfârşit
de oameni şi de viaţă.
Svetlana COJOCARU
s-a născut la 08 iunie 1960
în satul Pervomaisc, raionul Cimişlia.
Şi-a făcut studiile la
facultatea de istorie a Universităţii de Stat din Chişinău, iar ulterior - studiile
postuniversitare la Academia de Administrare
Publică, fiind absolventă
a primei promoţii.
Svetlana COJOCARU a
prestat o activitate didactică de 27 de ani, inclusiv
20 de ani la Academia de
Administrare Publică.
A fost unul dintre fondatorii cursului „Managementul resurselor umane
în administraţia publică.”
Activând în calitate de
primar al comunei Ialpujeni, r-nul Cimişlia (19921994), Svetlana COJOCARU a reuşit să selecteze şi
să soluţioneze o multitudine de probleme în domeniul resurselor umane
în administraţia publică şi
să efectueze un şir de cercetări ştiinţifice şi aplicative, a procedat la o tratare
actuală a acestei probleme.
Şi-a făcut studiile la
doctorat şi în 2005 a susţi-

nut teza de doctor în economie la tema „Strategia
managementului resurselor umane în administraţia publică”.
În 2009 i se conferă titlul ştiinţifico-didactic de
conferenţiar universitar.

A fost autor a 70 de lucrări ştiinţifice, metodice,
comunicări, inclusiv 1 monografie şi 8 manuale.
A realizat un şir de stagii peste hotare (România, Grecia, Franţa, Belgia,
Olanda, Portugalia, Rusia,
Ucraina). A fost expert
naţional în domeniul managementului resurselor
umane.
Svetlana
COJOCARU
a fost apreciată ca unul
dintre cei mai redutabili
specialişti din ţară în domeniul managementului
resurselor umane. A fost
solicitată în calitate de formator, consultant, expert
de către autorităţile publice centrale şi locale şi organismele internaţionale.

Activând în cadrul Academiei timp de 20 ani,
de rând cu activitatea didactică, a deţinut diverse
funcţii manageriale (şef
Direcţie organizarea instruirii, şef Catedră).
A fost un specialist
recunoscut şi
apreciat în sistemul educaţional din Republica Moldova.
A
participat
la elaborarea
Strategiilor
de dezvoltare
a
sistemului
e d u c aţ i o n a l,
inclusiv a Planurilor-cadru
ale
studiilor
superioare de
licenţă şi de
masterat, Paşapoartelor
specialităţilor
„Administrare
publică”
şi
„Management”, a Sistemului de
module etc.
A fost membru al grupurilor de lucru pentru
elaborarea documentelor
de politici din domeniul
învăţământului şi managementului.
Pentru
contribuţie
personală la consolidarea
capacităţilor
Academiei, activitate prodigioasă
în cadrul instituţiei i s-a
conferit titlul de „Colaborator emerit al Academiei” cu înscrierea în Cartea
de Onoare. Prin Decretul
Preşedintelui Republicii
Moldova a fost decorată
cu medalia „Meritul Civic”.
Svetlana COJOCARU
s-a evidenţiat întotdeauna prin atitudine conştiin-

cioasă faţă de obligaţiile
de serviciu, punctualitate,
profesionalism autentic,
autoinstruire permanentă, spirit de echipă.
Anume aceste calităţi
i-au permis să fie înalt
apreciată de colegi, discipoli, precum şi de funcţionarii publici din ţară, pentru care numele Svetlanei
COJOCARU a fost asociat,
în primul rând, cu managementul resurselor umane în administraţia publică.
Vestea dispariţiei sale
premature dintre noi ne-a
surprins profund, a venit
ca un trăsnet din senin,
căci în persoana Svetlanei
COJOCARU am pierdut
unul dintre cei mai buni
prieteni şi profesori pe
care i-a avut Academia de
Administrare Publică, un
om de o mare sensibilitate, căruia îi vom purta o
vie amintire.
În aceste clipe grele,
suntem alături de familia
îndurerată, căreia îi transmitem întreaga noastră
compasiune şi regretul
acestei imense şi irecuperabile pierderi.
Ne închinăm cu pioşenie în faţa Omului, Savantului şi Prietenului Svetlana COJOCARU în semn de
ultim omagiu, de mult respect şi înaltă preţuire.
Dumnezeu s-o ierte şi
s-o odihnească în pace cu
drepţii.
Profund îndureraţi,
Senatul, Rectoratul,
comitetul sindical,
profesorii şi
colaboratorii Academiei
de Administrare Publică
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Conferinţa ştiinţifică
internaţională
(Sfârşit. Început în pag. 1)
Certificatul de reacreditare
ştiinţifică a AAP. Este o confir-

mare redutabilă a realizărilor
corpului profesoral-didactic al
Academiei, care pe parcursul
celor peste două decenii de la
fondarea sa s-a înscris printre
cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din
ţară, performanţe deosebite
fiind înregistrate în domeniul
cercetărilor. După cum este stipulat şi în hotărârea Consiliului
Naţional pentru Acreditare şi
Atestare „Se reacreditează Academia de Administrare Publică
pe profilul de cercetare Support
ştiinţific în modernizarea administraţiei publice din Republica
Moldova, fiind apreciată performanţa acestui profilul de
cercetare. Astfel, Academiei de
Administrare Publică i s-a acordat calificativul – organizaţie
competitivă pe plan internaţional, categoria B.
Conferinţa a continuat cu
şedinţa în plen. Deputatul în
Parlamentul Republicii Moldova, Iurie ŢAP, vicepreşedinte al
Comisiei parlamentare administraţie publică şi dezvoltare
regională, a prezentat raportul
„Reforma de descentralizare în
Republica Moldova: realităţi şi
perspective”, în care a analizat
procesul de implementare a
reformei descentralizării, problemele evidenţiate şi măsurile
de soluţionare a lor.

Dl Tanel Kerikmaё, rector
al Şcolii de Drept din Tallinn
(Estonia), care este partener al
Academiei în cadrul proiec-

tului „Integrarea principiilor de
bună guvernare în studiile din
cadrul Academiei de Adminis-

trare Publică”, a abordat tema
metodologiei de elaborare a
legislaţiei, care, în opinia sa,
trebuie să fie o legislaţie a societăţii, a oamenilor.
Oaspetele din Georgia, Kakha Demetrashvili, reprezentant
al Ministerului Finanţelor din
această ţară, a vorbit despre
factorii dezvoltării şi modernizării ţării sale, optând pentru o
colaborare mai strânsă dintre
Georgia şi Moldova.
Un alt partener al Academiei de Administrare Publică,
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din România, a
fost prezentată de managerul
public Toma Frăsie, care a ţinut
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public în contextul creării unui
sistem administrativ bazat pe
cunoaştere”, „Impactul e-Gu-

publică” şi ”Dezvoltarea profesională a personalului: teorie şi
practică”.
Ca obiectiv principal al conferinţei l-a constituit analiza
celor mai stringente probleme
de reformare a administraţiei
publice, mecanismul de implementare a actelor legislative
noi din domeniu, sintetizarea
ideilor novatoare şi ale practicilor pozitive în administraţia
publică.
Conferinţa a întrunit profesori-cercetători, masteranzi şi
doctoranzi din cadrul Academiei de Administrare Publică,
savanţi notorii din republică,
reprezentanţi ai Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, profesoricercetători din instituţiile de
învăţământ universitar din republică, precum şi savanţi de
prestigiu din străinătate.
În cadrul şedinţelor în plen
şi a atelierelor tematice, au fost
prezentate peste 150 de referate şi comunicări ştiinţifice, fiind
abordată o gamă largă de probleme vizând diverse aspecte
ale activităţii administraţiei
publice.
Examinarea tematicii propuse va demonstra actualitatea problemelor abordate,
participanţii Conferinţei pledând în mesajele lor pentru
modernizarea şi eficientizarea
continuă a administrării publice, demonstrând cele mai
moderne metode de utilizare a
capacităţilor administrative.
Participanţii la Conferinţă
au adoptat o Rezoluţie care
prevede modalităţile şi termenele de implementare a
propunerilor şi recomandărilor
forului ştiinţific, desfăşurat în

vernării în asigurarea transparenţei şi accesului la informaţie
în procesul de administrare

cadrul Academiei de Administrare Publică.
Ion AXENTI

o relatare la tema „Perfecţionarea profesională – pârghie
a dezvoltării în administraţia
publică”.
Viorelia Moldovan-Bătrânac, vicerector al ULIM, dr.,
conferenţiar universitar, a
prezentat un amplu raport la
tema „Modernizarea guvernării
universitare: evoluţii şi reacţii în
mediul internaţional şi naţional”.
Partea a doua a conferinţei s-a desfăşurat în cadrul a
6 ateliere de lucru: „Modernizarea administraţiei publice în
contextul integrării europene”,
„Probleme actuale ale ştiinţei
politice şi parcursul european
al Republicii Moldova”, „Aspecte
teoretico-practice privind edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice”,
„Tendinţe ale managementului
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Andrei GROZA – prim-prorector al
Academiei de Administrare Publică
Născut la 2 noiembrie 1957,
în satul Rădulenii Vechi, raionul
Floreşti.
După terminarea şcolii medii incomplete din satul natal,
se înscrie la tehnicumul industrial-economic din Chişinău, la
specialitatea „Contabilitate”, pe
care îl absolveşte cu diplomă
de menţiune în 1975. În acelaşi
an este înmatriculat la Universitatea de Stat din Moldova,
facultatea de istorie, pe care o
absolveşte în 1980, de asemenea, cu menţiune. Cunoştinţele
obţinute la facultate îl determină să se încadreze în activitatea
de cercetător şi susţine la aceeaşi Universitate, în 1985, teza
de doctor în istorie.
Din noiembrie 1983 până
în aprilie 1989, activează în calitate de lector, lector superior
la Universitatea de Stat, participă la procesul instructiv-educativ al studenţilor.
Din aprilie 1989 până în
iulie 1991, îndeplineşte func-

ţia de instructor al comitetului
orăşenesc Chişinău al P.C.M.,
fiind responsabil de activitatea
instituţiilor de învăţământ din
capitală.
În perioada iulie 1991 - noiembrie 1998, este angajat în
funcţia de secretar ştiinţific al

Managementul
documentelor
Academia de Administrare Publică, în temeiul Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova,
precum şi în conformitate cu
Planul de realizare a comenzii de stat privind dezvoltarea
profesională a personalului din
autorităţile publice în semestrul
I al anului 2014 , a organizat în
perioada 27 – 29 mai 2014, cursul “Managementul documentelor”, destinat personalului
responsabil de lucrările de secretariat din cadrul autorităţilor
administraţiei publice locale.
Instruirea în cauză a urmărit astfel de obiective prioritare
precum ar fi:
- actualizarea cunoştinţelor participanţilor la curs în
domeniul noţiunilor generale
cu privire la actele oficiale şi

corespondenţa administrativă,
precum şi în domeniul cadrului normativ de reglementare
a organizării şi desfăşurării managementului documentelor în
autorităţile publice;
- dezvoltarea abilităţilor de
prelucrare şi procesare a fluxului intern al informaţiei; elaborare a notelor informative, rapoartelor, scrisorilor etc.; ţinere
a corespondenţei internaţionale; procesare a petiţiilor ş.a.
Instruirea a fost realizată
prin utilizarea metodelor participative de instruire a adulţilor: prezentări a modelelor de
corespondenţă administrativă,
studii de caz (analiza documentelor), brainstorming, discuţii în grup, simulări etc.

Senatului Academiei
de Poliţie „Ştefan cel
Mare”, unde activează
şi în calitate de lector superior şi conferenţiar universitar,
participă activ la organizarea activităţii
Senatului Academiei,
precum şi la procesul
instructiv-educativ al
cursanţilor.
Din
noiembrie
1998 până în iunie
2000, activează în calitate de conferenţiar
universitar la Universitatea CooperatistComercială din Moldova.
În 2000 susţine teza de licenţă la specialitatea jurisprudenţă la Universitatea Liberă
Internaţională din Moldova. În
continuare, activează la această instituţie de învăţământ
superior până în 2005, îndeplinind funcţiile de şef al Secţiei

studii, şef al Catedrei drept civil, participă la organizarea şi
dirijarea procesului didactic la
nivel de catedră.
Din 2005 până în 2011 este
membru al Curţii de Conturi a
Republicii Moldova.
Din 2011 activează în cadrul Academiei de Administrare Publică, deţinând funcţia de
şef Catedră ştiinţe administrative.
La 26 mai 2014, prin ordinul
rectorului Academiei de Administrare Publică, este numit în
funcţia de prim-prorector al
acestei instituţii de învăţământ
superior.
Competenţele şi abilităţile
sale sociale sunt confirmate
prin lucrul în echipă, flexibilitate şi activism social, iar aptitudinile organizatorice prin
leadership, spirit organizatoric
şi de iniţiativă.
Este autor şi coautor a 25
de lucrări ştiinţifice şi metodico
– didactice.

Dezvoltarea regională

A continuat instruirea personalului din autorităţile administraţiei publice locale de
nivelul I şi II în domeniul dezvoltării regionale în parteneriat
cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).
În perioada 26-30 mai curent a
fost desfăşurat al treilea curs, în
cadrul căruia participanţii şi-au
aprofundat cunoştinţele privind cadrul legal şi instituţional
al dezvoltării regionale; au analizat subiectele ce se referă la

valorificarea experienţei europene în domeniul dezvoltării regionale, planificare şi analiză
regională, implementare, monitorizare şi
evaluare a politicilor de
dezvoltare regională; şiau dezvoltat abilităţile
necesare utilizării eficiente a resurselor şi instrumentelor dezvoltării regionale etc.
Totodată, în scopul familiarizării cu practici de succes,
participanţii au efectuat o vizită de studiu în Regiunea de
Dezvoltare Centru/Agenţia de
Dezvoltare Regională Centru,
studiind experienţa implementării proiectului regional „Grup
de producători şi casă de ambalare pentru servicii moderne
de marketing la export.
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Aptitudinile empatice ale
funcţionarilor publici

Otilia STAMATIN,
doctor în ştiinţe pedagogice,
conferenţiar universitar
Actualmente, în lumina parcursului şi a aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova şi a
necesităţii racordării la principiile şi valorile de bază, care se
regăsesc în aquis-ul comunitar,
apare necesitatea stringentă a
modificării mentalităţii şi comportamentului întregii populaţii
şi, în primul rând, a funcţionarilor publici, care influenţează
nu doar starea lucrurilor în colectivele lor, dar şi în întreaga
ţară. Respectarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale
omului, dezvoltarea toleranţei
şi a acceptării diversităţilor în
societate solicită formarea aptitudinilor empatice în primul
rând a funcţionarilor publici,
a capacităţii de înţelegere şi
trăire a sentimentelor altor persoane, de a-şi orienta atenţia,
percepţia, gândirea la interesele şi problemele cetăţenilor.
Dna Mariana Caluschi, profesor
universitar din România, menţionează că „toate procesele de
grup: de comunicare, motivaţionale, afectiv – apreciative,
de influenţă, de conducere şi
exercitare a puterii se bazează
într-o măsură destul de mare pe
abilităţi şi competenţe ce presupun în manifestarea lor empatia
emoţională, motivaţională sau
predictivă”.
Acest lucru ne-a determinat
să studiem gradul de pregătire
a diferitor categorii de funcţionari publici pentru realizarea
funcţiilor empatice în comunicarea cu colegii şi populaţia.
În cadrul cercetării noastre,
empatia este abilitatea de a
simţi sentimentele altcuiva, de

a vedea lumea prin ochii lui şi
de a comunica această înţelegere persoanei la acelaşi nivel.
Emoţiile celeilalte persoane
sunt simţite şi înţelese, dar nu
se pierde abilitatea de a face
distincţia între sentimentele
proprii şi cele ale partenerului
de conversaţie.
Studiul nivelului de dezvoltare a empatiei a fost realizat
prin intermediul testului Boico.
Empatia realizează următoarele funcţii: funcţia cognitivă; funcţia anticipativă; funcţia
de comunicare; funcţia de contagiune afectivă; funcţia performanţială.
Studiul s-a efectuat pe un
eşantion de 145 funcţionari
publici care au participat la
cursuri de formare şi perfecţionare în cadrul Departamentului de dezvoltare profesională
a Academiei de Administrare
Publică pe parcursul anului
2014. Au fost testaţi 109 funcţionari publici din administraţia
publică locală (debutanţi – 45;
APL nivelul I – 30; APL nivelul II
- 34) şi din administraţia publică centrală -36 persoane.
Studiul a demonstrat că
empatia la nivel foarte înalt
posedă doar 4,13 % din persoanele studiate, la nivel înalt 11,03 % şi nivel scăzut şi foarte
scăzut - 5,5 %, fapt ce denotă
necesitatea unei pregătiri mai
bune în acest domeniu, în primul rând, în instituţiile de învăţământ profesional. De asemenea, se impune necesitatea de
a-i acorda acestei aptitudini o
atenţie mai mare şi în procesul
formării continuu a funcţionarilor publici.
În continuare vom prezenta datele referitoare la gradul
de dezvoltare a empatiei la diferite categorii de funcţionari
publici.
Cel mai înalt procent de
persoane cu nivel înalt şi foarte
înalt de dezvoltare a empatiei
a fost constatat la funcţionarii
publici din APL nivelul I (30%),
după care urmează funcţionarii

publici din APL nivelul II şi debutanţii din APL cu câte 13 %.
Cel mai mic procent de persoane cu nivel înalt şi foarte înalt
de dezvoltare a empatiei a fost
stabilit la funcţionarii publici
din APC (8 %), restul 92 % au
demonstrat o dezvoltare scăzută a empatiei (53%) şi foarte
scăzută (39%). Ponderea nivelului foarte scăzut s-a arătat a
fi mare şi la funcţionarii publici
din APL nivelul II şi APL nivelul I
(respective, 61% şi 50%).
După cum am mai menţionat cele mai multe persoane din APL de nivelul I au fost
evidenţiate cu un nivel de dezvoltare a empatiei înalt şi foarte înalt (30%). Asta ar putea fi
explicat prin faptul că ei mai
bine cunosc cetăţenii, mulţi au
cu acestea din urmă şi relaţii interpersonale şi principalul e că
sunt orientaţi la respectul faţă
de alţii, posedă bunăvoinţă şi
dorinţa de a soluţiona problemele vizitatorilor.
Faptul că jumătate dintre
funcţionarii publici din APL de
gradul I, manifestă un nivel
foarte scăzut al empatiei ne vorbeşte despre necesitatea unei
pregătiri speciale şi în situaţiile
când oamenii se cunosc timp îndelungat şi comunică frecvent.
Considerăm necesar să
menţionăm că diferite componente ale empatiei (canalul
raţional, canalul emoţional,
canalul intuitiv, montajul care
contribuie la empatie, aptitudinea pătrunzătoare în empatie, identificarea în empatie )
sunt dezvoltate diferit. Prezintă
interes faptul că în grupul de
debutanţi la toate scalele cu
excepţia canalului intuitiv au
fost persoane care au manifestat şi nivel foarte înalt al empatiei. Faptul că la canalul intuitiv
doar 26 % din această categorie de funcţionari publici posedă empatie de nivel înalt şi
73,33 % de nivel scăzut ( 40%)
şi foarte scăzut (33,33 %) poate
fi explicat prin aceea, că tinerii
au o mică practică de viaţă iar

intuiţia, în majoritatea cazurilor, se dezvoltă pe parcurs.
Dacă generalizăm datele
obţinute în rezultatul studiului
debutanţilor, putem spune că
rezultatele lor sunt îmbucurătoare, deoarece nivelul foarte
scăzut al dezvoltării empatiei a
fost evidenţiat la doar 13 % în
timp ce la APL II, APC, respectiv
- 50%, 61%, 39 %. Acest fapt
denotă încă o dată în plus că
empatia nu apare automat, ca
consecinţă a cumulării practicii de lucru, ea trebuie special
formată.
Multe din diferenţele menţionate mai sus sunt statistic
nesemnificative. Însă în urma
aplicării testului neparametric
U Mann- Whitney am obţinut
diferenţe semnificative între indicii generali ai empatiei debutanţilor din APL şi a funcţionarilor publici din APC (U=121.500,
p=0,015). De asemenea, au fost
constatate diferenţe semnificative între aceste două categorii
de funcţionari publici la canalul
intuitiv (U=107.000, p=0,006).
Au fost obţinute diferenţe
semnificative între nivelul de
dezvoltare a empatiei funcţionarilor din APC şi din APL
nivelul II, la variabila canalului
intuitiv (U=328.000,p=0,020).
Din cele expuse anterior,
constatăm că multe din dificultăţile cu care se confruntă
funcţionarii publici în manifestarea empatiei sunt comune. În
acelaşi timp, se evidenţiază şi
probleme specifice unor anumite categorii, fapt ce ne permite să ajustăm programele de
formare continuă a funcţionarilor publici pentru a pregăti
şi instrui cadre înalt calificate
care să promoveze în cunoştinţă de cauză politicile sociale ale
statului şi să presteze servicii
publice de calitate.
(Un articol mai amplu la
această temă citiţi în culegerea de materiale ale conferinţei
ştiinţifico-practice „Teoria şi
practica administrării publice”,
ediţia 2014).
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Delegaţia Universităţii Americane GIRNE
din Cipru în vizită la Academie
Pe 23 mai 2014, la Academia de Administrare Publică
s-a aflat într-o vizită de documentare o delegaţie a Universităţii Americane GIRNE din
Cipru, în frunte cu rectorul
acestei instituţii, Serhat AKPINAR. Delegaţia a fost însoţită
de Gheorghe AVORNIC, doctor habilitat în drept, profesor
universitar, fondator al Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin
Stere” din Chişinău. Oaspeţii
au avut o întrevedere cu rectorul Academiei de Administrare
Publică, Oleg BALAN, doctor
habilitat în drept, profesor universitar, care le-a făcut o succintă prezentare a Academiei,
accentuând importanţa stabilirii relaţiilor de parteneriat şi
implementării proiectelor comune cu universităţi şi centre
ştiinţifice de peste hotare.

Dl Akpinar a mulţumit din
partea colegilor săi pentru

Americană GIRNE activează
pe trei continente cu un spec-

primire, subliniind că a rămas
impresionat de cele relatate
despre Academie, pe care o
vede un partener serios într-o
viitoare colaborare de interes
comun.
Dl Avornic a menţionat, la
rândul său, că Universitatea

tru larg de studii universitare
şi postuniversitare în diverse
domenii ale educaţiei, economiei, cercetărilor ştiinţifice la
nivel internaţional. Instituţia
respectivă a stabilit relaţii de
colaborare şi cu Universitatea
„Constantin Stere” şi este pre-

dispusă să extindă colaborarea
cu alte instituţii de profil din
Moldova. În acest context, ar fi
binevenită iniţierea unor proiecte comune cu Academia de
Administrare Publică, ambele
instituţii având tangenţe în
anumite profiluri de activitate.
Dl Oleg Balan a apreciat
înalt interesul oaspeţilor de a
stabili relaţii de colaborare cu
Academia de Administrare Publică, exprimându-şi disponibilitatea de iniţiere cât de curând
posibil a unor proiecte cu Universitatea Americană din Cipru
GIRNE.
Oleg Balan şi Serhat Akpinar au făcut un schimb de simboluri ale instituţiilor, pe care
le reprezintă, semn al unei viitoare colaborări reciproc avantajoase.
Cor. „F. P.”

Parteneri din Uniunea Europeană în vizită la
Academia de Administrare Publică
Investigaţiile
ştiinţifice
efectuate în cadrul Academiei,
pregătirea cadrelor de înaltă
calificare, conduc la dezvoltarea cooperării internaţionale
cu instituţii similare din străinătate.

Astfel, pe 21 mai 2014, în vizită la Academia de Administrare Publică s-a aflat o delegaţie
din partea Şcolii de Drept din
Tallinn, Estonia, în cadrul proiectului „Integrarea principiilor
de bună guvernare în studiile

din cadrul Academiei de Administrare Publică”, şi un grup
de experţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din
România, în baza Acordului de
cooperare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
din România şi
Academia de
Ad m i n i s t ra re
Publică. Scopul
vizitei a constituit
sporirea
capacităţii sectorului public
în
Republica
Moldova prin
intermediul Academiei de Administrare Publică şi susţinerea
Republicii Moldova în îndeplinirea criteriilor de aderare la
standardele UE.
Potrivit planului de acţiuni,
a fost organizat un seminar

de instruire pentru personalul
AAP, fiind evaluat curriculumul
AAP, în scopul îmbunătăţirii lui.
Tot în ziua de 21 mai 2014,
delegaţiile au participat în cadrul seminarului „Etica funcţionarului public”, organizat de
Cancelaria de Stat, au avut o
întrevedere cu reprezentanţii
Ministerului Educaţiei. În cadrul
întâlnirii cu conducerea Academiei de Administrare Publică
au fost examinate mai multe
întrebări, inclusiv: elaborarea şi
implementarea curriculumului

universitar, scopurile şi obiectivele învăţământului
superior,
personalul implicat în procesul
de studii, participarea la lucrările
conferinţelor ştiinţifice internaţionale organizate
de părţi, publicarea rezultatelor
ştiinţifice obţinute în parteneriat, mobilitatea doctoranzilor în
cadrul proiectelor comune.
Oaspeţii au participat, de
asemenea, la festivităţile prilejuite de aniversarea a 21-a de la
fondarea Academiei de Administrare Publică şi au prezentat
ample materiale despre activitatea instituţiilor pe care le reprezintă, optând pentru o colaborare mai strânsă pe viitor.
Cor. „F. P.”
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Pe 27 mai curent, la Academia de Administrare Publică s-a
aflat într-o vizită de documentare dna Keta RUIZ, coordonator principal operaţiuni, Departamentul Servicii Operaţionale
şi Calitate al Băncii Mondiale,
care a avut misiunea să evidenţieze oportunităţile de susţinere a iniţiativelor de dezvoltare a
capacităţii în Republica Moldo-

va, în parteneriat cu instituţiile
locale, prin intermediul Fondului Fiduciar pentru Dezvoltarea
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Reprezentantul Băncii Mondiale
în vizită la Academie
Capacităţii, în regiunea Europa
şi Asia Centrală, gestionat de
Banca Mondială.
Domnia sa a avut o întrevedere cu rectorul Academiei de
Administrare
Publică,
dl
Oleg BALAN,
doctor habilitat, profesor
u n i v e r s i t a r,
care a făcut
o scurtă prezentare a Academiei, a reformelor din
ultimul timp
şi a restructurării instituţiei, ea devenind
Centru Naţional de promovare a politicilor statului în do-

meniul administraţiei publice.
Dna Ruiz a mulţumit pentru primire şi a menţionat, la
rândul său, că scopul vizitei
este de a identifica priorităţile
şi necesităţile statului privind
pregătirea şi implementarea
proiectelor vizând dezvoltarea capacităţilor, printre cele 9
ţări, incluse în program, fiind şi
Republica Moldova. După discuţiile avute cu reprezentanţii
Cancelariei de Stat, ai altor instituţii, s-a conturat că pentru
Republica Moldova prioritare
sunt monitorizarea şi evaluarea. În acest sens, Fondul Fiduciar poate finanţa câteva
module de instruire şi formare
a formatorilor în cadrul Academiei de Administrare Publică.

Dl Oleg Balan a salutat reluarea relaţiilor de parteneriat cu
Banca Mondială, cu care a fost
realizat deja în comun un proiect de perfecţionare a studiilor
din cadrul Academiei. Pentru
Academie, cooperarea cu instituţiile similare de peste hotare,
cu centrele de cercetare ştiinţifică este forţa motrice care
determină evoluţia Academiei
la standardele europene şi internaţionale, a menţionat rectorul.
La întrevedere au participat dnele Aurelia Ţepordei,
director al Departamentului
organizarea instruirii, şi Silvia
Dulschi, şef al Direcţiei cooperare internaţională şi investigaţii ştiinţifice.

Strategia Naţională de Descentralizare:
evaluări şi perspective
În scopul studierii, promovării şi monitorizării procesului de descentralizare în Republica Moldova, pe lângă Guvern a fost creată
comisia paritară care este un organ consultativ de coordonare a procesului de descentralizare. Recent a avut loc prima şedinţă din
acest an a comisiei, agenda căreia a inclus chestiuni privind problemele ce ţin de implementarea Strategiei Naţionale de Descentralizare, măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru accelerarea procesului de descentralizare.
Şedinţa comisiei paritare
pentru descentralizare a fost
prezidată de Primul-Ministrul
Iurie Leancă, în cadrul căreia
a fost examinat stadiul actual
al aplicării strategiilor sectoriale de descentralizare şi perspectivele de dezvoltare în
perioada următoare. Membrii
Comisiei au constatat că nu
toate acţiunile promovate de
ministerele responsabile au
fost corespunzătoare principiilor descentralizării şi extinderii
autonomiei locale. Analizând
unele iniţiative şi proiecte de
acte normative din perioada
de după aprobarea Strategiei
Naţionale de Descentralizare,
s-au constatat, în unele cazuri,
abateri şi tendinţe de centralizare sau interpretare incorectă
a principiilor descentralizării şi
autonomiei locale.

Totodată, s-a menţionat
faptul că eforturile Guvernului
din ultima perioadă au contribuit la înţelegerea mai bună a
situaţiei de către partenerii de
dezvoltare. Astfel, proiectele
de asistenţă pentru Republica
Moldova prevăd programe de
acţiuni privind susţinerea Strategiei Naţionale de Descentralizare şi asigurarea autonomiei
locale, inclusiv privind crearea
unor oportunităţi suplimentare pentru consolidarea capacităţilor instituţionale. În acest
sens, va fi continuat programul
de instruiri ale formatorilor şi
specialiştilor în fiecare sector.
S-a propus crearea unui
grup de lucru în cadrul Cancelariei de Stat care se va întruni,
cel puţin, o dată în trimestru
pentru a analiza evoluţia situaţiei în aplicarea Strategiei Na-

ţionale de Descentralizare şi va
înainta acţiunile ce se impun
în vederea aplicării conforme a
proiectelor sectoriale.

De asemenea, a fost menţionată necesitatea desfăşurării
unei campanii ample de informare privind procesul de descentralizare, beneficiile şi riscurile ce implică acest proces,
precum şi importanţa obiectivului în cauză pentru dezvoltarea social-economică a ţării.

Participanţii la şedinţă au
dezbătut chestiuni privind
noul sistem de gestionare a
finanţelor publice, delimitarea
atribuţiilor
între autorităţile publice de nivelul I şi II şi
asigurarea
durabilităţii
serviciilor
publice şi
de asistenţă
socială.
În premieră, la şedinţa
Comisiei paritare a participat
deputatul Iurie Ţap, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare
administraţie publică şi dezvoltare regională.
Serviciul de presă
al Guvernului
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Preşedintele
raionului
Străşeni, dl Petru Voloşciuc, a
convocat, recent, o şedinţă de
lucru cu participarea primarilor
localităţilor din raion, a şefilor
serviciilor desconcentrate şi
descentralizate în teritoriu pentru a discuta cele mai stringente probleme din raion, printre
care s-au numărat: implementarea serviciului mobil, prestat
de către Oficiul Cadastral Teritorial Străşeni, înregistrarea
operatorilor economici din domeniul fitosanitar, colectarea
impozitelor şi taxelor locale,
prestarea serviciilor medicale,
alte probleme de importanţă
locală şi regională.
Prezent la şedinţă, dl Vladimir Cebotari, viceministru
al transporturilor, a informat
asistenţa despre procedura de
implementare a proiectelor de

Administraţia publică locală

La sfat cu primarii
construcţie şi/sau de reparaţie
a drumurilor locale, finanţate din sursele financiare ale
Fondului rutier al Republicii
Moldova, a răspuns la întrebările primarilor referitor la acest
subiect.
În cadrul şedinţei, reprezentanţii Serviciului Situaţii
Excepţionale Străşeni au venit
cu propunerea de a deschide
posturi de pompieri în localităţile mai îndepărtate de centrul
raional pentru a putea interveni la timp la stingerea incendiilor şi salvarea vieţilor omeneşti şi a bunurilor. S-a propus
primarilor să vină cu iniţiativa
de a deschide pe teritoriul lor
posturi locale de intervenţie şi
să fie prevăzute surse financia-

re necesare pentru susţinerea
acestora până în anul 2016,
când se
prevede
ca
aceste
posturi
să fie finanţate
deja din
sursele
bugetului de
stat.
La
sfârşitul
şedinţei, preşedintele raionului
a mulţumit primarilor pentru
participare activă şi i-a asigurat că vor avea parte de toată
susţinerea metodologică şi lo-
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gistică disponibilă din partea
specialiştilor din cadrul Consiliului raional în implementarea
tuturor proiectelor investiţionale care au ca scop asigurarea

unui trai decent populaţiei din
raionul Străşeni.
Cor „F.P.”

Tinerei generaţii – atenţie permanentă
Multe sunt grijile unei primării, ale primarului pentru
dezvoltarea durabilă a satului,
pentru a-i asigura un viitor decent, printre cele prioritare fiind
grijile pentru generaţia în creştere. După cum se procedează
în satul Petreni, de prin părţile
Drochiei. Primarul satului, dl Valeriu Tizu, este de părere că realizarea proiectelor privind renovarea localităţii, a dezvoltării
infrastructurii nu ar avea efectul
scontat dacă nu ar asigura condiţii decente pentru creşterea
tinerei generaţii, bine pregătite
care să preia în mâni de nădejde
ştafeta, să fie stăpânii de mâine
ai satului. Şi această strategie
are un plan bine definit.
Recent, a fost renovată grădiniţa de copii „Albinuţa” din
sat, copiii beneficiind de noi
condiţii adecvate de educaţie
şi instruire. Schimbarea uşilor, a
ferestrelor şi efectuarea reparaţiei capitale au fost posibile graţie implementării unui proiect
FISM, în valoare de 488 mii lei.
„Acesta este succesul întregului sat, ne-a comunicat primarul, deoarece consătenii au
fost foarte receptivi, au susţinut
iniţiativa şi, mână de la mână,

am colectat contribuţia comunităţii în sumă de 17560 lei”.

Un ajutor financiar esenţial
a parvenit şi din partea unor
agenţi economici. De exemplu,
SRL „Petreanca-agro”, director
Chiril Darii, şi SRL „Viarc-Agro”,
director Raisa Tizu, au acordat
câte 30 mii lei.
Venit la ceremonia festivă,
Sergiu Sârbu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a
adus cu sine un frumos cadou:
două seturi - unul de mobilă şi
altul de jucării pentru grupele
mici.
„Grija pentru copii trebuie
să fie una primordială şi permanentă, deoarece tânăra generaţie este viitorul ţării, - a estimat
deputatul. - Şi nu doar pentru
faptul că ei sunt viitorul nos-

tru, ci, întâi de toate, pentru că
ei merită o viaţă mai bună, un
trai decent,
o siguranţă
a existenţei
pe
plaiul
natal”.
La eveniment au
fost
prezenţi specialişti de
la Direcţia
învăţământ,
tineret şi sport Drochia, Consiliului raional şi Anatol Moscalu,
director, SRL „Magols”, întreprindere ce a efectuat lucrările de
reparaţie.
Cei mai fericiţi în acea zi au
fost însă copilaşii, care se bucurau sincer de frumuseţea „Albinuţei” renovate.
„Şi aceasta nu e totul, a ţinut să completeze primarul de
Petreni, Valeriu Tizu. Planificăm
să amenajăm frumos curtea
grădiniţei, unde vor fi sădiţi arbuşti decorativi, flori, totul să fie
o adevărată oază de poveste.
De asemenea, vor fi montate şi
instalaţii pentru distracţia copiilor”.
Pe agenda de lucru a pri-

măriei este înscris un alt proiect
de valoare pentru tineret, şi nu
numai pentru ei, – construcţia
unui Centrul cultural-sportiv.
„Este absolut necesar acest
obiectiv social, spune Valeriu
Tizu, pentru ca tinerii să aibă
unde-şi petrece timpul liber,
unde să îmbine armonios utilul
cu satisfacţia, dar nu să umble
prin baruri şi să-şi irosească în
van anii tinereţii. Sunt prevăzute încăperi şi săli pentru diverse activităţi cultural-artistice,
obiective sportive, unde tinerii
îşi vor putea dezvolta abilităţile
la probele sportive preferate.
Costul proiectului este de peste
2 milioane de lei şi intenţionăm
să-l finalizăm în anul viitor. Este
una dintre strategiile noastre,
scopul cărora este de a crea
condiţii optime de muncă şi
odihnă, pentru a face satul mai
atractiv pentru tineret, care
să-şi formeze o viaţă activă, cu
sens, acasă, nu peste mări şi
ţări”.
Sunt idei materializate treptat, pas cu pas, în viaţă şi care
vor asigura, neîndoios, un viitor
prosper al satului Petreni.
Liuba BULGARU,
cor „F.P.”
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Ştefan Ciobanu – personalitate
marcantă a unităţii de neam
Ştefan Ciobanu s-a numărat printre acei care, în virtutea înaltei poziţii ce o deţineau în stat, au
fost nevoiţi să îmbrace mantia neputinţei şi să asiste la desprinderea, în iunie 1940, a Basarabiei din
trupul României Mari.
Ştefan Ciobanu a fost un istoric şi academician român, autor al unor lucrări importante despre literatura română veche, cultura românească în Basarabia sub ocupaţie rusească, demografia
Basarabiei, susţinător fervent al introducerii limbii române în şcolile din Basarabia, un promotor
asiduu al unităţii de neam, vvicepreşedinte al Academiei Române între 1944 – 1948.
Ştefan Ciobanu, fiul lui Nicolae şi al Nataliei Ciobanu, s-a
născut la 11/24 noiembrie 1883
la Talmaz, o localitate din apropierea Nistrului.
A urmat şcoala primară din
Talmaz, şcoala normală din Bairamcea, apoi şcoala normală
din Chişinău în paralel cu Liceul
nr. 1 din aceeaşi localitate, urmat în particular, pe care le-a
absolvit în anul 1905.
În anii 1905-1907, după terminarea liceului, a activat ca
profesor suplinitor la Liceul nr.
1 din Chişinău, ceea ce i-a oferit
prilejul de a strânge banii necesari studiilor universitare. În
1907, Ştefan Ciobanu s-a înscris
la Facultatea de Litere, secţia
slavo-rusă, a Universităţii din
Kiev, pe care a absolvit-o în anul
1911. În aceşti ani v-a fi remarcat
de academicianul Vladimir Peretz, care-l va îndruma pe calea
cercetării documentelor privitoare la istoria literaturii şi culturii româneşti, aflate în arhivele
din Ucraina, Rusia şi Polonia.
În anii 1912-1914, Ştefan
Ciobanu a ocupat un post de
profesor la un liceu din Jitomir,
în Ucraina. În aceeaşi perioadă
a cunoscut-o pe viitoarea sa
soţie, Anna Schmidt, fiica unui
inginer de origine germană, cu
care s-a căsătorit în 1913. Au
avut doi copii: Alla (născută în
1914) şi Valeriu (născut în 1917).
Din anul 1917, Ştefan Ciobanu a revenit în Basarabia,
unde va fi angajat ca profesor
secundar la Bolgrad. Revenirea
sa fusese determinată de valul
revoluţionar din Rusia din primele luni ale anului 1917. De la
Petrograd, capitala imperiului,
soseau veşti despre schimbări
politice incredibile: abdicarea,
la 15 martie, a ţarului Nicolai al

II-lea şi, după jumătate de an, la
14 septembrie, abolirea monarhiei şi proclamarea republicii în
Rusia.
Valul revendicărilor naţionale nu putea să ocolească
Basarabia: în aprilie 1917 s-a
format Partidul Naţional Moldovenesc, promotor al intereselor naţionale şi al luptei
pentru unirea cu România. Spre
sfârşitul anului este proclamată
autonomia Basarabiei şi se înfiinţează Sfatul Ţării, un adevărat
parlament democratic constituit la 2/15 decembrie 1917,
întemeindu-se pe principiile
cuprinse în Declaraţia bolşevicilor privind drepturile popoarelor din Rusia şi care a fost proclamat Republica Democratică
Moldovenească.
În această atmosferă politică efervescentă, Ştefan Ciobanu nu putea sta deoparte, cu
atât mai mult cu cât încă din
vremea studenţiei el fusese un
susţinător al societăţii culturale
româneşti „Deșteptarea”, ce urmărea promovarea intereselor
populaţiei româneşti din Imperiul rus. Recunoscut ca promotor al intereselor naţionale
ale românilor basarabeni şi ca
un intelectual de valoare, prieten cu poetul Alexei Mateevici,
Ştefan Ciobanu a fost purtat de
evenimente, ajungând printre
fruntaşii luptei pentru unire. A
fost ales în Sfatul Ţării, apoi în
comitetul director al acestui
parlament al Basarabiei, unde,
datorită pregătirii sale, a fost
numit şef al resortului învăţământ.
După unirea Basarabiei cu
România, Ştefan Ciobanu şi-a
continuat activitatea pe tărâmul învăţământului, între 2
aprilie 1918 şi 1 februarie 1921

îndeplinind funcţiile de director general al învăţământului
din Basarabia. Tot din 1918,
începe din nou să predea la
Liceul „Alecu Russo”, catedră
pe care o ocupă până în 1928,
îndeplinind între 1921-1928 şi
funcţia de director. Între 19191923, conduce şi revista „Şcoala
Basarabiei. Revista pentru educaţie naţională”, editată de Directoratul Instrucţiunii Publice
la Chişinău.
Între 1926-1938, Ştefan Ciobanu a ocupat postul de profesor titular la Catedra istoria
literaturii române vechi şi cel de
profesor suplinitor la Catedra
de literatură religioasă modernă de la Facultatea de Teologie
din Chişinău, facultate ce aparţinea Universităţii din Iaşi. Din
toamna anului 1938, îl găsim
la Bucureşti ca profesor titular
la Catedra istoria literaturii române vechi de la Facultatea de
Litere şi Filozofie a Universităţii.
Aici, la Universitate, el a fost coleg cu iluştri oameni de cultură
români, precum Ion Andrişescu, Nicolae Bănescu, Nicolae
Cartojan, Dimitrie Gusti, Constantin C. Giurescu, Nicolae Iorga, Petre P. Negulescu, George
Oprescu, P.P. Panaitescu, Mihai
Ralea, Constantin RădulescuMotru, Alexandru Rosseti. De
aici se va pensiona în 1949 din
motive de sănătate.
La 10/23 octombrie 1918,
Ştefan Ciobanu a fost ales
membru al Academiei Române,
secţia literară.
Din 1919 devine membru
al Comisiei Monumentelor Istorice, secția Basarabia, iar din
1927 Preşedinte al acestei comisii. Activitatea sa ştiințifică
s-a desfăşurat, în primul rând,
în domeniul istoriei literaturii

române. Primele sale lucrări au
apărut încă din 1912 la Moscova, Petersburg, Varșovia și Kiev,
urmate de alte numeroase studii și lucrări, opera sa în acest
domeniu fiind încununată prin
publicarea în 1947 a valoroasei
Istorii a literaturii române vechi,
editată în colecţia „Studii şi cercetări” a Academiei Române.
Ca ministru al Cultelor şi Artelor în guvernul lui Gheorghe
Tătărescu (11 mai-3 iulie 1940),
Ştefan Ciobanu a fost chemat
să participe la cele două consilii
de Coroană din 27 iunie 1940,
convocate de urgenţă în urma
notelor ultimative adresate României de U.R.S.S. prin care se
cerea cedarea necondiţionată a
Basarabiei şi Bucovinei de Nord.
Întrebat ce atitudine să adopte
România în situaţia dată, Ştefan
Ciobanu s-a pronunţat pentru
neacceptarea ultimatumului şi
mobilizarea oştirii în vederea
rezistenţei armate în apărarea
frontierelor ţării. Regele Carol
al II-lea nota în memoriile sale:
„Consiliul are loc şi am ieşit
din el amărât şi dezgustat,
toţi cei care făceau pe eroii la
prânz s-au dezumflat. Numai
6 voturi, din cei 26 prezenţi,
au fost pentru rezistenţă. Numele lor merită să fie înscrise
cu litere de aur în cartea demnităţii româneşti: Nicolae
Iorga, Victor Iamandi, Silviu
Dragomir, Traian Pop, Ştefan
Ciobanu, Ernest Urdăreanu”.
Va părăsi guvernul la 3 iulie
1940, revenind la Catedra de istorie a literaturii române vechi
de la Facultatea de Litere şi
Filozofie a Universităţii din Bucureşti. Se va pensiona în 1949,
subminat de o boală incurabilă
şi trecând peste un an în lumea
celor drepţi.
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Marte, care a fost umplut
Incredibil: au fost depistate pe
cu apă, rezultând o temperatură mai caldă decât cea de pe
semnale extraterestre
suprafaţa Planetei Roşii. MicroAstronomii au descoperit recent semnale venite din
cosmos prin intermediul antenei gigantice din Puerto Rico.
Aceştia sunt de părere că ar pu-

tea fi ori mesaje extraterestre
provenite, ori un fenomen încă
necunoscut sau neobişnuit.
Semnalele misterioase, numite de astronomi explozii radio
rapide (Fast Radio Bursts), apar
pentru câteva milisecunde.
Semnalele FRB sunt emisii radio care apar temporar şi aleatoriu, ceea ce le face nu numai

greu de găsit, dar şi de studiat.
Din acest motiv unii speculează ca ele ar putea proveni de la orice, de la coliziunea
stelelor până la mesaje create
în mod artificial.
„Această descoperire extraordinară
indică ori un fenomen
astronomic necunoscut sau neobişnuit sau
ar putea arăta faptul
că există o vastă reţea
de comunicare extraterestră, iar Universul
este plin de forme de viaţă inteligentă”, a spus Nigel Watson,
autorul cărţii „UFO Investigations Manual”.
Deocamdată,
semnalele
FRB rămân un mister. Acestea
vor necesita studii şi observaţii
suplimentare în viitor pentru a
explica provenienţa lor.

Terra, în format 3D
Centrul German Aerospaţial (DLR) a făcut publice două
modele de elevaţie din cadrul
unei noi hărţi tridimensionale, extrem de precise, a Terrei.
Realizate de o pereche de sateliţi meteorologici germani,
aflaţi pe orbita Pământului la
o altitudine de 514 de kilometri, modelele prezintă Parcul
Naţional Flinders Ranges din
Australia şi Parcul Naţional Badlands din SUA.
Încă de la începutul proiectului, în iunie 2010, sateliţii
gemeni Tandem-X şi TerraSAR-X, care se orbitează unul
pe celălalt după o traiectorie

elicoidală, au călătorit 800 de
milioane de kilometri şi au
scanat întreaga suprafaţă a
Terrei de mai mult de două
ori, potrivit DLR. Printre aplicaţiile practice pentru aceste
imagini obţinute din satelit se
numără identificarea zonelor
potenţiale de inundaţii şi strategii pentru evacuarea apelor.
Imaginile au surprins chiar şi
diferenţele minime de nivel de
pe străzi şi de pe terenuri agricole, a precizat sursa.
Noua hartă topografică 3D
pentru scopuri ştiinţifice urmează să fie definitivată până
la sfârşitul anului 2015.

Va fi posibilă colonizarea
planetei Marte?
Oamenii de ştiinţă susţin că
au descoperit microorganisme
latente şi viabile în gheţarii de
pe Marte. Experţii sunt de pă-

rere că după ce vor fi decongelate, organismele vor reveni la
viaţă. Descoperirea a fost făcută într-unul din craterele aflate

organismele găsite sunt în viaţă, deoarece apa din interiorul
craterului a rămas caldă, spre
deosebire de cea care acoperă
întreaga suprafaţă a Planetei.
NASA şi-a anunţat intenţia
de a planta flori pe Marte în
şase ani.
Oamenii de ştiinţă din administraţia spaţiala americană
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sugerează ca organismele vii
să fie trimise cu următorul robot Rover, care va studia suprafaţa planetei. Misiunea
„Mars Plant Experiment” va fi
de a studia modul în care formele de viaţă de pe Pământ se
vor adapta gravitaţiei reduse şi
nivelului ridicat de radiaţii de
pe Marte.
Experimentul va oferi un
răspuns clar la întrebarea daca
este posibilă colonizarea planetei Marte.

Medicament pentru
regenerarea creierului
Oamenii de ştiinţă ruşi şi
americani lucrează împreună
la un proiect în baza căruia
va fi creată o metodologie de
stabilire a capacităţii de regenerare a creierului.
Experţii studiază procesele
formării unor noi celule nervoase. Ei doresc să găsească
o modalitate de a conduce
refacerea celulelor creierului
deteriorate de diferite leziuni,
boala Parkinson, boala Alzheimer şi alte boli grave.
Oamenii de ştiinţă sunt

convinşi că vor putea găsi un
medicament care va reface celulele nervoase creierului şi au
demarat deja realizarea acestui proiect.

Maşini fără şofer
Conceptul pentru maşinile
fără şofer a fost anunţat de către compania Google, care a
demonstrat deja tehnologia sa
pentru acest tip de maşini care

pot fi instalate pe modele existente de Toyota şi Lexus. Noua
versiune de maşini Google fără
şofer reprezintă implementarea unui nou design ce poate
transporta două persoane şi
este condusă integral de un
computer şi de senzorii aferenţi.

Google spune că programul este în prezent în stadiu
de prototip, dar are în plan
construcţia a 100 de astfel de
maşini pentru a le testa în cursul acestei veri. Maşinile, destul de asemănătoare cu un Fiat 500, vor
include controale manuale pentru început,
doar în cazul în care
ceva nu funcţionează
cum trebuie în perioada de testare. Variantele
finale nu vor oferi nici
un fel de control utilizatorului, neavând volan sau pedale.
Google speră să dezvolte un
program de mari proporţii, cu
ajutorul unor parteneri, pentru
a face aceste maşini disponibile publicului larg.
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Dura lex, sed lex

Ilegalităţi la poliţia din Soroca
2000 de lei – atâta ar fi cerut
un poliţist din cadrul Inspectoratului de Poliţie Soroca de la
un şofer de maxi-taxi pentru a

nu-i crea impedimente în activitatea sa. Potrivit denunţătorului, poliţistul se obliga să nu-l
tragă la răspundere contravenţională pentru încălcarea regu-

lilor circulaţiei rutiere.
Operaţiunea de reţinere în
flagrant a avut loc operativ,
locotenentul major fiind prins
imediat după transmiterea banilor. În prezent,
acesta este reţinut preventiv şi este cercetat
pentru corupere pasivă.
Dacă va fi găsit vinovat,
el riscă închisoare de la
5 la 10 ani cu amendă în
mărime de la 6000 la 8000
unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii publice sau de
a exercita o anumită activitate
pe un termen de la 7 la 10 ani.

Corupere la Inspecţia Muncii
Un angajat al Inspecţiei Teritoriale de Muncă Vulcăneşti a
fost reţinut în flagrant de către
ofiţerii Direcţiei Generale Teritoriale „Sud” a CNA. Bărbatul
este investigat pentru corupere pasivă. Potrivit denunţătorului, funcţionarul ar
fi pretins şi primit 2000
de lei de la un agent
economic pentru a
nu-l trage la răspundere contravenţională
pe acesta pentru angajarea ilegală a două
persoane.
Aceasta s-a întâmplat după ce inspectorul a efectuat un control în cadrul unui SRL, soldat
cu depistarea unor încălcări.
În rezultatul măsurilor
procesual-penale, reţinerea
în flagrant a funcţionarului a
avut loc în maşina personală a
acestuia, după primirea banilor extorcaţi.
O cauză penală a fost por-

nită pe acest caz, în temeiul
art. 324, alin. (2), lit. c) Cod Penal al Republicii Moldova.
Acest gen de infracţiune
se pedepseşte cu închisoare
de la 5 la 10 ani cu amendă
în mărime de la 6000 la 8000

unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii publice sau de
a exercita o anumită activitate
pe un termen de la 7 la 10 ani.
Inspectorul a deţinut anterior, pentru mai mulţi ani,
funcţia de şef de post vamal.

Fraude informatice
Secţia tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informa-

ticii a Procuraturii Generale a
finalizat urmărirea penală şi a
expediat instanţei de judecată

cauza penală de învinuire a vicedirectorului unei companii,
furnizoare de servicii Internet. În acţiunile învinuitului,
procurorii au reţinut comiterea infracţiunii de fraudă
informatică, pentru
care legislaţia prevede până la 6 ani
de închisoare.
Cauza penală
a fost pornită de procurori în
baza sesizării parvenite de la
reprezentanţii sectorului bancar privat, care reclamau furturi
de mijloace băneşti de pe conturile bancare din alte state.
Procurorii au iniţiat investigaţii, iar la finele anului trecut
i-au reţinut pe trei angajaţi,
printre care şi vicedirectorul
unei companii, furnizoare de
servicii Internet, chiar în momentul în care transportau în
raza mun. Chişinău bunuri procurate ilegal.
Din datele procurorilor re-
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iese că, bunurile au fost procurate fraudulos on-line de pe

un website de comercializare a
mijloacelor tehnice, prin utilizarea datelor cardurilor bancare străine (majoritatea eliberate de către băncile comerciale
din Statele Unite ale Americii),
fără ştirea şi acordul titularilor
acestor carduri.
Procurorii continuă acţiunile de urmărire penală în privinţa complicilor vicedirectorului
companiei, care pe moment,
au calitate procesuală de învinuiţi şi în curând, urmează a fi
deferiţi justiţiei.

Cercetat a doua oară pentru
acte de corupţie
Ofiţerii Direcţiei Generale
Teritoriale „Nord” a CNA au reţinut în flagrant un profesor,
angajat al Î.S. „Combinatul de
Instruire prin Cursuri” din Bălţi,
fiind bănuit de corupere pasivă.
Potrivit declarantului, acesta, în comun cu alte persoane
din cadrul Biroului de Înmatriculare a Transportului şi Calificarea Conducătorilor Auto din
mun. Bălţi, au pretins
suma de 300 euro, sub
pretextul că ar putea
favoriza susţinerea cu
succes a examenului
de calificare auto şi eliberarea permisului de
conducere la categoria
„B”. Reţinerea în flagrant
a avut loc imediat după
primirea banilor extorcaţi, suspectul fiind recunoscut
în calitate de bănuit.
Pe faptul dat a fost pornită o cauză penală în temeiul
art. 324, alin. (2), lit. b), c) Cod
Penal. Dacă va fi găsit vinovat,

profesorul riscă o pedeapsă cu
închisoare de la 5 la 10 ani cu
amendă în mărime de la 6000
la 8000 unităţi convenţionale
şi cu privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcţii publice
sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la
10 ani.
Menţionăm că bărbatul a
mai fost în vizorul CNA, pentru

luare de mită, iar în rezultatul
examinării dosarului penal,
Judecătoria municipiului Bălţi
l-a condamnat, aplicându-i o
amendă în mărime de 15 000
lei.
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Diverse

Familiarizare cu frumuseţile plaiului
La data de 17 mai, curent,
membrii organizaţiei sindicale

de la Academia de Administrare Publică, în frunte cu liderul
lor, dna Silvia GORIUC, au vizitat mănăstirile Hârjauca şi
Frumoasa din raionul Călăraşi.
Mănăstirea Hârjauca a fost întemeiată în anul 1740 în preajma
unui izvor din codru cu proprietăţi tămăduitoare şi curative, fiind binevoitoare pentru
călători. Membrii sindicatului
s-au bucurat, de asemenea, de

peisajul de unicat al mănăstirii
Frumoasa, fondată la începu-

tinaţie turistică atractivă atât
pentru vizitatorii din ţară, cât şi
de peste hotare. În cadrul acestui program cultural au fost organizate diverse jocuri distractive şi cognitive, au fost iniţiate
discuţii interactive, s-a savurat
din plin toată armonia naturii.
Participanţii la această, escală de fortificare au mulţumit
din suflet dnei Silvia Goriuc,
preşedinte al comitetului sindical al Academiei de Administrare Publică, care face parte
din Federaţia Sindicatelor An-

gajaţilor din Serviciile Publice
din Republica Moldova, pentru grija permanentă manifestată faţă de membrii sindicatului de ramură, pentru sporirea
nivelului cultural şi intelectual
a, acestora, pentru refacerea
lor fizică, pentru posibilitatea
de a cunoaşte mai bine monumentele de istorie şi cultură ale
republicii noastre.
Ina MACOVEI,
metodistă, Direcţia ştiinţă şi
cooperare internaţională

tul secolului al XIX-lea, fiind
un centru spiritual notoriu şi
consacrat din Moldova. Aceste
locaşuri sfinte au constituit un
bun prilej pentru o linişte sufletească şi noi realizări în viitor
ale colaboratorilor Academiei.
Ulterior, profesorii şi colaboratorii Academiei au făcut un
popas la Complexul de Odihnă
din Costeşti, raionul Ialoveni.
Acest loc pitoresc este o des-

Rectoratul, comitetul sindical, corpul profesoral-didactic şi angajaţii Academiei de Administrare Publică exprimă sincere şi profunde condoleanţe dnei Ludmila Andrievschi, şef Direcţie management personal şi relaţii publice,

în legătură cu decesul tatălui său,

Rectoratul, comitetul sindical, profesorii şi colaboratorii Academiei de Administrare Publică exprimă profunde
condoleanţe dnei Eugenia Vîrlan, casier, în legătură cu decesul mamei sale,

Efimia TROHINA.

Valentin GROSU.

Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în pace.

Dumnezeu să-l odihnească în pace cu drepţii.

Abonarea 2014
Continuă abonarea pentru anul 2014 la revista ştiinţifico-metodică trimestrială „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”
şi la ziarul „FUNCŢIONARUL PUBLIC”, publicaţii ale Academiei de Administrare Publică.
Revista „Administrarea Publică” apare trimestrial.
Costul unui abonament:
3 luni - 42 lei; 6 luni - 84 lei.

E

CHIPA
REDACŢIONALĂ:

A

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

DRESA
NOASTRĂ:

Mihai MANEA - şef secţie
Ion AXENTI - secretar responsabil
Sergiu PÎSLARU - redactor
Vitalie NICA - redactor

Mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100.
Ziarul apare de două ori pe lună.
Indice 67919.
Coli de tipar 1,5. Tiraj: 370.
Dat la tipar 30.05.2014

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

Tel: 28-40-78

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

