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

SUPLIMENT LA REVISTA “ADMINISTRAREA PUBLICĂ“

DECRETUL
Preşedintelui Republicii
Moldova
privind constituirea Comisiei de admitere
a Academiei de Administrare Publică de pe
lîngă Preşedintele Republicii Moldova
În scopul organizării şi desfăşurării procesului de admitere
la Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele
Republicii Moldova pentru anul de studii 2013-2014, în temeiul
art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, precum şi în
conformitate cu pct. 10.6 din Statutul Academiei de Administrare
Publică, aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 615-VII din 30 aprilie 2013,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - se constituie Comisia de admitere a Academiei
de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova în următoarea componenţă:

ADMITEREA 2013
În scopul organizării admiterii la studii pentru anul de
învăţământ 2013-2014 la Academia de Administrare Publică, prin Decretul Preşedintelui
Republicii Moldova, dl Nicolae
Timofti, a fost instituită Comisia de admitere, iar pentru asigurarea activităţii acesteia, prin
ordinul rectorului Academiei,
dl Vasile Marina, a fost creat un
grup de lucru, în componenţa
căruia au fost incluşi profesori
şi colaboratori ai mai multor
subdiviziuni ale Academiei.
Depunerea actelor a fost
programată pentru perioada
16 iulie - 31 iulie.

Preşedinte
MARINA Vasile - rector al Academiei de Administrare Publică,
profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice
Vicepreşedinţi:
CIOBANU Vladimir - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
în domeniul agroindustrial şi al administraţiei publice
BALAN Oleg - vicerector al Academiei de Administrare
Publică, profesor universitar, doctor habilitat în drept
Secretar
GROZA Andrei - şef al catedrei ştiinţe administrative a Academiei de Administrare Publică, conferenţiar universitar, doctor în istorie
Membri:
ŞLEAHTIŢCHI Mihail - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul culturi, învăţămîntului şi ştiinţei, conferenţiar universitar, doctor în pedagogie, doctor în psihologie
BUJOR Leonid - consilier principal de stat al Prim-ministrului
în domeniul educaţiei, culturii şi sportului
ŞAPTEFRAŢI Tatiana - director al Departamentului organizarea
instruirii al Academiei de Administrare Publică,
conferenţiar universitar, doctor în biologie.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chişinău, 25 iulie 2013.
Nr. 740 – VII.

NICOLAE TIMOFTI

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova pentru Academia de Administrare
Publică au fost repartizate 220
de locuri bugetare, dintre care
30 la masteratul de cercetare
(secţia zi) şi 190 la cel de profesionalizare (50 – secţia zi, 140
– secţia cu frecvenţă redusă)
Pentru doritorii de a-şi face
studii de masteratul prin contract numărul de locuri nu este
limitat.
Examenele de admitere vor
avea loc în perioada 1-3 august. Fiecare candidat la studii
va trebui să susţină trei probe
de admitere: specialitatea, test
pentru verificarea nivelului de
cunoaştere a limbii străine şi
test de evaluare a competenţe-

lor de utilizare a calculatorului.
În noul an de studii, de rând
cu specializările tradiţionale
(Teoria şi practica administraţiei publice, Managementul,
Relaţii internaţionale, Administrare publică, Drept constituţional şi drept administrativ şi
Management informaţional în
administrarea publică), a fost
inclusă o nouă specializare –
Anticorupţie, dictată de înseşi
cerinţele timpului.
Ultimele
modificări din
legislaţie au creat anumite
probleme pentru candidaţii,
recomandaţi de către autorităţile publice, la studii la Academia de Administrare Publică. Astfel,
dacă până nu demult
aceştia puteau beneficia de menţinerea salariului pentru
perioada de studii,
actualmente această
prevedere, practic, a
fost exclusă.
Atât în perioada
de admitere, cât şi în cea anterioară conducerea Academiei
conlucrează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale în scopul selectării şi delegării la studii a celor mai buni
funcţionari publici. Ca rezultat,
numărul masteranzilor care activează şi îşi fac studiile la secţia
cu frecvenţă redusă creşte din
an în an.
Totodată, practica ultimilor
ani atestă şi creşterea nivelului
calitativ al doritorilor de a urma
studiile de masterat în cadrul
A.A.P. şi ne dorim ca această
tendinţă să se menţină şi în
anul acesta.
Andrei GROZA,
secretarul
Comisiei de admitere
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Declaraţie de presă a Preşedintelui Nicolae Timofti

Declaraţia a fost făcută de
Preşedintele Republicii Moldova,
Nicolae Timofti, în cadrul conferinţei de presă comune susţinută
cu prilejul vizitei oficiale a Preşedintelui României, Traian Băsescu,
pe care o prezentăm mai jos în
variantă prescurtată.
„În plan politic, am convenit
să menţinem un ritm dinamic

în dialogul nostru bilateral. Credem cu tărie că cetăţenii de pe
cele două maluri ale Prutului au
doar de câştigat de pe urma relaţiei speciale şi privilegiate dintre
ţările noastre. România este un
susţinător fără rezerve al parcursului nostru european şi i-am
mulţumit preşedintelui Băsescu
pentru acest sprijin preţios, şi
pentru implicarea sa personală în
proiectele de importanţă strategică pentru Republica Moldova,
şi anume integrarea europeană,
securitatea energetică şi soluţionarea conflictului transnistrean.
Pe plan economic, m-am bucurat să am cu preşedintele Bă-

sescu discuţii concrete pe marginea unui şir de proiecte comune.
Gazoductul Iaşi-Ungheni, crucial
pentru securitatea noastră energetică, va începe să fie construit la sfârşitul lunii august, prin
contribuţia financiară esenţială
a părţii române, exprimată în
suma de 9 milioane de euro.
Alte 3 proiecte energetice moldo-române vor prinde
contur, unele chiar anul acesta:
liniile de înaltă tensiune BălţiSuceava, Ungheni-Iaşi-Străşeni
şi Goteşti-Fălciu.
Am vorbit şi despre necesitatea construirii unor noi poduri peste râul Prut, în regiunea

oraşului Ungheni şi localităţile
Leca din Republica Moldova şi
Fălciu din România.
În plan cultural, i-am mulţumit preşedintelui Băsescu pentru donaţia de carte în valoare
de 1 milion de volume, destinate
bibliotecilor şcolare; pentru biserica maramureşeană care a fost
instalată la Soroca; şi pentru cele
5 mii 500 de burse de studii acordate elevilor şi studenţilor noştri.
De asemenea, am stabilit
să rezolvăm cât mai curând,
pe cale amiabilă, problema retransmisiunii pe teritoriul Republicii Moldova, a televiziunii
publice române TVR1”.

Congresul S.U.A. susţine Moldova în reglementarea
diferendului transnistrean

Un grup de membri ai Congresului S.U.A. au lansat Declaraţia comună în susţinerea Declaraţiei Parlamentului Republicii
Moldova cu privire la stadiul actual al procesului de reglementare a conflictului transnistrean.

Iniţiativa lansării acestei
declaraţii aparţine congresmanului american Joseph Pitts,
Preşedintele Grupului de sprijin pentru Moldova în Camera
Reprezentanţilor din Congresul
SUA „Congressional Moldova
Caucus”. La Declaraţie s-au aliniat mai mulţi congresmeni
influenţi din cadrul Camerei
Reprezentanţilor.
Potrivit Declaraţiei, membrii
Legislativului american salută
progresele înregistrate de Republica Moldova în finalizarea
negocierilor privind semnarea
Acordului de Asociere cu UE,

consolidarea instituţiilor democratice şi a statului de drept.
Totodată, a fost încurajată continuarea reformelor interne de
pe agenda europeană şi exprimată speranţa că Sumitt-ul de
la Vilnius va confirma aspiraţiile
europene ale Republicii Moldova. Congresmenii americani
şi-au exprimat îngrijorarea în
legătură cu acţiunile unilaterale ale pretinselor autorităţi
din regiunea transnistreană şi
încurajează agrearea, în cadrul
negocierilor în formatul 5+2, a
unui statut special pentru regiunea transnistreană în com-

ponenţa Republicii Moldova,
precum şi retragerea definitivă
a trupelor şi muniţiilor ruseşti
de pe teritoriul ţării.
Autorii Declaraţiei adresează un apel către Statele Unite
ale Americii şi comunitatea internaţională de a întreprinde
acţiuni diplomatice concrete în
vederea prevenirii escaladării
conflictului pe viitor, protejarea
aspiraţiilor de integrare europeană a Republicii Moldova şi
reluarea negocierilor cu privire la statutul politic al regiunii
transnistrene.

A fost lansat Consiliul economic al Primului-Ministru

Consiliul Economic a fost
lansat cu sprijinul BERD pentru
Turcia, Europa de Est, Caucaz şi
Asia Centrală. Activitatea Consiliului se va axa pe facilitarea
interacţiunii statului cu mediul
de afaceri, eliminarea constrân-

gerilor în domeniul afacerilor și
asigurarea unui mediu benefic
pentru investiţiile în sectorul
privat atât străine, cât şi locale.
Din structura acestuia vor face
parte reprezentanți ai instituţiilor statului, asociaţii de afaceri şi investitori, donatori care
sprijină dezvoltarea sectorului
privat al Republicii Moldova şi
reprezentanţi ai societăţii civile.
„Statul trebuie să fie un partener fidel, onest şi previzibil
pentru antreprenorii ce corespund aceloraşi criterii. De aceea

ne-am propus să creăm acest
Consiliu drept o structură consultativă, concentrată pe îmbunătăţirea mediului de afaceri,
creşterea atractivităţii investiţionale, simplificarea procedurilor la nivelul instituţiilor statului, eliminarea constrângerilor
pentru antreprenori şi punerea
în aplicare a noilor instrumente
de e-guvernare”, a declarat Iurie
Leancă.
La rândul său, Directorul
Executiv al BERD pentru Turcia,
Europa de Est, Caucaz şi Asia

Centrală, Olivier Descamps, a
declarat că instituţia va oferi
300 de mii de euro pentru activităţile Consiliului, care va fi format din cei mai străluciţi inovatori economici şi antreprenori.
Începând cu 1994, Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a finanțat proiecte de dezvoltare a infrastructurii, transportului și sistemului
financiar-bancar din Republica
Moldova în valoare totală de
897 de milioane euro.
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Securitatea ecologică a ţării – prioritate de stat
La 8 august, curent, se împlinesc 45 de ani de la fondarea autorităţii centrale de mediu în
Republica Moldova. În ajunul acestei aniversări, vă propunem un interviu cu Gheorghe ŞALARU,
ministru al mediului, absolvent al Academiei de Administrare Publică, despre istoria acestei
instituţii, rolul ei în asigurarea securităţii ecologice a ţării.

CORESPONDENTUL: Vom
începe cu afirmaţia că istoria devenirii autorităţii centrale de mediu în Republica
Moldova este plină de evenimente şi oameni. D-voastră, dle Gh. Şalaru, sunteţi la
cârma Ministerului Mediului
de peste patru ani şi am dori,
pentru început, să ne spuneţi
care este semnificaţia aniversării unei autorităţi publice
centrale?
Gh. ŞALARU: O aniversare
este nu doar un prilej de a marca o dată semnificativă, dar şi
un prilej de a face o retrospectivă a căii parcurse, de a face
unele totaluri, de a trasa planuri pentru viitor. De la bun început, vreau să menţionez că
cea mai evidentă performanţă
a activităţii organelor de mediu în aceşti 45 ani este crearea
unor colective de profesionişti,
care îşi iubesc meseria şi care,
în pofida tuturor greutăţilor, au
contribuit la soluţionarea multiplelor probleme de mediu cu
care se confruntă ţara. Cu mândrie pot afirma faptul că de-a
lungul anilor au fost educate
generaţii de străjeri ai protecţiei naturii, care se străduie să
menţină ţara în curăţenie, în
mireasmă de flori şi cu bogăţiile naturale nealterate pentru
generaţiile viitoare.
Crearea în august 1968 a
primei instituţii de mediu din

republică – Comitetul de Stat
pentru Ocrotirea Naturii a
R.S.S.M. – a pus bazele unei
abordări de nivel republican
a problemelor de protecţie a
mediului ambiant. Pe parcursul
a 45 de ani de activitate a evoluat atât denumirea autorităţii
de mediu – de la Comitet la Departament şi apoi la Minister,
cât şi structura şi funcţiile acestor autorităţi, colectivele fiind
fidele predestinaţiei, stăruind
să introducă mecanismele economice de folosire a resurselor
naturale, să pună bazele legislaţiei naţionale de mediu.
Peste 30 ani, în mai 1998,
ca răspuns la recomandările
Comunităţii Europene privind
fortificarea potenţialului administrativ în domeniul protecţiei
mediului, prin reorganizare, a
fost creat Ministerul Mediului, reformat prin fuzionare în
2000 în Ministerului Ecologiei,
Construcţiilor şi Dezvoltării
Teritoriului. În această perioadă a fost adoptat la nivel de
Parlament primul document
de politică publică în domeniu
- Concepţia Politicii de Mediu
a Republicii Moldova, care a
racordat obiectivele majore ale
ecologiei la schimbările socialeconomice din ţară, la programele şi tendinţele regionale şi
globale în scopul prevenirii şi
reducerii impactului negativ
al activităţii economice asupra
factorilor de mediu, resurselor
naturale şi sănătăţii populaţiei
în contextul dezvoltării durabile a ţării, dar şi al asigurării
securităţii ecologice a statului.
În martie 2004, a fost creat
prin separare Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, în septembrie 2009, acesta a fost reorganizat în Ministerul Mediului.
De la crearea autorităţii
centrale de mediu, printre realizările esenţiale în domeniu,
evidenţiate după proclamarea

independenţei republicii, consider crearea şi consolidarea
cadrul legislativ şi normativ de
protecţie a mediului şi utilizare
raţională a resurselor naturale,
elaborarea unor strategii, concepţii, programe şi planuri de
acţiuni în domeniu, intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei de mediu,
aplicarea mecanismelor economice de protecţie a acestuia.
De rând cu elaborarea şi
adoptarea actelor legislative
şi normative, au fost luate sub
protecţia statului un şir de arii
naturale, au fost create rezervaţiile ştiinţifice „Codrii”, „Pădurea
Domnească”, „Plaiul Fagului”,
„Prutul de Jos” şi „Iagorlîc”, au
fost întocmite listele speciilor
rare, periclitate sau pe cale de
dispariţie introduse în Cartea
Roşire a Republicii Moldova în
două ediţii (1978 şi 2001), ediţia
a treia fiind în curs de editare,
au fost elaborate circa 20 de
programe şi strategii în domeniu, semnate şi ratificate 18 convenţii şi alte tratate de mediu.
COR.: Actualmente, reieşind din vectorul politic al ţării de asociere, apoi de integrare în Uniunea Europeană,
în scopul realizării obiectivelor prioritare ale procesului de dezvoltare durabilă şi
îmbunătăţire a factorilor de
mediu, Ministerul Mediului
a iniţiat un proces amplu de
consolidare a cadrului instituţional, politic şi legislativ
din domeniu. Prin ce se evidenţiază această activitate?
Gh. Ş.: În ce priveşte cadrul
instituţional, acesta a fost fortificat prin transferarea în subordinea Ministerului Mediului
a Agenţiei „Apele Moldovei”.
Efectivul limită al Ministerului a
fost majorat de la 33 până la 51
de unităţi, fiind create Direcţia
managementul apelor, Secţia
managementul deşeurilor şi

substanţelor chimice şi Serviciul audit intern. În unităţile
respective a fost angajat personal relativ tânăr, cu capacităţi
şi aptitudini corespunzătoare.
S-au intensificat şi activităţile
de ajustare a cadrului legislativ
din domeniul protecţiei mediului la Directivele europene.
Astfel, au fost deja aprobate unele legi noi în domeniu:
Codul Subsolului, Legea Apelor
(care intră în vigoare în luna octombrie a acestui an), Legea privind desfăşurarea în siguranţă a
activităţilor nucleare şi radiologice (în redacţie nouă), Legea cu
privire la asociaţiile utilizatorilor
de apă pentru irigaţie.
Continuă lucrul asupra definitivării şi promovării unor
proiecte de legi noi: proiectul
Legii protecţiei mediului (o lege
armonizată la 25 de Directive
europene în care au fost incluse
noi prevederi, care până la moment nu se regăsesc în legislaţia naţională de mediu), a Legii
privind deşeurile, Legii privind
evaluarea impactului asupra
mediului, Legii serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, Legii privind substanţele chimice şi altele.
Un accent deosebit în activitatea zilnică este pus pe planificarea strategică în domeniul protecţiei mediului. Astfel,
pe parcursul ultimilor ani au
fost aprobate planuri şi programe noi de mediu: Programul
naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice, Planul naţional de acţiuni
pentru implementarea în Republica Moldova a Convenţiei
Aarhus (2011-2015), Programul
naţional privind constituirea
reţelei ecologice naţionale,
Programul de dezvoltare a gospodăriei apelor şi a hidroame(Continuare în pag. 4)
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Securitatea ecologică a ţării – prioritate de stat
(Sfârşit. Început în pag. 2)
lioraţiei în Republica Moldova
pentru anii 2011-2020. În acest
an a fost aprobată Strategia privind managementul deşeurilor
în Republica Moldova.
În proces de definitivare,
avizare şi promovare la momentul actual sunt proiectele:
Strategiei naţionale de mediu,
care va fi un document de dezvoltare strategică a sectorului
mediu şi un document de bază
pentru atragerea finanţării
pentru sector, Strategiei naţionale de dezvoltare cu emisii
reduse şi Strategiei de adaptare
la fenomenul schimbărilor climatice, Strategiei noi de aprovizionare cu apă şi de canalizare,
Strategiei privind conservarea
diversităţii biologice.
COR.: Paralel cu cadrul legislativ şi regulatoriu, aveţi
realizări evidente în domeniile de activitate a protecţiei
mediului. Care ar fi cele mai
reprezentative?
Gh. Ş.: Am reuşit să aprobăm o strategie în domeniul
managementului deşeurilor
şi substanţelor chimice cu
suportul Agenţiei Cehe pentru dezvoltare, să ambalăm şi
să transportăm peste hotare
pentru distrugere circa 45 tone
de pesticide din cele 200 tone
planificate a fi eliminate în total
din localităţile republicii. Urmează să continuăm lucrul în
acest sens, inclusiv eliminarea a
încă 250 tone de pesticide din
alte 5 depozite raionale. Din
sursele financiare ale Fondului
Ecologic Naţional au fost colectate, reambalate, evacuate şi
distruse peste hotare 69,1 tone
de reactive chimice învechite
din laboratoarele a 918 instituţii de învăţământ preuniversitar din toate raioanele, municipiile Chişinău, Bălţi, şi UTA
Găgăuzia. Au fost identificate
1604 terenuri contaminate, urmând a fi întreprinse măsuri de
remediere a acestora.
Întru asigurarea accesului populaţiei la apă potabilă
calitativă şi la reţele de canalizare, cu suportul financiar

acordat de partenerii de dezvoltare (circa 150 milioane de
euro) şi de la Fondul Ecologic
Naţional (260 milioane de lei)
au fost construite şi reabilitate
662,34 km de reţele de apeduct cu conectarea la acestea
a 17635 gospodării cu un total
de 113885 locuitori şi 87,98 km
de reţele de canalizare cu conectarea a 3834 de gospodării
cu un total de 44055 locuitori.
De asemenea, au fost construite şi reconstruite 75 sonde arteziene şi 23 staţii de epurare a
apelor uzate. Este în proces de
definitivare Staţia de epurare
Orhei.
În domeniul protecţiei şi
conservării diversităţii biologice, a fost prezentată Parlamentului iniţiativa Guvernului
de creare a primului Parc naţional din Republica Moldova
- Orhei, cu suprafaţa de cca. 45
000 ha, care va cuprinde 28 de
localităţi în 4 raioane din centrul ţării. Astfel, suprafaţa ariilor
naturale protejate de stat se va
extinde până la 5,5% din teritoriul ţării. Cu suportul financiar
al Fondului Ecologic Naţional,
a fost populat lacul de acumulare Costeşti - Stânca şi lacul de
acumulare Dubăsari cu circa 41
tone de puiet de peşte.
Anual se desfăşoară acţiunea „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, în cadrul căreia
numai în anul 2012 s-au efectuat lucrări de regenerare a
439,6 ha de păduri, s-au plantat păduri pe terenurile „Moldsilva” – 303,9 ha, pe terenurile
Administraţiei Publice Locale

– 24,0 ha.
COR.: Calamităţile naturale sunt o mare problemă
pentru Republica Moldova.
Care este aportul Ministerului Mediului la minimalizarea
efectelor distructive ale calamităţilor?
Gh. Ş.: Ţinându-se cont de
gravitatea calamităţilor naturale din anii 2008-2010, au fost
realizate un şir de acţiuni de
reducere a riscurilor calamităţilor şi de asigurare a protecţiei
împotriva acestora. Astfel, au
fost consolidate capacităţile
structurilor de monitoring şi
de prevenire a dezastrelor şi
reconstruite/restabilite digurile de protecţie antiviitură în
luncile râurilor Prut şi Nistru.
Au fost reparate şi restabilite
52,0 km de diguri de protecţie
antiviitură, dintre care pe r. Nistru (s. Ustia) – 4,5 km, pe r. Răut
– 5,48 km, în Dubăsarii Vechi
– 13,7 km, Puhăceni – 15,4
km, Leuşeni-Nemţeni şi Tudora-Palanca – 3,77 km. Pentru
aceste lucrări din Fondul Ecologic Naţional au fost alocaţi
65,0 milioane de lei. În scopul
monitoringului apelor de
suprafaţă şi protecţia împotriva inundaţiilor în bazinul r.
Prut au fost instalate 11 posturi
hidrometrice automate, a fost
iniţiată şi automatizarea şi fortificarea reţelei hidrologice a
râului Nistru.
COR.: Care sunt realizările
Ministerului pe plan internaţional?
Gh. Ş.: În perioada anilor
2009-2012, urmare a negocie-

rilor cu donatorii internaţionali
a fost iniţiată implementarea
a peste 30 proiecte de mediu
cu un buget de peste 160 mln.
euro. Aceste mijloace au fost
îndreptate spre implementarea reformelor în domeniul apă
şi canalizare şi managementul
deşeurilor, conservarea biodiversităţii, reducerea riscurilor la
hazarde naturale etc. Numai
pentru construcţia staţiei de
epurare de la Soroca Fondul
Global de Mediu, prin intermediul Băncii Mondiale, a donat
un grant în valoare de 4,5 mln
dolari S.U.A.
Ţării noastre i-a revenit
onorabila misiune de a conduce diverse foruri internaţionale
de mediu – dovadă elocventă a
aprecierii eforturilor depuse de
autoritatea centrală de mediu
în vederea soluţionării problemelor de mediu.
COR.: la sfîrşitul discuţiei noastre, ce le-aţi spune
angajaţilor ministerului, reprezentanţilor organizaţiilor
ecologice, tuturor prietenilor
naturii ?
Gh.Ş.: Stimaţi lucrători ai
ramurii, membri ai instituţiilor
nonguvernamentale, simpatizanţi ai ocrotirii mediului.
Îndepliniţi un lucru extrem de
important pentru ţară, pentru
economia naţională, precum
şi pentru fiecare cetăţean în
parte, un lucru care merită recunoştinţă şi apreciere. Consider că sunteţi adevăraţi străjeri
ai protecţiei naturii şi meritaţi
toată stima şi respectul pentru
eforturile depuse. Vă adresez
cele mai sincere felicitări şi
urări de bine, multă sănătate,
bunăstare materială şi spirituală. Ţin să le aduc sincere mulţumiri, din tot sufletul, veteranilor ecologişti pentru activitate
îndelungată şi rodnică. Tuturor
le doresc multă sănătate şi noi
realizări în protecţia patrimoniului nostru comun - natura.
Interviu realizat de
Ion MAGU,
Serviciul de presă al Ministerului Mediului al R. Moldova
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Strategia renovării

Primarul de Iargara, Claudia Ivanov, are o agendă
de lucru prevăzută pentru o
perioadă mai îndelungată de
timp, bine pusă la punct şi cu
termene prestabilite de realizare a obiectivelor trasate.
„Fiind aleasă în funcţia de
primar al oraşului Iargara în
iunie 2007, am început activitatea conducându-mă de
planul strategic de dezvoltare
socio-economică a oraşului
Iargara, elaborat în anul 2005
în colaborare cu firma ,,Bussines-Consalting”, pe perioada
anilor 2005-2015, spune dna
C.Ivanov. Dar trebuie să menţionez aici faptul, că acest plan
nu este unul birocratic, dacă
aş putea să mă exprim astfel.
Este un plan realist, fiindcă a
fost elaborat în baza problemelor înaintate de locuitorii
oraşului, a propunerilor şi sugestiilor din partea lor pentru rezolvarea mai eficientă a
problemelor. Orăşenii au avut
posibilitatea să-şi expună doleanţele lor în cadrul adunărilor de cartier şi de interese de
grup, organizate în tot oraşul.
A fost o campanie de mare interes social şi planul strategic
a determinat cu certitudine viitorul unei localităţi renovate,
dezvoltate durabil, un oraş cu
care să se mândrească trăitorii de aici. Şi eu, fiind aleasă în
funcţia de primarul al oraşului
Iargara, a doua localitate după
numărul de locuitori din raionul Leova, m-am pătruns de
responsabilitatea realizării în-

tocmai a prevederilor acestui
plan strategic”.
A obţinut o bună practică
de lucru, activând în calitate
de contabil într-o asociaţie
de vinificaţie, apoi în funcţia
de şefă a filialei din Iargara a
Băncii de Economii. Aceste
activităţi i-au dat posibilitatea
de a cunoaşte treptat şi problemele oraşului, ale orăşenilor, asupra soluţionării cărora
îşi forma treptat o viziune a
sa. Astfel, că, fără a medita
prea mult, în 2003, a acceptat propunerea de a îndeplini
funcţia de viceprimar. Aceşti
ani au fost piatra de încercare,
preludiul pentru avansarea ce
urma să se realizeze în campania electorală locală din
2007, când a obţinut votul de
încredere al alegătorilor pentru funcţia de primar al oraşului Iargara.
Un obiectiv prioritar la începutul primului său mandat
a fost construcţia gazoductului. Dat fiind faptul că era
construit deja branşamentul
Sărata-Nouă-Iargara s-a început lucrul cu construcţia gazoductului în interiorul localităţii şi conectarea în primul
rând a instituţiilor bugetare,
inclusiv a grădiniţelor şi şcolilor, din contul unui proiect
finanţat de FISM-2 în sumă
de aproape un milion de lei.
Cu susţinerea financiară a SA
„Moldova-Gaz” au fost conectate la reţeaua de gazificare
368 de case individuale.
Lucrări de amploare au
urmat la construcţia apeductului. A fost elaborat proiectul
de aprovizionare cu apă potabilă şi a sistemei de canalizare cu ieşire la fiecare casă
pe tot oraşul Iargara, fiind
alocate 327000 lei. Un alt
proiect prevedea aprovizionarea oraşului cu apă potabilă din râul Prut, costul căruia
a constituit 846000 de lei. La
moment sunt conectate la
apeduct 275 de case individuale. A urmat construcţia

sistemei de aprovizionarea
cu apă şi a sistemei de canalizare cu conectarea la sistema centralizată de apeduct
şi canalizare a Centrului de
Sănătate Iargara, gimnaziului,
liceului Teoretic ,,Lucian Blaga
şi a ambelor grădiniţe de copii. În afară de acesta au fost
prevăzute sume importante
din bugetul de stat şi din alte
surse financiare pentru dotarea cu totul ce este necesar
a instituţiilor preşcolare şi de
învăţământ din oraş.
O atenţie permanentă
este acordată menţinerii în
stare buna o drumurilor din
oraş. Au fost elaborate proiecte privind asfaltarea unor
străzi, cum ar fi strada 31
august, suma alocată fiind
de 2,5 milioane de lei, a altor porţiuni de drumuri. 18
străzi au fost reparate capital
după efectuarea lucrărilor de
construcţie a gazoductului şi
apeductului.
Iluminarea străzilor, de
asemenea, este permanent
pe ordinea de zi a primăriei.
Din sursele proprii au fost deja
iluminate 8 străzi. Aceste activităţi sunt continuate, fiind că-

costul căruia se ridică la 3,3
milioane de lei. Noi proiecte
de viitor prevăd extinderea
reţelelor de apeduct pentru
asigurarea integrală a populaţiei oraşului cu apă potabilă de calitate, conectarea a
noi consumatori la gazoduct,
reparaţia şi iluminarea străzilor, alte obiective de interes
social, astfel ca să fie realizat
integral planul strategic de
dezvoltare socio-economic a
oraşului Iargara prevăzut pentru perioada 2005-2015.
Realizările de valoare ale
primăriei au determinat ca
oraşul Iargara să fie selectat
şi inclus anul acesta în Programul Comun de Dezvoltare
Durabilă Integrată, cea ce oferă autorităţilor locale oportunităţi pentru lansarea de noi
proiecte. Este vorba, în primul
rând, de cooperarea intercomunitară. În acest context a
fost elaborat proiectul “Extinderea sistemului de management al deşeurilor solide din
oraşul Leova în oraşul Iargara,
Baiuş, Borogani şi Sarata-Nouă”, înaintat la ADR Sud spre
finanţare, costul căruia este de
aproape 9,5 milioane de lei.

utate şi alte surse de finanţare
a respectivelor proiecte.
Surse importante sunt investite în reparaţia şi dotarea
cu cele necesare a instituţiilor culturale: casa de cultură,
casa de creaţie, biblioteca
orăşenească şi cea pentru copii. Referitor la casa de cultură
este deja elaborat un proiect
de reparaţie capitală a clădirii,

Cooperarea intercomunitară oferă, de asemenea,
posibilitatea de promovare a
experienţei înaintate privind
managementul administraţiei publice locale, un exemplu
demn de urmat, în acest sens,
fiind primăria Iargara în frunte
cu Claudia Ivanov.
Ion AXENTI
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Admiterea 2013

Academia de Ad
de pe lângă Preşedin

anunţă admiterea prin concurs
- DE CERCETARE, învăţământ de zi, cu durata studiilor de 2 ani
la specializările:
„Teoria şi practica administraţiei publice”,
„Management”,
„Relaţii internationale”.

- DE PROFESIONALIZARE, învăţământ de zi, 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 constituțional si drept administrativ”,
„Anticorupție”,
„Politici publice”,
„Servicii publice”,
„Cooperare internațională”,
„Management informaţional în administrația publică”.

Admiterea se realizează la locuri cu finanţare bugetară şi prin contract.
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 (de zi sau
cu frecvenţă redusă) - pentru candidaţii la studii bugetare, masterat de
profesionalizare;
- diploma de licenţă sau echivalentă cu suplimentul în original şi o
copie;
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ministrare Publică
tele Republicii Moldova

la studii superioare de masterat:
- copia carnetului de muncă (dacă este), autentificată de către serviciul
personal;
- certificatul medical-tip (nr. 086-u);
- 4 fotografii (3x4 cm);
- copia buletinului de identitate.
Depunerea actelor va avea loc în perioada 16 — 31 iulie 2013.
Pentru optimizarea procedurii de depunerea actelor se poate utiliza formularul electronic de fişă personală.
În aceeaşi perioadă candidații pot beneficia de serviciile Bibliotecii Academiei.
Program de lucru pentru depunerea actelor:
Luni - vineri: 8:30 - 19:00;
Sîmbătă: 9:00 - 17:00.
Duminică (28.07.2013): 9:00 - 17:00.
Candidaţii vor susţine următoarele probe de admitere:
- examen la specialitate;
- test pentru verificarea abilităților de comunicare în limba străină;
- test de evaluare a competenţelor digitale (utilizarea calculatorului).
Probele de admitere se vor desfășura în perioada 01 — 03 august 2013.
Adresa noastră:
MD 2070, Chişinău, str. Ialoveni, 100,
Academia de Administrare Publică
Comisia de admitere
Etajul I (sala 108)
Tel.: 28-48-48, tel./fax: 28-48-71
E-mail: admiterea2013@aap.gov.md
Autobuz nr. 11
Microbuz nr. 124, 136, 180
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Reforma descentralizării

Politicile sectoriale au fost actualizate

Mai multe grupuri de lucru
sectoriale ale Comisiei paritare pentru descentralizare s-au
convocat în şedinţe pe parcursul ultimelor două săptămâni
pentru a impulsiona eforturile
de elaborare a politicilor sectoriale din domeniul descentralizării.
Urmând indicaţiile Primministrului Iurie Leancă din
cadrul şedinţei Comisiei paritare pentru descentralizare,
ministerele Economiei, Culturii, Agriculturii şi Industriei Alimentare, Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor,
au convocat grupurile pentru descentralizare sectorială,
pentru a concretiza agenda
de lucru în contextul Strategiei
Naţionale de Descentralizare.
În acest sens, Grupul de
lucru descentralizare patri-

monială, găzduit
de Ministerul Economiei a examinat
propunerile specialiştilor în domeniul înregistrării şi
clarificării statutului
proprietăţii publice,
în special al obiectelor de proprietate
publică, disputate
de către autorităţile
locale şi cele centrale sau regionale. Preşedintele
Grupului de lucru, viceministrul Economiei Dumitru
Godoroja, a trasat sarcini concrete privind elaborarea, consultarea publică şi prezentarea
spre aprobare a proiectelor de
acte normative care se referă la
aceste domenii.
Participanţii la şedinţa Grupului sectorial din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, condus
de viceministrul Ion Sulă, au
reiterat existenţa unor probleme privind prestarea serviciilor
publice în domeniul agroindustrial în cooperare cu autorităţile administraţiei publice
locale, probleme privind dubla
subordonare a unor subdiviziuni ale ministerului ce oferă
asistenţă tehnică agricultorilor

la nivel local, precum şi necesitatea clarificării competenţelor
partajate cu autorităţile locale.
Grupul de lucru constituit
în cadrul Ministerului Culturii, Preşedinte - viceministrul
Gheorghe Postică, a menţionat importanţa reformei descentralizării pentru funcţionarea sistemului instituţiilor de
cultură din Moldova, şi necesitatea elaborării unui document
de politici de descentralizare,
mai ales, în contextul noului
sistem de finanţe locale, ce
afectează şi formula de finanţare a bibliotecilor şi caselor de
cultură.
La şedinţa de la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor, membrii grupului de lucru au făcut o trecere în revistă a competenţelor
MTIC şi instituţiilor subordonate şi au reiterat importanţa
folosirii mai largi a mecanismelor de guvernare electronică
pentru eficientizarea serviciilor
publice atât la nivel central, cât
şi la nivel local şi rolul întreprinderii de stat „Registru” în
schimbul de date şi comunicarea eficientă cu alte instituţii
de stat, precum cadastrul sau
autorităţile fiscale. În acelaşi
timp, membrii grupului de lu-

cru au convenit să examineze
necesitatea elaborării unor
documente de politici sectoriale de descentralizare, având
în vedere implicarea sumară a
instituţiilor din cadrul MTIC în
raporturile vizate de Strategia
Naţională de Descentralizare.
Responsabila din cadrul
Cancelariei de Stat, Victoria
Cujba, Şefa Direcţiei Politici
de Descentralizare, a prezentat membrilor Grupurilor de
lucru viziunea oficială privind
implementarea Planului de
activitate al Guvernului în domeniul descentralizare şi asigurarea autonomiei locale. La fel,
participanţii la şedinţe, reprezentanţii partenerilor de dezvoltare din cadrul Programului
Comun Dezvoltare Locală Integrată, Adrian Ionescu, consultant tehnic internaţional
şi Mihai Roşcovan, manager
de proiect, au informat despre
asistenţa disponibilă în procesul elaborării documentelor
sectoriale de politici privind
descentralizarea.
În cele ce urmează, şedinţe
similare vor fi convocate la Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Construcţiilor, la Ministerul
Afacerilor Interne, şi la alte ministere.

Ministerele trec la plăţile electronice
Prim-ministrul Iurie Leancă
a dat indicaţii Întreprinderii
de Stat ”Registru” de pe lângă
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Inspectoratului General de Poliţie al Ministerului Afacerilor
Interne, Oficiului Stării Civile
din subordinea Ministerului
Justiţiei, Serviciului Fiscal de
Stat al Ministerului Finanţelor
şi Întreprinderii de Stat ”Cadastru” să accelereze integrarea serviciilor publice cu Serviciul Guvernamental de Plăţi
Electronice Mpay până pe 25
august a.c. Lansarea Serviciu-

lui Guvernamental de Plăţi
Electronice Mpay este parte
a priorităţilor anunţate de
premier pentru primele 100
de zile.
Premierul Iurie Leancă
este convins că trecerea la
plăţi electronice va reduce birocraţia şi corupţia, deoarece
oamenii nu vor mai trebui să
stea la coadă în faţa ghişeelor
şi nu vor mai fi nevoiţi să comunice cu funcţionarii. Prin
eliminarea factorului uman,
Guvernul mai face un pas în
prevenirea şi eliminarea corupţiei şi debirocratizarea sis-

temului. Cetăţenii vor putea
plăti online pentru serviciile
publice fără nicio plată adiţională.
De asemenea, pentru
modernizarea tehnologică
a Guvernului, Prim-ministrul
Iurie Leancă a cerut tuturor
structurilor din subordinea

executivului republican şi
întreprinderilor de stat care
prestează cetăţenilor sau
mediului de afaceri servicii
publice contra plată să îşi integreze în regim de urgenţă
serviciile cu Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice
Mpay până la sfârşitul acestui
an.
Serviciul
Guvernamental de Plăţi Electronice Mpay
este un proiect comun al
Centrului de Guvernare Electronică al Cancelariei de Stat,
Ministerului Finanţelor şi
Băncii Naţionale a Moldovei.
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Viziuni eminesciene

Funcţiunile publice sunt,
adesea, departe de popor
Un interviu inedit cu Mihai Eminescu
(sfârşit, începutul în nr. 13)

- Dar Justiţia ce păzeşte?
- Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune. Spre
exemplu: un om e implicat întro mare afacere pe cât se poate
de scandaloasă, care se denunţă. Acest om este menţinut în
funcţie, dirijează însuşi cercetările făcute contra sa; partidul
ţine morţiş a-l reabilita, alegându-l în Senat. Partidele, la noi,
nu sunt partide de principii, ci
de interese personale care calcă făgăduielile făcute naţiei în
ajunul alegerilor şi trec, totuşi,
drept reprezentanţi ai voinţei
legale şi sincere a ţării… Cauza acestei organizări stricte e
interesul bănesc, nu comunitatea de idei, organizare egală
cu aceea a partidei ilustre Mafia şi Camorra, care miroase
de departe a puşcărie. Daţi-mi
un indiciu din care să se poate
vedea că tot sistemul administrativ este direcţionat împotriva populaţiei, nu în sprijinul ei.
Oare nu e caracteristic pentru
tratamentul de care se bucură
populaţiile noastre din partea
administraţiei şi a fiscului când
constatăm că, în acelaşi timp în
care zeci de mii de străini imigrează în fiece an, românii, din

contră, părăsesc ţara lor, ca
şoarecii o corabie care arde,
şi că emigrează? La noi mizeria e produsă, în mod
artificial, prin introducerea
unei organizaţii şi a unor
legi străine, nepotrivite cu
stadiul de dezvoltare economică a ţării, organizaţie
care costă prea scump şi nu
produce nimic.
- Cum aţi caracteriza
actuala clasă politică?
- Uzurpatori, demagogi, capete deşarte, leneşi
care trăiesc din sudoarea
poporului, fără a o compensa prin nimic, ciocoi
boieroşi şi fudui, mult mai
înfumuraţi decât coborâtorii din neamurile cele mai vechi
ale ţării. De acolo pizma cumplită pe care o nutresc aceste
nulităţi pentru orice scânteie
de merit adevărat şi goana înverşunată asupra elementelor
intelectuale sănătoase ale ţării,
pentru ca, în momentul în care
s-ar desmetici din beţia lor de
cuvinte, s-ar mântui cu domnia
demagogilor.
- Partidul Conservator, cu
care aveţi o legătură strânsă,
fără a fi devenit membru al
său, şi-a construit doctrina
după editorialele Dumneavoastră apărute în TIMPUL.
Sunteţi susţinătorul unei
teorii, al unui model de stat
pe care nici mass-media, nici
sociologii nu-l cunosc sau se
fac că nu-l cunosc: STATUL
ORGANIC. Sunteţi amabil să-l
prezentaţi în rezumat?
- Viaţa noastră modernă
pare a se apropia de povârnişul fatal, pe care istoricii latini îl
presupun, fără cuvânt, a fi existat înaintea constituirii statelor,
adecă acea stare de vecinică
vrajbă, însemnată cu vorbele
bellum omnium contra omnes,
răsboiul tuturor contra tuturor.
Dar, precum în roiul de albine

sau în muşinoiul de furnici nu
există legi scrise şi facultăţi de
drept, deşi toate fiinţele, câte
compun un roiu, trăiesc într-o
rânduială stabilită prin instincte înnăscute, tot astfel omul
primitiv trăieşte din cele dintâi
momente în societate, iar când
începe a-şi da seamă şi a căuta
să explice modul de convieţuire şi de conlucrare, se nasc religiile, care stabilesc adevăruri
morale, sub forme adevărat că
dogmatice sau mitologice, religii care sunt totodată şicodice.
Astfel, s’ar putea spune că întreaga luptă între taberele opuse, numite una liberală - care
ajunge la comunism, alta conservatoare - care poate ajunge
într’adevăr la osificarea statului, e pe de o parte lupta pentru drepturi, pe de alta lupta
pentru datorii. Conservatismul
luptă pentru datorii. Pentru el,
împlinirea datoriilor către semenii săi, solidaritatea de bună
voie sau impusă prin legi a cetăţenilor unui stat, o organizare
strictă, în care individul e numai
mijloc pentru întreţinerea şi înflorirea colectivităţii, cruţarea
economică a tuturor claselor,
pe care le priveşte ca organe
vii ale societăţii, cu un cuvânt
organizarea naturală, înţeleasă
de toţi, moştenită adesea prin
tradiţie, prin obiceiul pământului, recunoscută de toţi fără
legi scrise chiar, iată starea de
lucruri la care aspiră conservatismul extrem. Dar şi ceastă
direcţie are primejdiile ei. Vecinica tutelă, exercitată asupra
claselor de jos, le dă într-adevăr
pânea de toate zilele, dar le lipseşte de energie individuală, le
face indolente. Pe de altă parte, sistemul libertăţii, totodată
al individualismului, cuprinde
primejdii şi mai mari. El preface
viaţa într-o luptă de exploatare
reciprocă, care poate ajunge la
disoluţiunea completă a statu-
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lui. Şi întracolo tind ideile comuniste internaţionale de azi.
- Între aceste două extreme e poate meşteşugul adevăratei clase politice. Facem
parte din Uniunea Europeană. În ce condiţii ne-ar fi favorabilă această apartenenţă?
- În condiţiile în care existenţa statului e asigurată prin
cârma puternică şi prevăzătoare a tot ce poate produce
naţia mai viguros, mai onest
şi mai inteligent. Suntem însă,
din contra, avizaţi de-a aştepta
siguranţa acestei existenţe de
la pomana împrejurărilor externe, care să postuleze fiinţa
statului român ca pe un fel de
necesitate internaţională. Acea
necesitate internaţională n-are
nevoie de-a ţine seama de sentimentele noastre intime, ci numai de existenţa unui petec de
pământ cvasineutru lângă Dunăre. Ce credeţi că ne aşteaptă
în următorii ani? Vom avea deacum înainte dominaţia banului internaţional, impusă de
străini; libertatea de muncă şi
tranzacţiuni; teoria de luptă pe
picior în aparenţă egal, în realitate inegal. Şi, în această luptă
învinge cel pentru care orice
mijloc de câştig e bun. Urmarea
ei, capitalul, care ar trebui să fie
şi să rămână ceea ce este prin
natura lui, adică un rezultat al
muncii şi, totodată, un instrument al ei, e, adesea, ca posesiune individuală, rezultatul unor
uneltiri vinovate, a exploatării
publicului prin întreprinderi hazardate şi fără trăinicie, a jocului
de bursă, a minciunii.
- Situaţia dezastruoasă pe
care aţi creionat-o se regăseşte în vreun fel în evoluţia generală a societăţii omeneşti?
- Peste tot credinţele vechi
mor, un materialism brutal le ia
locul, cultura secolului, mână-n
mână cu sărăcia claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea
măreaţă a civilizaţiei creştine.
Shakespeare cedează în faţa
bufoneriilor şi dramelor de incest şi adulteriu, cancanul alungă pe Beethoven, ideile mari
asfinţesc, zeii mor.
Articol de Miron MANEGA,
(după ziarul „TIMPUL”,
19 octombrie 2012)
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În lumea ştiinţei şi a tehnicii

Topul celor mai importante
piramide din afara Egiptului
Când zicem piramide, ne gândim la Egipt. Totuşi, astfel de monumente, nu au fost descoperite numai acolo. În mai multe locuri de pe
glob, există alte piramide mai puţin cunoscute, însă la fel de pline de
mister. Iată un top al celor mai importante dintre acestea, întocmit
de site-ul travel.discovery.com.
1. Cel mai important este
complexul de la Teotihuacan,
Mexic
A fost construit din 1,2 milioane de metri cubi de cărămidă

arsă şi din piatră. Cu mii de ani
în urmă, oraşul antic Teotihuacan era o metropolă prosperă,
cu o populaţie de peste o sută
de mii de locuitori. Localnicii au
ridicat 15 piramide de-a lungul
străzii principale a oraşului.
Cele mai cunoscute sunt
Piramida Lunii si Piramida
Soarelui. Cea mai complexă clădire dintre toate este
Piramida Sarpelui cu pene,
numită astfel după Zeul
oraşului.
2. Valea piramidelor din
Peru.
Arheologii au dezgropat resturile a 26 de piramide. Valea
piramidelor dezvăluie existenta
unei civilizaţii care a prosperat acum mai bine de 1.500 de
ani. Într-una din piramide se

află mormântul lui Sipan, unul
dintre cele mai interesante şi
importante morminte descope-

rite vreodată. Oamenii de ştiinţă spun că mormântul aparţine
unui lider, care a fost îngropat
împreună cu comorile sale, dar
şi cu câţiva supuşi.
3. Piramidele Maya din
Palenque, Mexic
Peste ruinele oraşului Palenque se ridică o construcţie
numită Templul Inscripţiilor.
Această piramidă a servit odată drept templu şi a rămas una
dintre cele mai vizitate locuri
din teritoriile civilizaţiei maya.
În 1952, arheologii au descoperit o cameră ascunsă şi o scară
în interiorul Templului Inscripţiilor. Mai apoi, au descoperit
sarcofagul regelui Kinich Janab
Pakal al II-lea. În afară de rămăşiţele regelui, cercetătorii au mai
descoperit o mască funerară din
jad şi alte bijuterii valoroase.

4. Piramida Ziggurat din
Ur, sud-estul Bagdadului
Înainte să vină la putere
Nammu,în anul 2.100 i.Ch., oraşul sumerian Ur era permanent
atacat de mesopotamieni. Împăratul a pus pe picioare oraşul
şi a dat poruncă să fie construită
o piramidă, ridicată pe şapte
nivele, numita Ziggurat.
5. Piramidele lui Guimar, localizate in Insulele
Canare, Spania
Construite din rocă vulcanică, piramidele de pe
insula Tenerife au o origine
controversată. Mulţi oameni
de ştiinţă cred că piramidele
sunt doar simple terase acoperite cu pietre în mod natural şi

nu o minune antică. Alţii cred ca
au fost făcute de oameni şi sunt
asemănătoare cu cele din Mexic, Peru si Mesopotamia. Există
speculaţii că ar fi fost clădite de
pre-europenii care navigau pe
vremuri în Oceanul Atlantic.
6. Piramidele chinezesti
din Qin Chuan
Guvernul chinez refuză să le
permită turiştilor străini să vadă
marea piramidă din provincia
Shanxi. Un cercetător german
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susţine că in regiune sunt mai
bine de o sută de piramide, construite iniţial din argilă, care s-a
transformat cu timpul în piatră
dură.
7. Piramida lui Hellenikon,
din Grecia
Este un monument al unei
culturi vechi. Deşi arheologii
nu pot spune cu certitudine,
mulţi cred că a fost iniţial folosită drept fortăreaţă, ridicată să
controleze accesul în zonă.

Misterele piramidelor
din China
China este o ţară despre
care se spune că ar conţine
mai multe mistere decât toată
lumea noastră la un loc. Tibetul
ascunde tradiţii vechi de mii
de ani şi vestigii necunoscute
pentru mulţi dintre noi. Printre
acestea se numără şi piramidele chinezeşti.
Piramida Albă, cea mai
mare din lume?
Marea Piramidă Albă, ce
face parte din acest complex
imens de piramide, a fost descoperită în 1948. Spre deosebire de celelalte piramide aflate
pe câmpiile din Shian şi care au
înălţimi de la 25 la 100 de metri, Piramida Albă are o înălţime
de 300 m, cu mult peste piramida lui Keops din Egipt, ce are
doar 146 de metri.
Piramida părea să fi fost de
culoare albă, construită din
metal sau piatră,
având în vârf o piatră asemănătoare cu
o nestemată.
Creaţie extraterestră veche de
5.000 de ani?
În 1994, autorul
german Hartwig Hausdorf, împreună cu
un grup de călători,
s-a îndreptat către
Shian, cu scopul de a cerceta piramidele. Ajuns în vârful
uneia mai înalte, el a constatat
surprins că mai sunt alte 20 în
apropiere. După îndelungi cercetări, el a afirmat în lucrările

sale că piramidele chinezeşti
au fost construite de hominoizii de pe planeta a 12-a, care
au construit toate piramidele
din lume. Potrivit unei legende vechi chinezeşti, cele peste
o sută de piramide din zona
centrală a Chinei sunt mărturii
ale vizitelor extratereştrilor pe
Pământ.
Când ei i-au întrebat despre acestea pe călugării de la
o mănăstire locală, au aflat că
formaţiunile sunt foarte vechi,
de peste 5.000 de ani.
Similare cu cele din Egipt
Experţii în domeniu au remarcat că aşezarea în spaţiu a
piramidelor de la Shensi este
asemănătoare cu cea a piramidelor din Egipt şi că piramidele egiptene şi cele tibetane
au fost construite de aceleaşi
fiinţe. Piramidele din China

seamănă foarte mult cu cele
din Mexic, Guatemala etc., în
special cu Piramida Soarelui de
la Teotihuacan (Mexic) şi există
teorii conform cărora ele ar fi
fost construite în acelaşi timp.
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Dura lex, sed lex

Ministerul muncii îşi propune
acţiuni dure anticorupţie
Viceministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei , dna
Ruxanda Glavan, a convocat
într-o şedinţă extraordinară
angajaţii Consiliilor teritoriale
ale Consiliului Naţional pentru
determinarea Dizabiltăţii şi Capacităţii de Muncă. Şedinţa a
avut ca subiect autosesizarea

Ministerului Muncii Protecţiei
Sociale şi Familiei în urma cazului de reţinere în fragrant a
unui medic expert din cadrul
Consiliului teritorial pentru
determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă din sectorul
Buiucani al municipiului Chişinău, care potrivit informaţiilor
Centrului Naţional Anticorupţie ar fi pretins 5000 de lei de
la un invalid pentru a-i elibera
certificatul de dizabilitate pe
un termen nelimitat.
Dna viceministru a avut
un discurs foarte dur faţă de
angajaţii Consiliului pentru determinarea Dizabiltăţii şi Capacităţii de Muncă, atenţionând
încă o dată că fiecare salariat
îşi desfăşoară activitatea pe
propria răspundere juridică şi
conform legislaţiei în vigoare
este responsabil penal pentru
actele nemijlocit de corupţie,
dar şi de delapidarea bugetului
asigurărilor sociale, deoarece
fiecare persoană ce primeşte
ilegal grad de dizabilitate beneficiază de bani care nu îi sunt
destinaţi, prejudiciind astfel
Bugetul Asigurărilor Sociale în
întregime. Dna Ruxanda Glavan a menţionat repetat că
Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei şi-a fixat ca
obiectiv prioritar eradicarea
corupţiei în sistemul protecţiei sociale şi fiecare angajat va

fi riguros monitorizat de către
serviciul de audit intern în procesul de activitate.
De asemenea, conform
spuselor viceministrului Ruxanda Glavan, ministerul urmează să identifice finanţe
pentru procurarea unor camere de supraveghere a locurilor
de muncă a angajaţilor din
anumite structuri din domeniul protecţiei sociale, concepute de către cetăţeni ca fiind
corupte.
Dna viceministru a indicat
şefilor Consiliilor Teritoriale
pentru determinarea Dizabiltăţii şi Capacităţii de Muncă
ca aceştia să pregătească şi să
afişeze Panouri informaţionale pentru fiecare pacient, prin
care beneficiarii vor fi informaţi despre drepturile lor, actele necesare pentru stabilirea
dizabilităţii, precum si termenii
optimi de expertizare. Consiliile Teritoriale urmează să afişeze şi numărul liniei fierbinţi a
Ministerului Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familie, unde cetăţenii vor putea apela pentru a denunţa cazurile de corupţie sau
abuz în serviciu. Tot în scopul
eficientizării luptei cu corupţia,
dna viceministru a anunţat că
fiecare angajat al sistemului va
fi evaluat lunar conform raportului serviciului de audit intern
dar şi conform sesizărilor făcute
de cetăţeni.
”Deşi sunteţi fiecare angajaţi la muncă pe propria răspundere juridică, nu trebuie
să uitaţi că sunteţi reprezentaţi
ai statului, sunteţi cei ce trebuie să staţi la straja echităţii
şi responsabilităţii sociale, iar
acţiunile Dvoastră denigratoare se răsfrâng asupra imaginii
întregului sistem de protecţie
socială din ţară, iată de ce nu
vom tolera nici o abatere de la
legislaţie. Munca funcţionarilor
publici trebuie să fie impecabilă, doar aşa vom putea construi
un stat de drept şi doar aşa putem tinde spre integrarea reală
în UE”, a accentuat dna viceministru Ruxanda Glavan.
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Mită de peste 100 000 lei
Un avocat din capitală a
fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie, fiind
bănuit de trafic de influenţă.

Potrivit declarantului, acesta ar
fi extorcat de la el, în mod repetat, sume de bani care, cumulativ, au ajuns la 9350 de euro.
Banii ar fi fost ceruţi pentru a
influenţa deciziile instanţelor
de judecată unde se examinau
două dosare, unul penal şi altul
civil, pe numele denunţătorului. Avocatul ar mai fi cerut de

la clientul său bani şi pentru
pretinsa influenţare a unor experţi din cadrul Centrului Naţional de Expertize Judiciare.
Operaţiunea de
reţinere în flagrant
a avut loc în parcarea unui restaurant
din capitală. În urma
percheziţiei, o parte
din bani a fost depistată pe bancheta din
faţă a autoturismului.
Denunţătorul a mai
declarat că, până a se
adresa la CNA, i-a dat avocatului în jur de 7000 de euro.
În acest caz a fost deschis
un dosar penal în temeiul art.
326, alineatul 3 Cod penal –
trafic de influenţă. Dacă va fi
găsit vinovat, avocatul riscă de
la 3 la 7 ani de închisoare cu
amendă în mărime de la 500 la
1500 unităţi convenţionale.

Au fost semnate două
acorduri de colaborare
Două
acorduri
de colaborare
au
fost
semnate recent
de către
Serviciul
prevenire
şi combaterea spălării banilor (SPCSB) al CNA cu
serviciile similare din Canada
şi Principatul Andora. Memorandumurile au fost încheiate
în cadrul celei de-a 21 şedinţe plenare a Grupului Egmont,
care a avut loc recent Africa
de Sud şi la care au participat
380 de reprezentanţi ai UIF din
107 jurisdicţii şi 15 organizaţii
internaţionale de profil (FATF,
MoneyVal, Banca Mondială,
FMI etc.). Noile acorduri vor
oferi posibilitatea schimbului
operativ de informaţii între
entităţile de inteligenţă finan-

ciară (UIF) prin reţeaua specializată a grupului Egmont.
Grupul Egmont este o
organizaţie
internaţională
a Unităţilor de Informaţii Financiare, care asigură cadrul
de eficientizare a cooperării
privind schimbul operativ de
informaţii in domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
In prezent, Grupul Egmont
are 139 de membri. Republica
Moldova a obţinut calitatea de
membru al Grupului Egmont
în 2008, iar acum are acorduri
de colaborare cu 44 de ţări.

FUNCŢIONARUL
PUBLIC

12

Nr. 14 (411)
iulie 2013

Diverse

Prima tabără de vară pentru
copiii migranţilor moldoveni

Biroul pentru Relaţii cu Diaspora din cadrul Cancelariei
de Stat organizează, în august
2013, prima tabără de vară pentru copiii migranţilor moldoveni
care nu au fost niciodată în Republica Moldova. Tabăra este
parte a Programului DOR - primul proiect destinat dezvoltării

legăturilor emoţionale dintre
diasporă şi ţară.
Programul DOR este organizat de Biroul pentru Relaţii
cu Diaspora în parteneriat cu
Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie (OIM). Misiunea Programului e de a sensibiliza tinerii din generaţia a
doua şi a treia de migranţi cu
privire la identitatea lor culturală şi de a crea legături emoţionale dintre reprezentanţii
diasporei moldoveneşti şi ţara
lor de origine. Programul a
apărut ca urmare a necesităţii, clar exprimate de diaspora
moldovenească, de a menţine
relaţii cu valorile tradiţionale
ale ţării şi de a întări apropie-

rea tinerilor din diasporă cu
Republica Moldova.
Conceput ca o tabără de
vară axată pe valori tradiţionale, proiectul va fi pilotat în
perioada 20-28 august. Pentru
aceasta, vor fi selectaţi 20 de
participanţi din diferite ţări, în
care este prezentă diaspora, şi
cinci tineri din Republica Moldova. Agenda taberei include
activităţi creative, sportive, artistice, lingvistice, de cunoaştere a istoriei şi culturii, ateliere
(ceramică, muzică, dans, bucătărie naţională, arheologie,
fotografie), vizite culturale (locuri de patrimoniu) şi întâlniri
oficiale (Guvern, ministere).
Toate activităţile se vor des-

făşura într-un stil interactiv şi
dinamic.
„Dorim să creăm un nucleu
de tineri care vor deveni purtătorii de cuvânt ai programului.
Suntem deschişi spre colaborare pentru implementarea
proiectului DOR la cel mai înalt
nivel”, a declarat Victor Lutenco, şeful Biroului pentru Relaţii
cu Diaspora, în cadrul prezentării proiectului. Potrivit oficialului, tabăra de vară DOR este
şi un prim pas spre dezvoltarea
unui program amplu care vizează diferite categorii de beneficiari, inclusiv pe cei interesaţi de turismul rural şi cultural.
Pentru a deveni beneficiari
ai proiectului, participanţii trebuie să fie activi, motivaţi, creativi şi să aibă vârsta cuprinsă
între 14-16 ani. Formularul de
participare şi criteriile de eligibilitate pot fi găsite pe platforma www.dor.md.

Vară în stil englezesc cu ILTC
Centrul Internaţional de
Limbi Moderne organizează
tabere de vară în raza municipiului Chişinău. Tabăra pentru copii ILTC este o adevărată
împărăţie a amuzamentelor şi
distracţiilor, a odihnei active şi
a excursiilor cognitive. Aici se
adună toţi acei care doresc să
călătorească în Ţara Minunilor.
Sigur că nimic nu se întâmplă
fără o anumită ordine a lucrurilor, dar se ştie că şi cele mai

interesante aventuri trebuie să
fie bine pregătite!
Tabăra este una deosebită, avantajul fiind acela că aici
totul decurge sub egida unei
singure reguli de convieţuire:
comunicarea se desfăşoară
doar in limba engleza. Nu e nici
o problemă, dacă copilul dumneavoastră abia a început să
studieze limba! Anume aici copiii au posibilitatea să deprindă
mai repede a comunica în en-

gleză, care este predată de un
vorbitor nativ al limbii!
Pentru nimeni nu e un secret că la Centrul Internaţional
de Limbi Moderne se aplică
metode comunicative şi interactive de învăţare a limbii.
Profesioniştii ştiu să-şi facă
foarte bine meseria în rezolvarea celei mai importante
sarcini - să-i ajute pe copii să
se simtă degajaţi şi liberi, să
scape de complexe şi bariere

psihologice. Nu contează dacă
e vorba de o oră de desen sau
de una de limba engleză, dacă
copiii practică înotul sau sunt
antrenaţi în întreceri sportive important e că se simt în albia
lor şi îşi petrec timpul plăcut şi
cu folos.
Pe parcursul verii aici se
odihnesc peste 100 de copii
care îmbină armonios utilul cu
frumosul.
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