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SUPLIMENT LA REVISTA “ADMINISTRAREA PUBLICĂ“

Iurie LEANCĂ:
Descentralizarea înseamnă îmbunătăţirea vieţii
oamenilor la nivel local
Interviu cu Premierul Iurie Leancă după
şedinţa Comisiei paritare pentru descentralizare

CORESPONDENTUL: Dle
Prim-ministru, Strategia naţională de descentralizare
a fost adoptată anul trecut,
în luna aprilie. Cum decurge
realizarea Strategiei? Se regăseşte domeniul respectiv
printre priorităţile Guvernului pe care îl conduceţi?
Iurie LEANCĂ: Descentralizarea rămâne o prioritate
indiscutabilă a Guvernului
Republicii Moldova. În Programul de guvernare, am ales
o abordare cuprinzătoare, punând accent pe modernizarea
concomitentă a administraţiei
publice centrale şi locale.
Pentru noi, descentralizarea înseamnă îmbunătăţirea
condiţiilor de trai ale oamenilor la nivel local prin asigurarea autonomiei primăriilor,
prin modificarea modalităţii
de finanţare a acestora, precum şi participarea largă a cetăţenilor în viaţa comunităţilor
şi, în consecinţă, dezvoltarea

durabilă a tuturor satelor şi comunelor din ţară.
Am primit semnale pozitive de la partenerii de dezvoltare după adoptarea Strategiei
naţionale de descentralizare
– vedeţi, de exemplu, raportul
de progres al Moldovei în cadrul Politicii Europene de Vecinătate din martie anul curent.
Dar, bineînţeles, nu trebuie să
ne oprim acum.
Echipele de lucru au elaborat deja proiectul strategiei
de descentralizare în educaţie,
care este, la rândul său, parte a
reformei din educaţie. Sunt în
proces de elaborare strategiile
sectoriale de descentralizare a
serviciilor. Se lucrează asupra
descentralizării patrimoniale
şi delimitării clare a competenţelor autorităţilor locale şi
centrale. Am făcut progrese
importante în descentralizarea financiară.
Aşteptăm implicarea cât
mai activă a tuturor ministerelor, agenţiilor guvernamentale şi a altor instituţii de stat
în acest efort pentru a realiza
ceea ce ne-am propus: primării puternice în toate localităţile ţării, servicii mai bune şi
mai accesibile, oferite la nivel
local, şi oameni mai implicaţi
în adoptarea deciziilor în comunităţile lor.
COR.: Aţi menţionat des(Continuare în pag. 3)
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Întrevedere Nicolae TIMOFTI – Stefan FULE

Preşedintele
Republicii
Moldova, Nicolae Timofti, a
avut recent o întrevedere la
Strasbourg, la sediul Parlamentului European, cu Stefan Fule,
comisarul european pentru
Extindere şi Politici de Vecinătate. Cei doi oficiali au salutat
în debutul discuţiei finalizarea
negocierilor între Republica

Moldova şi Uniunea Europeană pe marginea Acordului de
Asociere şi a Acordului de Liber
Schimb Cuprinzător şi Aprofundat.
Comisarul european a subliniat că este important ca în
continuare autorităţile de la
Chişinău să se concentreze pe
consolidarea statului de drept
şi separarea puterilor în stat,
precum şi pe fortificarea instituţiilor democratice. „Uniunea
Europeană este ferm hotărâtă
să sprijine Republica Moldova
în realizarea acestor obiective”,
a spus Stefan Fule.
Nicolae Timofti şi Stefan

Fule au abordat pe larg problema justiţiei din Republica Moldova. Şeful statului şi-a asigurat
interlocutorul că autorităţile
de la Chişinău vor utiliza întrun mod transparent şi eficient
fondurile acordate de Uniunea
Europeană pentru reformarea
justiţiei din Republica Moldova.
„Suntem decişi să întreprindem
toate acţiunile necesare îmbunătăţirii actului de justiţie şi, în
particular, să eliminăm din sistemul judecătoresc magistraţii
care compromit procesul de
modernizare a justiţiei”, a declarat preşedintele Timofti.
Nicolae Timofti şi Stefan

Fule au convenit asupra unui şir
de acţiuni comune ale Uniunii
Europene şi Republicii Moldova în vederea parafării Acordului de Asociere, în perspectiva
summit-ului
Parteneriatului
Estic de la Vilnius. Stefan Fule a
subliniat că acest document va
aduce beneficii Republicii Moldova şi cetăţenilor săi.
Şeful statului a mai avut
întrevederi la Strasbourg cu
preşedintele Consiliului European, Herman van Rompuy, şi
cu secretarul Comisiei Europene pentru Democraţie şi Drept
(Comisia de la Veneţia), Thomas
Markert.

Vizită de documentare la CpDOM

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor
Corman, a efectuat o vizită de
documentare la Centrul pentru
Drepturile Omului din Moldova.
Principalele subiecte abordate în cadrul discuţiilor cu
avocaţii parlamentari şi conducătorii reprezentanţelor teritoriale au vizat aspecte legate
de implementarea reformelor
în sectorul justiţiei în vederea
redării încrederii cetăţenilor
în statul de drept, precum şi

colaborarea dintre Parlament
şi Centrul pentru Drepturile
Omului din Moldova în scopul
perfectării cadrului legislativ
naţional şi ajustării acestuia la
standardele internaţionale.
Igor Corman s-a referit la
misiunea avocaţilor parlamentari, la rolul lor în consolidarea
statului de drept, deoarece
prin medierea dialogului dintre
autorităţile publice şi societate, pot oferi soluţii eficiente de
îmbunătăţire a lucrurilor. Preşedintele Parlamentului i-a îndemnat pe avocaţii parlamentari să acorde o atenţie sporită
cetăţenilor care au nevoie de
asistenţă juridică şi, în special,
să fie cât mai aproape de necesităţile oamenilor din raioane.
Preşedintele Parlamentului
a menţionat disponibilitatea

Legislativului de a acorda sprijinul necesar Centrului pentru
Drepturile Omului din Moldova
pentru ca instituţia să fie una
independentă, transparentă,
iar avocaţii parlamentari să-şi
îndeplinească eficient atribuţiile. Igor Corman a menţionat că
în sesiunea de toamnă a Parlamentului va fi examinat proiectul elaborat de grupul de lucru,
creat de Ministerul Justiţiei, cu
referire la îmbunătăţirea cadrului normativ ce se referă la activitatea instituţiei naţionale a
ombudsmanilor.
Directorul Centrului pentru
Drepturile Omului din Moldova, avocatul parlamentar Anatolie Munteanu, a reiterat că
instituţia avocaţilor parlamentari va asigura, şi în continuare,
echilibrul între autorităţile pu-

blice şi societate, va contribui
la apărarea drepturilor omului
prin prevenirea încălcării acestora şi repunerii în drepturi,
la perfecţionarea legislaţiei în
domeniu şi educarea juridică a
populaţiei. Totodată, Anatolie
Munteanu a solicitat sprijinul
Parlamentului pentru adoptarea amendamentelor la Legea
cu privire la avocaţii parlamentari şi la alte acte conexe.
Vizita la Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova se înscrie în seria de vizite efectuate,
la iniţiativa Preşedintelui Parlamentului Igor Corman, în instituţiile publice aflate sub control
parlamentar. Până la sfârşitul
lunii curente, Preşedintele Parlamentului urmează să viziteze
toate autorităţile publice aflate
sub control parlamentar.

Premierul Iurie LEANCĂ s-a aflat în vizită la Bucureşti

La Bucureşti Primul-ministru
moldovean s-a întâlnit cu omologul său român, Victor Ponta, care

a exprimat încă o dată sprijinul
total pe care România îl acordă
eforturilor de integrare europeană. „Summit-ul de la Vilnius, din
această toamnă, va fi un moment
extrem de important şi sunt absolut convins că pentru Republica Moldova deciziile adoptate
acolo, din partea Uniunii Europene, vor fi deciziile cele mai bune,
iar eu, în mod public, alături de

toţi cei din România, suntem cei
mai convinşi avocaţi şi promotori în Europa ai procesului de
integrare europeană a Republicii
Moldova”, a declarat Victor Ponta.
Cei doi premieri au discutat
despre proiectele comune din
zona energiei, în special gazoductul Iaşi-Ungheni şi linia de
conexiune de energie electrică; proiectele de asistenţă şi

cooperarea transfrontalieră.
Un alt subiect abordat de cei
doi oficiali a fost agenda europeană a Republicii Moldova, în
special parafarea şi semnarea, pe
parcursul mandatului Comisiei
Europene actuale şi mandatului
Parlamentului şi Guvernului de
la Chişinău, a Acordului de Asociere, inclusiv Acordul de liber
schimb cu Uniunea Europeană.

Nr. 13 (410)
iulie 2013

Administraţia publică centrală

FUNCŢIONARUL
PUBLIC

3

Iurie LEANCĂ: Descentralizarea înseamnă
îmbunătăţirea vieţii oamenilor la nivel local
(Sfârşit. Început în pag. 1)
centralizarea financiară. Totuşi, se pare, că nu toţi primarii sunt de acord cu noua
formulă de transferuri de la
nivelul central la cel local,
prevăzută în modificările la
legea finanţelor publice locale.
I.L.: În realizarea acestei
reforme, ne conducem de ideea că în Moldova se poate trăi
bine şi departe de capitală.
Iar acest lucru poate fi realizat dacă revizuim formula de
transferuri de la nivel central
către primării şi facem aceste
transferuri mai echitabile, eliminând factorii ce încurajează
corupţia la nivelul autorităţilor
raionale şi locale.
Legea finanţelor publice
locale în redacţie nouă, adoptată de Parlament în prima
lectură acum două săptămâni,
prevede o formulă de transferuri către bugetele locale
după numărul de locuitori şi
capacitate fiscală. Sperăm că
forul legislativ va reuşi să adopte legea în lectură finală
în timp util, astfel, încât toate
cele aproape 900 de primării
din Moldova să beneficieze de
transferuri mai echitabile la
bugetele locale şi fonduri mai
ample, deja începând cu anul
2014. În consecinţă, majorita-

tea primăriilor vor avea bugete mai mari şi mai autonome.
Acest lucru le va permite să
atragă şi fonduri suplimentare
pentru dezvoltare – din programe europene sau prin investiţii private – ce vor avea un
impact corespunzător: crearea
locurilor de muncă în teritoriu.
COR.: Aţi prezidat recenta şedinţă a Comisiei
Paritare pentru implementarea Strategiei naţionale
de descentralizare. Care au
fost problemele abordate în
cadrul acestei şedinţe?
I.L.: La această şedinţă am
audiat rapoartele de progres
privind elaborarea strategiilor
de descentralizare sectorială
ale Ministerelor Economiei,
Educaţiei, Finanţelor şi Muncii. Am agreat metodologia de
evaluare a capacităţilor autorităţilor publice locale. Această
metodologie ne va permite să
estimăm cât de eficace sunt, în
prezent, cele aproape 900 de
primării din Moldova pentru a
avea o idee clară asupra sistemului general şi a implementa
mai eficient reforma descentralizării sub toate aspectele.
La sfârşitul reuniunii, am
trasat priorităţile instituţiilor
implicate în reformă pentru
următoarea perioadă. Am
îndemnat ministerele de resort şi Cancelaria de Stat să-şi

sporească eforturile pentru
elaborarea şi aprobarea, până
la sfârşitul acestui an, a tuturor strategiilor sectoriale de
descentralizare, prevăzute de
Strategia naţională, astfel încât ele să poate fi realizate în
următorii doi ani.
COR.: Dle prim-ministru,
care este finalitatea realizării Strategiei? Ce ne dorim
să obţinem după realizarea
reformei de descentralizare?
I.L.: Noi pornim de la premisa că toţi cetăţenii Republicii Moldova – femei, bărbaţi, grupuri vulnerabile – au
dreptul să primească servicii
locale de calitate, să poată trăi
şi munci acasă, acesta fiind
scopul urmărit de Guvern în
realizarea descentralizării. Statul trebuie să îşi asume această responsabilitate ce o are în
faţa cetăţenilor şi să dezvolte
politici, să aloce competenţe şi
resurse în aşa fel, încât furnizarea serviciilor să devină o realitate în scurt timp, promovând
oportunităţile economice şi
deschiderea noilor locuri de
muncă la nivel local.
Este necesar să întelegem
în ce măsură fiecare autoritate
locală are capacităţile materiale, umane şi financiare pentru
îndeplinirea responsabilităţilor încredinţate, ca apoi să
adoptăm politicile cele mai

adecvate pentru stimularea
celor mai capabili sau pentru
ajutorarea sau restructurarea
celor care nu dispun de capacităţi suficiente, respectând
autonomia locală.
COR.: Veţi reuşi să realizaţi pe deplin reforma de
descentralizare până la sfârşitul mandatului acestui Guvern?
I.L.: Reforma sistemului
de administrare locală este
un proces de lungă durată.
Ea presupune şi o revizuire
periodică a impactului schimbărilor efectuate. Ne vom
strădui să implementăm cele
mai importante sarcini prevăzute de Strategia naţională
de descentralizare în perioada
mandatului nostru, astfel încât
schimbările să fie pozitive şi
ireversibile.
Pentru noi este important
ca noile legi, reguli, competenţe, servicii şi abordări în autonomia administraţiei locale
să fie aprobate şi funcţionale
până în 2015, când vor avea loc
alegeri locale generale. Astfel,
vom asigura noilor aleşi locali
un sistem al administraţiei publice locale nou, mai bine pus
la punct şi mai eficient.
COR.: Vă mulţumim.
Interviu realizat de
Lucia APRODU

Şedinţa Comitetului de conducere al PCDLI
La lucrările şedinţei au participat reprezentanţii ministerelor educaţiei, dezvoltării
regionale, finanţelor şi muncii,
implicate în reformă, Iurie Ţap,
şeful Comisiei parlamentare
speciale pentru descentralizare, reprezentanţii guvernelor
donatoare şi ai Cancelariei de
Stat, şi membrii echipei PCDLI.
Mihai Roşcovan, managerul de program al PCDLI, a prezentat un raport de activitate

al Programului Comun pentru
Dezvoltare Locală Integrată
(PCDLI) pentru primul semestru al anului 2013, accentuând
că o atenţie specială, în această
perioadă, a fost acordată elaborării şi dezbaterii strategiilor
sectoriale de descentralizare.
Ulrik Birk-Petersen, şeful secţiei pentru Politica europeană
de vecinătate şi Rusia a Ministerului danez de externe, a mulţumit echipei Programului pentru

prezentare şi a exprimat susţinerea guvernului Danemarcei pentru realizarea rapidă a reformei
de descentralizare în Republica
Moldova. Danemarca a contribuit cu 5 milioane de dolari la
susţinerea fazei actuale a PCDLI.
La încheierea şedinţei, participanţii au aprobat raportul
de activitate al Programului
pentru primul semestru al anului 2013, planurile de activitate
pentru a doua jumătate a anu-

lui, şi pragurile maxime pentru
granturile ce vor fi acordate în
cadrul PCDLI.
Programul comun pentru
dezvoltare locală integrată,
faza 2013-2015, este coordonat
de Cancelaria de Stat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi
Entitatea ONU pentru abilitarea
femeilor și egalitatea genurilor,
cu susținerea financiară a guvernelor Danemarcei și Suediei.
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Protecţia copiilor – o prioritate naţională
Copiii aflaţi în situaţie de
risc a devenit o problemă agravantă pentru societatea noastră. Şi-a spus cuvântul, în primul
rând, fenomenul migraţiei, care
a distrus familii întregi, lăsând

Basarabeasca, Cimişlia, Dubăsari şi Ialoveni, în total 100 de
persoane.
După cum ne-a informat
managerul de proiect, dl Vasile
Croitoru, cursurile sunt desfă-

pe drumuri copii fără tutela şi
căldura părintească. Conform
recensământului, efectuat de
specialiştii Ministerului Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei, în
asemenea situaţie se află circa
170 mii de copii din toată republica.
Pentru monitorizarea situaţiei şi adoptarea măsurilor
de rigoare în vederea asigurării protecţiei copiilor, acum
doi ani a fost lansat proiectul
„Protecţia copiilor aflaţi în
situaţie de risc şi a copiilor
separaţi de părinţi”, implementat cu suportul financiar
al Comisiei Europene, Ministerului Muncii şi Politicilor
Sociale al Italiei, Agenţiei
Cehe pentru Dezvoltare şi
Fundaţiei Cehe Caritas şi în
parteneriat cu Academia de
Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii Moldova şi Universitatea
de Stat din Moldova.
Proiectul se finalizează cu
organizarea cursurilor de instruire a primarilor şi asistenţilor sociali din republică, desfăşurate în cadrul Academiei de
Administrare Publică. Primul
curs a demarat pe 8 iulie, curent, la care au participat specialiştii în domeniu din raioanele

şurate pe etape, timp de trei
luni de zile, pentru a fi instruiţi
primarii şi specialiştii din toate
primăriile din republică, numărul total al lor fiind de 2150 de
persoane. Prelegerile în cadrul
cursurilor de instruire sunt ţinute de către reprezentanţii
Ministerului Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei: dna Veronica Dumbrăveanu, şefa Direcţiei
protecţia familiei şi drepturilor
copilului, dl Corneliu Ţăruş, şefadjunct al Direcţiei, dna Rodica
Moraru, şefa Secţiei asistenţă
socială pentru copii, dl Andrei
Leu, consultant principal, alţi
specialişti. Pe agenda de lucru
a cursurilor sunt incluse asemenea teme cum ar fi: Convenţia ONU cu privire la Drepturile
Copilului, Convenţiile Consiliului Europei şi celei de la Haga,
prezentarea sistemului de protecţie a copilului în Republica
Moldova care include servicii
sociale adresate familiilor cu
copii şi copiilor în situaţie de
risc, procedurilor şi instrumentelor de identificare, evaluare,
asistenţă, referire, monitorizare
şi evidenţă a copiilor în situaţii
de risc şi a copiilor separaţi de
părinţi.
Scopul acestor cursuri,
menţionează dl V.Croitoru,

este de a instrui temeinic primarii şi asistenţii sociali comunitari pentru a se încadra activ
şi în cunoştinţă de cauză în activitatea, de mare însemnătate
naţională, privind protecţia
copiilor aflaţi în situaţie de risc
şi a copiilor separaţi de părinţi.
Fiecare comunitate, fiecare
raion trebuie să-şi facă o bază
de date pentru a fi luat la evidenţă fiecare copil din această
categorie, bază de date care
să fie permanent actualizată
şi situaţia să fie sub control,
să fie monitorizată şi în caz de
necesitate să fie luate măsurile
adecvate. În această ordine de
idei, continuă managerul de
proiect, ţin să menţionez Proiectul Legii cu privire la protecţia socială a copiilor în situaţie
de risc, care va îmbunătăţi cu
mult legislaţia în domeniu şi
va crea premize pentru eficientizarea acţiunilor privind protecţia copiilor din categoriile
vulnerabile. Este important de
anticipat cazurile nedorite, cu

evidenţă şi monitorizată evoluţia situaţiei lor. La Cimişlia sunt
întreprinse măsuri concrete în
această direcţie. Anul acesta pe
lângă Direcţia asistenţă socială
a fost deschis un Centru pentru
drepturile copilului şi familie
unde activează 3 asistente
sociale, funcţionează cantina
socială. În realizarea acestor activităţi Centrul cooperează cu
Fundaţia „Concordia”.
Dnele Eugenia Pociumban,
specialist principal în cadrul
Direcţiei şi Svetlana Ghilaş,
asistentă socială comunitară din Satul-Nou, Cimişlia, au
menţionat că în activitatea lor
accentul este pus pe identificarea problemelor după caz,
fiind permanent monitorizată
starea în care se află copiii în situaţie de risc. Pentru soluţionarea mai eficientă a problemelor
este necesar, în opinia lor, de
prevenit cazurile de încălcare a
drepturilor copiilor.
Primarul de Javgur, Cimişlia, dl Gheorghe Vacarciuc, este

caracter antisocial, de a fi evitate şi de asigurat pentru copii
un viitor decent cu perspectivă
de încadrare sănătoasă în societate.
Dna Lidia Cristea, specialist
în Direcţia asistenţă socială şi
protecţia familiei din Cimişlia,
susţine că aceste cursuri le va
ajuta cu mult la îndeplinirea
sarcinilor privind protecţia
drepturilor copiilor. Este vorba, în primul rând, de crearea
bazei locale de date, ca toţi
copiii aflaţi în stare de risc sau
separaţi de părinţi să fie luaţi la

de părere ca la elaborarea şi
adoptarea legislaţiei în domeniu să fie consultată societatea
civilă, care cunoaşte mai bine
situaţia din teritoriu şi măsurile
adecvate de soluţionare a lor.
Ar fi un mare avantaj de informat societatea despre drepturile copiilor, că ar fi bine ca
şi copiii să cunoască mai bine
drepturile lor şi atunci problemele vor fi soluţionate cu mult
mai eficient în interesul societăţii, a comunităţilor.
Vitalie NICA
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Reuniune Federaţia SINDASP - MMPSF
Recent, la Academia de
Administrare Publică de pe

lângă Preşedintele Republicii
Moldova avut loc o reuniune
a conducerii Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice SINDASP şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale
şi Familiei cu participarea preşedintelui Federaţiei dl Vlad
Canţîr şi a vicepreşedintelui dl
Victor Moloşag, a ministrului
muncii, dnei Valentina Buliga,
şi a conducătorilor direcţiilor/
secţiilor de asistenţă socială
din Consiliile orăşeneşti şi raionale, prezenţi la cursurile de
dezvoltare a măiestriei profesionale din cadrul Academiei.
Întrunirea a fost programată
la iniţiativa Federaţiei SINDASP,
în adresa căreia au parvenit pe
parcursul ultimilor ani multiple

semnale din partea membrilor
de sindicat, conducători şi salariaţi din direcţiile şi
secţiile de asistenţă
socială din teritorii,
cu privire la anumite
probleme cu care se
confruntă în activitatea lor cotidiană de
prestare a serviciilor
de calitate.
În cadrul discuţiilor purtate, părţile au
căzut de acord că dezbateri în astfel de format, sindicat – autoritate publică, sunt
benefice. Conducătorii structurilor de asistenţă socială au avut
prilejul să abordeze, o dată în
plus, problemele apărute în activitatea lor. Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei a
expus măsurile şi acţiunile care
se întreprind şi soluţiile de perspectivă. Mai mult ca atât, au
fost date asigurări că Federaţia
SINDASP va fi informată despre
transformările şi modernizarea
direcţiilor/secţiilor de asistenţă
socială şi protecţie a familiei din
teritorii în scopul îmbunătăţirii atât a condiţiilor de muncă
a salariaţilor, cât şi a serviciilor
acordate populaţiei.
În acelaşi context, Federa-

ţia Sindicatelor Angajaţilor din
Serviciile Publice a prezentat

mei şi a statelor de personal ale
direcţiilor/secţiilor de asistenţă

ministerului revendicările solicitate de către angajaţii direcţiilor/secţiilor de asistenţă
socială şi protecţie a familiei,
în vederea examinării şi soluţionării problemelor cu care
se confruntă pe parcursul mai
multor ani, după cum urmează:
- revizuirea statutului şi
structurilor direcţiilor/secţiilor
de asistenţă socială din teritorii
şi salarizarea adecvată, ţinând
cont de numărul real al angajaţilor şi volumul de lucru îndeplinit;
- modificarea actelor normative, care sunt contradictorii şi
discriminatorii pentru angajaţii
diferitor subdiviziuni ale autorităţilor publice locale şi centrale;
- reexaminarea organigra-

socială şi protecţie a familiei sub
aspectul completării acestora cu
încă trei funcţii: specialist în domeniul managementului resurselor umane, jurist şi psiholog;
- stabilirea unui adaos la
salariu pentru condiţii speciale de muncă (condiţii nocive), având în vedere specificul
muncii şi contingentul de populaţie deservit;
- revizuirea Legii cu privire
la ajutorul social, reglementând concret mecanismul de
aplicare în practică.
Federaţia SINDASP, militând
pentru o conlucrare durabilă, a
asigurat membrii de sindicat că
va monitoriza soluţionarea problemelor abordate.
Cor. „FP”

Integrarea profesională în funcţia publică
În perioada 24 iunie – 05
iulie curent, în cadrul Academiei de Administrare Publică s-a
desfăşurat cursul de dezvoltare profesională „Integrarea
profesională în funcţia publică”
pentru funcţionarii publici debutanţi din cadrul Ministerului
Finanţelor şi Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat.
Programa de instruire a
fost elaborată în colaborare
cu Cancelaria de Stat, scopul
fiind dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi atitudinilor
profesionale ale funcţionarilor
publici debutanţi necesare
pentru îndeplinirea funcţiei
publice.
Pe parcursul orelor de curs
funcţionarii publici s-au famili-

arizat cu cele mai importante
obiective privind îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu: prevederile cadrului normativ
ce reglementează activitatea
funcţionarului public; teoria
şi practica organizării şi funcţionării administraţiei publice;
dezvoltarea abilităţilor de pro-

cesare a informaţiei, elaborare
a notelor informative, rapoartelor, proiectelor de decizii,
scrisorilor etc.; comunicarea
eficientă; modelarea aptitudinilor pentru: soluţionarea
petiţiilor în administraţia publică centrală; implementarea
principiilor şi normelor de con-

duită; iniţiere în guvernarea
electronică.
Pentru o mai bună însuşire
a materialului de către funcţionarii publici debutanţi au fost
utilizate metode avansate de
instruire, precum prezentările
şi discuţii la temă, studii de caz,
brainstormingul, investigaţiile
de grup etc.
Participanţii la cursul de
dezvoltare profesională au
convenit pentru o colaborare ulterioară cu Academia de
Administrare Publică şi frecventarea Bibliotecii Ştiinţifice
a Academiei pentru studierea
mai aprofundată a literaturii de
specialitate.
Cor. „FP”
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Împreună pentru o administrare eficientă
S-a încheiat încă un an de studii la Academia de Administrare Publică, un an deosebit, marcat de aniversarea de 20 de ani de la fondarea
Academiei. Au fost ani de căutări, de idei novatoare şi afirmare, Academia devenind una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ
superior din ţară. Interesul pentru ştiinţa administraţiei a crescut cu mult, aici venind la studii funcţionari de cel mai înalt rang, precum deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, miniştri, viceminiştri, preşedinţi de raioane, reprezentanţi ai autorităţilor publice de toate nivelurile,
dar şi dinastii întregi de funcţionari publici. Un altă tendinţă, la fel de semnificativă, sunt studiile în echipă, când o autoritate publică este
reprezentantă concomitent de mai mulţi audienţi, un exemplu fiind primăria Truşeni, municipiul Chişinău.

Primarul de Truşeni, Ion
Apostol, având deja o anumită
experienţă şi practică de lucru,
îndeplinind, până a fi ales primar, funcţia de viceprimar, în
activitatea sa a mizat, în primul
rând, pe munca în echipă.
„Are o mare însemnătate
când este o conlucrare constructivă între funcţionarii
primăriei şi între aleşii locali,
spune primarul. Cu eforturi
comune se poate de rezolvat
multe probleme şi cu folos
pentru comunitate. Acum comuna Truşeni, care include şi
satul Dumbrava, numără peste
10 mii de locuitori, dispune de
o sferă socială dezvoltată, aici
îşi desfăşoară activitatea peste 50 de agenţi economici. Îşi
spune cuvântul şi specificul de
a se afla în componenţa mun.
Chişinău. Şi pentru a administra
eficient comuna, în interesul şi
spre binele locuitorilor, sunt
necesare cunoştinţe trainice, pe
care le putem acumula doar la
Academia de Administrare Publică. M-am convins de acest
lucru şi în timpul unor cursuri
de perfecţionare a măiestriei
profesionale de la Academie la
care am participat fiind încă viceprimar. De aceea, am hotărât
să ne perfecţionăm împreună la
acest Centru naţional de pregătire a funcţionarilor publici. Căci
numai în echipă putem face lucruri mari. Chiar din primele zile
de studii am simţit căldura şi

amabilitatea profesorilor de la
Academie, înaltul lor profesionalism în predarea disciplinelor
incluse în programa de studii.
Aş vrea să remarc, după cum a
spus şi rectorul Academiei, dl
Vasile Marina, că toate disciplinele sunt absolut necesare şi
trebuie studiate profund”.
Împreună cu primarul Ion
Apostol fac studii la Academie
viceprimarul Elena Lupaşcu
şi Dinu Severin, specialist în
probleme de arhitectură şi
amenajare a teritoriului. Şi
toţi trei la specializarea „Administrarea Publică”, pentru a
implementa mai efectiv ştiinţa
administraţiei în teritoriu. Elena Lupaşcu a încheiat deja anul
doi de studii. Dumneaei explică
astfel motivaţia de a se implica
în administraţia publică.
„De profesie sunt pedagog. În ultimul timp am fost
directorul gimnaziului nr.99 din
Truşeni. La întâlnirile cu părinţii elevilor discutam şi despre
problemele comunei, ale sferei
sociale, care erau multe nesoluţionate. Atunci m-am gândit
că sunt necesare schimbări,
care pot fi realizate doar fiind în
administraţia publică locală. Şi
când primarul Ion Apostol m-a
propus la funcţia de viceprimar,
am acceptat, fiind responsabilă
de sarcinile de funcţie. Era ceva
nou pentru mine şi pentru a
face faţă cerinţelor am hotărât
să fac studii la Academia de

Administrare Publică, la specializarea „Administrarea publică”.
Grupa noastră s-a dovedit a fi
una foarte bună: trei preşedinţi
de raioane, primari, alţi funcţionari din organele de stat.
Profesorii de la Academie, buni
profesionişti, inclusiv cei de la
primăria municipală, ne-au îmbogăţit cu mult cunoştinţele în
domeniul ştiinţei administraţiei, care deja ne ajută mult în
activitatea noastră. Şi faptul că
studiem concomitent trei funcţionari de la primărie este un
mare avantaj în a spori eficienţa
muncii în echipă.
Dinu SEVERIN: „Studiez la
specializarea „Administrare publică”, cercetare. Sunt absolut
necesare aceste cunoştinţe care
completează cele acumulate la
Universitatea Tehnică, îndeosebi în domeniul legislaţiei. În
comuna noastră avem multe
întovărăşiri pomicole, dar şi
problemele amenajării teritoriului, în ansamblu pe comună,
sunt multe şi variate. Astfel, că
studiile de la Academia de Administrare Publică mă vor ajuta
să mă încadrez mai plenar în

dernizare a comunei Truşeni”.
Studiile, schimbul de opinii
şi idei, atmosfera colegială au
redat un suflu nou administrării, fiind aplicat un management modern. Spre exemplu,
problema locurilor în grădiniţa
de copii. S-a discutat referitor
la construcţia unui nou bloc al
instituţiei preşcolare. Apoi, în
contextul reformei învăţământului, s-a găsit de cuviinţă ca
încăperile eliberate ale liceului
să fie amenajate pentru copiii
din grupele pregătitoare. Vor
fi economisite şi surse financiare şi copiii vor fi mai aproape
de şcoala unde vor învăţa. E în
stadiu de finalizare un alt important proiect pentru comună
– apeductul Chişinău-Truşeni,
care va soluţiona definitiv problema asigurării cu apă a comunei. Sunt şi alte proiecte valoroase asupra cărora se lucrează
în cunoştinţă de cauză.
…S-a mai finalizat un an de
studii, încă un pas înainte pe
calea promovării culturii administrative, la care s-a referit Preşedintele Republicii Moldova,
Nicolae Timofti, în mesajul de

activitatea primăriei. Cu atât
mai mult, că studiem împreună
şi îmbinăm armonios teoria cu
practica, cu experienţa fiecăruia dintre noi. Şi împreună, cred,
vom reuşi să redăm noi valenţe
procesului de renovare şi mo-

salut cu prilejul aniversării de
20 de ani de la fondarea Academiei, care este dezvoltată şi sub
aspectul conlucrării eficiente a
funcţionarilor din autorităţile
publice.
Vlad IONAŞCU
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Activismul social – pârghie a progresului
Dl Victor Ciobanu, director al întreprinderii „Terra Info plus” SRL este proaspătul absolvent, studii superioare de masterat de profesionalizare, al Academiei de Administrare Publică, învăţământ de zi, specializarea „Drept constituţional şi drept administrativ”. Fiind indubitabil
pentru o societate bazată pe cunoaştere a susţinut teza de master cu tema „Dreptul la asociere”, argumentând astfel alegerea sa în interviul
acordat ziarului nostru.

Victor CIOBANU: Avem noi
o înţeleaptă zicală românească
„Cine deţine informaţia, deţine
puterea”. Cu alte cuvinte, o societate bazată pe cunoaştere nu
poate fi manipulată, ci, dimpotrivă, poate fi un actor activ în viaţa
politică a statului. Este un lucru
cert, dar eu, personal, m-am convins de aceasta în virtutea serviciilor prestate agenţilor economici,
persoanelor fizice, autorităţilor
publice. Lucrările geodezice, topografice şi batimetrice, pe care
le îndeplinim, sunt întotdeauna
coordonate cu autorităţile publice centrale sau locale.

CORESPONDENTUL: Probabil, că şi aceste relaţii au
fost o motivaţie de a face studii la Academia de Administrare Publică?
V.C.: Întocmai. O înţelegere
multilaterală a sistemului public, a administrării înseamnă
şi o conlucrare mai eficientă
cu autorităţile publice pentru
amenajarea şi dezvoltarea mai
durabilă a comunităţilor, care
se pot realiza, la rândul lor, pe
o bună cunoaştere a legislaţiei
de domeniu. De aceea, am şi
hotărât să mă înscriu la specializarea „Drept constituţional şi
drept administrativ”. Şi pe tot
parcursul studiilor la Academie
m-am condus de principiul
„Învăţând, să înveţi şi pe alţii”.
Fiindcă, îndeplinind lucrări
prin localităţile republicii, am
sesizat multe situaţii care creau mari probleme cetăţenilor.
Acum, fiind cunoscut aprofundat cu dreptul constituţional

şi dreptul administrativ, pot
ajuta oamenii cum să procedeze, conform legislaţiei, pentru
a-şi soluţiona problemele şi
să-i ajute şi pe alţii. Ştiind legislaţia, conlucrez şi cu funcţionarii publici pentru a întocmi
corect documentaţia lucrărilor
îndeplinite. Astfel, pas cu pas
populaţia trebuie informată,
accentuând rolul cetăţeanului
în treburile statului.
Toate acestea m-au şi motivat să scriu teza de master
cu tema „Dreptul la asociere”.
Adică, formând organizaţii
politice, obşteşti, nonguvernamentale sau de tipul celor
sindicaliste, cetăţenii se pot
implica activ în viaţa socială şi
politică a ţării, să vină cu opinii, sugestii, propuneri către
guvern sau parlament pentru
a contribui la perfecţionarea
legislaţiei, la implementarea
mai eficientă a reformelor, care
să determine o dezvoltare du-

rabilă reală a statului, să garanteze drepturile cetăţenilor, să le
asigure un trai mai decent.
COR.: Sunt probleme mereu în actualitate. Veţi continua să lucraţi asupra temei
abordate?
V.C.: Pentru viitorul apropiat îmi propun, în primul rând,
să aplic în practică cunoştinţele acumulate la Academie în
aceşti doi ani, care au fost ani de
studii deosebiţi. Acum pot confirma că la Academie procesul
de studii este, într-adevăr, unul
academic, cu profesori de o rară
inteligenţă şi foarte amabili care
te predispun la o studiere aprofundată a materialului. După
ce voi îmbina creativ teoria cu
practica şi voi acumula o experienţă bogată, învăţând continuu, mă voi gândi şi la studii de
doctorat. Şi tot aici, la Academia
de Administrare Publică.
Interviu de Ion AXENTI

Transparenţa – un indicator al democraţiei

Rodica JARDAN,
absolventă a Academiei de
Administrare Publică,
specializarea „Administrarea
Publică”, promoţia 2013
Studiile în domeniul administraţiei le-am început la facultatea Relaţii Internaţionale,
Ştiinţe Politice şi Administrative
a Universităţii de Stat din Moldova. Baza metodologică a specialităţii „Administrarea Publică”
o constituia cărţile şi monogra-

fiile profesorilor de la Academia
de Administrare Publică, fapt ce
mi-a şi trezit interesul de a continua studiile la această instituţie,
care prin însăşi denumirea ei se
prezentă ca un centru naţional
al ştiinţei administraţiei. Am venit aici pentru a-mi aprofunda
cunoştinţele în domeniul respectiv şi, îndeosebi, de a învăţa
cum să aplici aceste cunoştinţe
în practică, deoarece la universitate se predă mai mult teorie.
Cei doi ani de studii de
masterat la Academie mi-au îndreptăţit întru totul aşteptările.
Am învăţat şi teorie şi practică,
având profesori cu calităţi deosebite de a preda creator disciplinele şi, astfel, am acumulat
acel bagaj de cunoştinţe care
iţi oferă cele mai atractive oportunităţi. Am avut ca obiect de

cercetare problema informării
cetăţenilor, a interesului lor privind activităţile autorităţilor publice locale şi de a se implica activ în administrarea localităţilor.
Aceste probleme le-am reflectat în teza mea de masterat
„Asigurarea transparenţei şi accesul la informaţii privind activitatea autorităţilor publice”. Or,
transparenţa asigură, la rândul
ei, democratizarea societăţii,
adică a comunităţilor. Este important de a trezi interesul cetăţenilor să fie la curent cu activitatea primăriilor, de a se implica
în promovarea ideilor privind
dezvoltarea localităţilor. Aici
este vorba de consultarea cetăţenilor, de atragerea lor în diferite activităţi benevole, de a se
încadra în ONG-urile formate în
cadrul comunităţilor. O idee in-

teresantă poate fi „Poşta civilă”,
adică instalarea cutiilor poştale
în locurile publice, unde cetăţenii pot lăsa înscris propuneri,
sugestii, idei referitor la diverse probleme ale comunităţilor
şi căile de soluţionare a lor, pot
adresa întrebări autorităţilor locale. Multe se poate de realizat
pentru asigurarea unei reale
transparenţe şi de a conştientiza populaţia despre rolul pe
care trebuie să-l joace în administrarea comunităţii.
Actualmente, activez în
sectorul privat, ca manager,
dar după aceşti doi de studii la
Academie mă văd într-un viitor
previzibil angajată în calitate de
funcţionar public. Este un câmp
de activitate atractiv şi de mare
interes social, unde te poţi afirma spre binele cetăţenilor.
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Primul acord de cooperare intercomunitară
Primarii oraşului Teleneşti,
ai satelor Ineşti, Băneşti, Verejeni, Mândreşti şi Ratuş din raionul Teleneşti şi primarul din
Prepeliţa, raionul Sângerei au
semnat un acord de cooperare
intercomunitară care va permite evacuarea în comun a deşeurilor menajere din localităţile
participante.

salubritate, ei au povestit oamenilor despre procedura de
abonare la serviciu, şi au colectat şi câţiva saci cu gunoi.
„Dacă maşina va veni săptămânal, sigur că am să mă
abonez,” spune o locuitoare a
satului Ineşti. „Ne propunem să
dezvoltăm satul, dar şi să educăm oamenii să gândească mai

În urma semnării acordului,
mai bine de 20 de mii de oameni vor obţine acces, pentru
prima dată în istoria acestor
localităţi, la un serviciu de calitate de evacuare a deşeurilor
menajere.
„Acest acord ne va permite
să obţinem ceea ce aşteaptă
de la noi oamenii: servicii de
calitate şi un sat mai curat,” a
declarat, la ceremonia de semnare a acordului, Tudor Ţurcanu, primarul comunei Ratuş.
Concomitent cu lansarea serviciului de evacuare a deşeurilor menajere, în comună vor fi
lichidate gunoiştile neautorizate. Vasile Pânzaru, primarul satului Prepeliţa din r. Sângerei, a
mulţumit cosemnatarilor că au
acceptat participarea la acest
serviciu a unui sat din alt raion,
adăugând că demult se doresc
şi ei să aibă un sat mau curat.
După semnarea acordului, cei şapte primari au mers
în localitatea Ineşti pentru a
demonstra cum va funcţiona
noul serviciu. Îmbrăcaţi în veste speciale, la bordul maşinii de

ecologic,” a explicat Ludmila
Manoli, primariţa satului Ineşti.
În anii 2008-2009, primăria
oraşului Teleneşti a fost ajutată
de Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare şi de Fondul
naţional de dezvoltare regională să-şi creeze una dintre
cele mai puternice servicii de
salubrizare din Moldova. Astăzi, după capacitatea tehnică,
volumul de activitate şi serviciile prestate, întreprinderea de
salubrizare din Teleneşti a devenit o întreprindere modernă
(gunoişte ecologică, containere noi de colectare a deşeurilor,
unităţi motorizate performante, sistem de contracte individuale etc.)
„Sperăm că acest prim
proiect de cooperare intercomunitară va servi drept model
si pentru alte regiuni ale ţării. Vom continua să sprijinim
reformele care contribuie la
îmbunătăţirea vieţii tuturor
oamenilor,” a spus Narine Sahakyan, reprezentantul permanent adjunct al Programului
Naţiunilor Unite pentru Dez-

voltare în Moldova, prezentă la
eveniment.
„Semnarea acordului reprezintă doar începutul - urmează
să convingem sătenii să semneze contracte cu întreprinderea de salubritate, să stabilim
itinerarele în fiecare sat, şi să
lansăm propriu-zis serviciul,”
explică primarul oraşului Teleneşti, Vadim Lelic.
Serviciul de salubrizare va fi prestat
în baza contractelor individuale dintre întreprinderea
municipală şi cetăţeni. Primarii vor
îndemna locuitorii
satelor să semneze contracte, astfel
încât prima rută a
maşinii de la salubritate să aibă loc
pe 1 august. Costul
abonamentului la
acest serviciu nu
va depăşi 8 lei pentru o persoană pe
lună.
„Lansarea serviciului comun în câteva localităţi reprezintă un prim exemplu de
succes al reformei de descentralizare, care se desfăşoară în
Moldova,” spune Mihai Roşcovan, managerul Programului
comun pentru dezvoltare
locală
integrată.
Proiectul de
extindere a
serviciilor de
salubrizare
din Teleneşti
este susţinut
de Programul
comun
de
dezvoltare
locală integrată (PCDLI)
în contextul
implementării reformei de descentralizare ce prevede sporirea capacităţilor autorităţilor
locale de a administra treburile
publice şi de a presta servicii
locale accesibile şi de calitate
tuturor oamenilor.

Aproximativ 25% din primăriile din Republica Moldova au o populaţie mai mică de
1500 de locuitori, iar peste 80%
din ele - mai puţin de 5000 de
locuitori. Experienţa europeană demonstrează că lansarea
unor servicii publice în localităţi cu mai puţin de 5000 de
locuitori este dificilă şi nerentabilă. Mecanismul cooperării
intercomunitare oferă o soluţie
viabilă pentru această problemă.
„Nu este simplu, este necesară şi cooperarea primăriilor
care până acum erau mai mult
în competiţie, este necesar şi
acordul populaţiei de a încheia
un contract, de a plăti o anumită taxă”, a specificat managerul
Programului comun pentru
dezvoltare locală integrată, Mihai Roşcovan.
Până la sfârşitul anului
2015, Programul comun pentru dezvoltare locală integrată
îşi propune să realizeze 10 proiecte de cooperare intercomunitară în mai multe raioane ale
Republicii Moldova.
Programul este coordonat
de Cancelaria de Stat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi
Entitatea ONU pentru abilitarea femeilor şi egalitatea genu-

rilor, cu susţinerea financiară a
guvernelor Danemarcei şi Suediei, care au contribuit împreună 7 milioane 250 mii dolari
SUA.
Cor. „FP”
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Viziuni eminesciene

Funcţiunile publice sunt,
adesea, departe de popor
Un interviu inedit cu Mihai Eminescu

Eminescu nu a fost doar
poet şi gânditor, ci şi un mare
jurnalist român (cel mai mare)
şi, în această calitate, primul
analist economic şi politic din
istoria României.
„Diagnosticele”,
avertismentele, analizele şi soluţiile
sale, bazate pe o profundă
cunoaştere a realităţilor româneşti, a istoriei şi a contextului european, sunt valabile şi
astăzi. Citindu-i textele publicistice, ai senzaţia halucinantă că sunt scrise aici şi acum.
Pornind de la această realitate
culturală care, deşi publică,
este necunoscută publicului
(căci Eminescu este mai mult
citat decât citit), ne-am gândit
să-l „confruntăm” cu situaţia
din prezentul imediat, printr-un interviu virtual. De fapt,
virtuală este proiecţia în prezent, pentru că răspunsurile
„intervievatului” sunt, de fapt,
extrase din textele sale apărute în publicaţiile Federaţiunea,
Convorbiri Literare, Curierul de
Iaşi (1869-1877), Timpul (18771883), România Liberă (1889)
şi din manuscrisele publicate
postum. (Miron Manega)

- Domnule Eminescu, aţi putea descrie, în câteva cuvinte, cam cum arată
România de astăzi,
în perspectivă socială şi politică?
Plebea de sus face
politică, poporul de
jos sărăceşte şi se stinge din zi în zi de mulţimea greutăţilor ce
are de purtat pe umerii lui, de greul acestui
aparat reprezentativ
şi administrativ care
nu se potriveşte deloc
cu trebuinţele lui simple şi care formează
numai mii de pretexte
pentru înfiinţare de
posturi şi paraposturi,
de primari, notari şi
paranotari, toţi aceştia plătiţi
cu bani peşin din munca lui,
pe care trebuie să şi-o vânză
pe zeci de ani înainte pentru
a susţine netrebnicia statului
român. Cea mai superficială
socoteală din lume ar dovedi,
îndestul, că puterea productivă a naţiei româneşti n-a
crescut, n-a putut să crească în
raport cu groaza de cheltuieli
pe care le-au impus formele
de civilizaţie străină, introduse
cu grămada în ţara noastră…
Clasele productive au dat îndărăt; proprietarii mari şi ţăranii au sărăcit; industria de casă
şi meşteşugurile s-au stins cu
desăvârşire - iar clasele improductive, oamenii ce încurcă
două buchii pe hârtie şi aspiră
a deveni deputaţi şi miniştri,
advocaţi s-au înmulţit cu asupră de măsură, dau tonul, conduc opinia publică.
- Care credeţi că este cauza acestei situaţii?
- Am admis legi străine în
toată puterea cuvântului, care
substituie, pretutindenea şi
pururea, în locul noţiunilor
naţie, ţară, român, noţiunea

om, pe aceea de cetăţean al
universului… Am creat o atmosferă publică pentru plante
exotice, de care planta autohtonă moare… Azi avem cele
mai înaintate instituţii liberale:
control, suveranitatea poporului, consilii judeţene şi comunale. Stăm mai bine pentru
aceasta? Nu, de zece ori mai
rău, căci instituţiile noi nu se
potriveau cu starea noastră
de cultură, cu suma puterilor
muncitoare de care dispunem,
cu calitatea muncii noastre, încât trebuie să le sleim pe acestea pentru a întreţine aparatul
costisitor al statului modern.
- Aţi definit, în editorialele de la TIMPUL, aceste legi
de import ca fiind „legi ale
demagogiei”. Ce sunt acestea şi cum ar trebui să arate
nişte legi… „nedemagogice”?
- Legile demagogiei sunt
factice, traduse de pe texte
străine, supte din deget, pe
când ele ar trebui să fie, dacă
nu codificarea datinei juridice,
cel puţin dictate şi născute din
necesităţi reale, imperios cerute de spiritul de echitate al poporului; nu reforme introduse
în mod clandestin, necerute
de nimenea sau vulgarizate ca
o marfă nouă sau ca un nou
spectacol. Cum s-a ajuns la
acest import necondiţionat?
Spiritul public nu e copt…
Această copilărie a spiritului
nostru public se arată de la
începutul dezvoltării noastre
moderne, din zilele în care
cei dintâi tineri, rău sau deloc
preparaţi, s-au întors din Paris,
unde, uimiţi de efectele strălucite ale unei vieţi istorice de o
mie şi mai bine de ani şi uitând
că pădurea cea urieşească de
averi, ştiinţă şi industrie au un
trecut foarte lung în urma-i,
au socotit a introduce aceeaşi
stare la noi, introducând formulele scrise ale vieţii publice
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de acolo. Deci, îi învinuiţi de
superficialitate… E o zicală veche că, de-ai sta să numeri foile din plăcintă, nu mai ajungi
s-o mănânci. Drept că e aşa,
dar cu toate acestea acele foi
există. Şi dacă n-ar exista, n-ar
fi plăcintă. Asemănarea e cam
vulgară, dar are meritul de a
fi potrivită. Condiţiile plăcintei noastre constituţionale, a
libertăţilor publice, de care
radicalii se bucură atâta, sunt
economice; temelia liberalismului adevărat este o clasă de
mijloc care produce ceva, care,
puind mâna pe o bucată de
piatră, îi dă o valoare înzecită
şi însutită de cum o avea, care
face din marmură statua, din
in pânzătură fină, din fier maşine, din lână postavuri.
- Este clasa noastră de
mijloc în aceste condiţii?
Poate ea vorbi de interesele
ei? După părerea dumneavoastră, ce prevalează - sau
ce ar trebui să prevaleze - în
viaţa unui stat: politicul sau
economicul?
- De când lumea nu s-a văzut ca un popor să stea politiceşte sus şi economiceşte jos;
amândouă ordinele de lucruri
stau într-o legătură strânsă;
civilizaţia economică e muma
celei politice… Chestiunea
economică la noi nu e numai
o chestiune a mişcării bunurilor; ea e mai adâncă, e socială
şi morală. Fără muncă şi fără
capitalizarea ei, adică fără economie, nu există libertate. Celui care n-are nimic şi nu ştie să
se apuce de nici un meşteşug
dă-i toate libertăţile posibile,
tot rob e, robul nevoilor lui,
robul celui dintâi care ţine o
bucată de pâine în mână. Nu
există alt izvor de avuţie decât
munca, fie actuală, fie capitalizată, sau sustragerea, furtul.
Când vedem milionari făcând
avere fără muncă şi fără capital
nu mai e îndoială că ceea ce au
ei, a pierdut cineva.
Un articol de Miron Manega,
(după ziarul „TIMPUL”,
19 octombrie 2012)
Continuare în numărul
următor.
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În lumea ştiinţei şi a tehnicii

Cum arată amintirile
la nivel cerebral?
Oscar Wilde a numit memoria ”un jurnal pe care toţi
îl purtăm cu noi”. În prezent o
echipă de oameni de ştiinţă a
reuşit să găsească modalitatea
prin care se poate vedea unde
şi cum este scris acest jurnal.

Echipa, condusă de Don
Arnold şi Richard Roberts de
la University of Southern California, a creat nişte sonde
microscopice care luminează
sinapsele dintr-un neuron viu
în timp real, prin ataşarea de
markeri fluorescenţi pe proteinele sinaptice – toate acestea
fără a fi afectată capacitatea de
funcţionare a neuronului.
Aceste markere fluorescente le permit cercetătorilor
să vadă pentru prima oară pe

viu sinapsele excitatorii şi inhibitorii şi, ceea ce este foarte
important, felul în care acestea
se schimbă pe măsură ce se
formează noi amintiri.
Aceste sonde se comportă ca nişte anticorpi, dar sunt
legate mult mai strâns şi sunt
optimizate să lucreze în interiorul celulei, ceea ce anticorpii
nu pot face. Pentru crearea lor,
echipa a folosit o tehnică cunoscută sub numele de ”afişaj
mRNA”, care a fost elaborată
de Richard Roberts şi de Jack
Szostak, laureat al premiului
Nobel.
După modelul Proiectului
Genomului Uman, obiectivul
acestei iniţiative de 100 de milioane de dolari SUA este de a
întreprinde o cercetare rapidă
care să schiţeze cu exactitate
modul în care funcţionează
creierul şi care ne va permite
să ”înţelegem mai bine cum
gândim, cum învăţăm şi cum
ne amintim, după cum se afirmă pe site-ul web al iniţiativei
BRAIN.

Vaccin anticancer la plămâni
Oamenii de ştiinţă argentinieni şi cubanezi au conceput
primul „vaccin” pentru cancerul
de plămâni realizat vreodată. Testele clinice au arătat că
vaccinul a prelungit viaţa unui
număr de trei ori mai mare de
persoane diagnosticate cu o
fază târzie a cancerului la plămâni decât tratamentele obişnuite, bazate doar pe chimioterapie şi radioterapie.
Cercetătorii din Argentina
afirmă că medicamentul – ce
a fost conceput de cercetătorii de la Centrul de Imunologie
Moleculară din Cuba – oferă o
metodă nouă şi, totodată, eficientă de a amplifica tratamentul pentru cancer la plămâni.
Dacă tratamentele tradiţionale
omoară celulele canceroase,
dar atacă totodată şi toate celelalte celule ale corpului, Ra-

cotumomab se numără printre
medicamentele noi ce stimulează sistemul imunitar al corpului, permiţându-i să distrugă
cancerul prin „demascarea” sa,
spune Alonso.
Specialiştii speră să vândă
medicamentul în 25 de ţări
până în 2015.

Cancerul la plămâni este
cea mai răspândită cauză a
deceselor provocate de cancer
la nivel mondial, provocând
1.700.000 de decese în 2008,
conform celor mai noi date ale
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
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Primul obiect fabricat de
oameni în spaţiul interstelar
Sonda spaţială americană
Voyager 1, lansată în 1977, se
află în prezent la marginile Sistemului Solar, urmând să devină primul obiect fabricat de
oameni care se va „aventura”
în spaţiul interstelar, a anunţat
NASA într-o serie de articole
publicate în presa de specialitate.

Cele două sonde Voyager,
lansate în 1977, la un interval
de o lună una faţă de cealaltă,
se află încă într-o stare bună
de funcţionare, arată NASA.
Programul de explorare Voyager are ca obiectiv studierea
planetelor din afara Sistemului
Solar. Voyager 1 şi Voyager 2
au survolat deja planetele Ju-

piter, Saturn, Uranus, Neptun
şi 48 dintre sateliţii acestora
Datele transmise de cele nouă
instrumente aflate la bordul fiecăreia dintre cele două sonde
au făcut ca această misiune de
explorare a Sistemului Solar să
devină cea mai fructuoasă, din
punct de vedere ştiinţific, din
întreaga istorie spaţială.
Lucrul cel mai surprinzător
este că Voyager 1 şi geamăna sa, Voyager 2, continuă să
funcţioneze şi, mai mult, să comunice cu Terra. De mărimea
unui automobil, ea dispune
de o antenă cu un diametru
de patru metri şi un radio care
îi permite să trimită date spre
Terra. Aparatul său foto a fost
însă dezactivat în 1990, pentru
a economisi resursele de energie. Cu ajutorul bateriilor sale,
sonda poate să-şi alimenteze
instrumentele până în 20202025, dacă nu foloseşte comunicaţiile radio. Apoi îşi va continua singură drumul, rătăcind,
în spaţiul interstelar.

Harta Universului apropiat
O echipă internaţională de cercetători, incluzându-l
pe astronomul Brent
Tully din partea University of Hawaii, a
cartografiat mişcările structurilor cosmice aflate în Universul
din apropiere într-un mod mai
detaliat decât a fost vreodată
efectuat anterior.
Hărţile sunt prezentate sub
forma unui video care oferă
o reprezentare dinamică tridimensională a Universului,
utilizând funcţii de rotire, panoramare şi scalare. Materialul
video a fost anunţat recent la
conferinţa „Curenţii cosmici:
observaţii şi simulări” din Marsilia, Franţa, care a onorat cariera şi aniversarea de 70 de ani a
lui Brent Tully.

Proiectul „Curenţii cosmici”
a cartografiat densitatea materiei vizibile şi întunecate aflate
în jurul galaxiei noastre Calea
Lactee până la o distanţă de
300 de milioane de ani-lumină.
Structura la scară mare a
universului reprezintă o reţea
complexă de clustere, filamente şi spaţii goale. Spaţiile goale
sunt delimitate de filamente
care formează super-roiuri de
galaxii, cele mai mari structuri
din univers. Galaxia noastră,
Calea Lactee, se află într-un supergrup de 100.000 de galaxii.
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Dura lex, sed lex

Primarul de Cimişeni,
judecat pentru şantaj
Primarul de la Cimişeni,
Criuleni, va fi judecat pentru
comiterea infracţiunii de şantaj. Alesul local este învinuit

de procurori că, prin ameninţare cu moartea, i-a cerut unui
sătean să-i transmită dreptul
de proprietate asupra unor terenuri din extravilanul satului,
transmite IPN cu referire la un
comunicat de presă al Procuraturii Generale.

Pentru că nu a putut să-şi
atingă scopul, în martie, primarul s-a deplasat în barul care îi
aparţine familiei bărbatului şi,
continuând ameninţările, l-a
lovit cu un scaun în cap. Victima a fost internată în spital cu
traumă craniocerebrală închisă, comunică anchetatorii.
Tot pentru şantaj, dar şi huliganism agravat , este cercetat
şi primarul satului Bahmut, raionul Călăraşi. Potrivit procurorilor, acesta ar face parte dintrun grup criminal organizat care
a încercat să deposedeze mai
multe persoane de proprietăţi
scumpe. Cauza penală se află
pe rol la Judecătoria sectorului
Centru.

Poliţist din Cimişlia
„invitat” la CNA
Un inspector superior al
Serviciului
supravegherea
transportului şi circulaţiei rutiere din cadrul Inspectoratului
de poliţie Cimişlia a fost reţinut de ofiţerii direcţiei Sud a
CNA, fiind bănuit de corupere
pasivă. Potrivit denunţătorului, poliţistul ar fi extorcat de
la un conducător auto 4000 de
lei ca să nu-l atragă la răspundere penală pentru conducerea transportului în stare de
ebrietate.
În urma acţiunilor întreprinse, inspectorul a fost reţinut în flagrant în biroul său
de serviciu, în urma extorcării
şi primirii sumei de 4000 lei.
Totodată, ofiţerii CNA au do-

cumentat şi momentul returnării permisului de conducere
şi certificatului de înmatriculare auto.

Pe acest caz a fost deschis
un dosar penal în temeiul art.
324 alin. (2) lit. c) Cod penal
– corupere pasivă. Dacă va fi
găsit vinovat, omul legii riscă
până la 10 ani de închisoare cu
o amendă de până la 60 de mii
de lei.

Om de afaceri, reţinut
pentru trafic de influenţă
Un om de afaceri din Briceni a fost reţinut de ofiţerii
CNA, fiind suspectat de trafic

de influenţă. Potrivit denunţătorului, bărbatul i-ar fi cerut
2000 de euro sub pretextul că

are influenţă asupra primarului de Edineţ şi că-l poate determina pe acesta să favorizeze vânzarea, la preţ avantajos,
a unui teren al Primăriei, prin
intermediul Comisiei de licitaţie.
În baza denunţului, ofiţerii
CNA au deschis un dosar penal pentru trafic de influenţă,
reţinând omul de afaceri în-
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tr-un bar din municipiul Bălţi.
Operaţiunea a avut loc în momentul transmiterii banilor.

Medic din Soroca suspectat
de luare de mită
Şeful secţiei obstetrică perinatologică din cadrul Spitalu-

lui raional Soroca a fost reţinut
de către ofiţerii direcţiei Nord
a CNA. Medicul este suspectat

că ar fi pretins şi primit 3500 de
lei de la o pacientă pentru efectuarea unei operaţii cezariene
şi acordarea ajutorului medical
postnatal
Potrivit sursei, reţinerea a
avut loc imediat după transmiterea banilor. În acest caz a fost
deschis un dosar penal pentru
corupere pasivă, iar dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la
10 ani de închisoare.

800 de euro pentru
o operaţie la ochi
Un medic oftalmolog din
cadrul Spitalului pentru copii
„Emilian Coţaga” din capitală a
fost reţinut în flagrant de ofiţerii CNA, fiind bănuit de corupere pasivă.
Potrivit
denunţătorului,
medicul i-ar fi cerut 800 de
euro pentru a-i opera fiica la
ambii ochi. Conform datelor
preliminare a anchetei, copilul

suferea de cataractă congenitală totală şi avea îndreptare
de la medicul de familie pentru a fi internat de urgenţă în

spital şi supus intervenţiei chirurgicale.
În pofida constatărilor medicului de familie, oftalmologul ar fi extorcat de la mama
pacientului câte 400 de euro
pentru fiecare ochi operat. În
momentul flagrantului, bărbatul a predat benevol 400 de
euro, primiţi de la denunţător.
Pe acest caz a fost deschis
un dosar penal în temeiul art.
324 Cod penal – corupere pasivă. Bănuitul a fost reţinut
pentru 72 de ore , iar dacă va
fi găsit vinovat, riscă până la 10
ani de închisoare cu o amendă
în mărime de până la 60 de mii
de lei.
În primele 5 luni ale anului curent, CNA a pornit 11
cauze penale care vizează
corupţia în domeniul ocrotirii sănătăţii.
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Diverse

Cum să ne păzim sănătatea?
Vă prezentăm un top al celor mai nocive produse alimentare
pe care trebuie să le evităm pentru a ne ocroti sănătatea
Hot dog

Acest produs alimentar
american place tuturor. Ceea
ce nu ştim însă atunci când
muşcăm cu plăcere din cornul
cu crenvuşti, kechup şi muştar,
este că fiecare înghiţitură ne
afectează sănătatea. Crenvuştii sunt preparaţi din resturi
de carne de pe oase şi conţin
agenţi de îngroşare şi arome,
ambele foarte nesănătoase.
Un studiu, realizat recent de
American Institute for Cancer
Research, demonstrează că 50
de grame de carne procesată,
echivalentul a unui crenvuşti,
consumate zilnic, cresc riscul
apariţiei cancerului colorectal
cu 21%.

Chipsurile
Sunt, probabil, cele mai nesănătoase dintre alimentele de
fast food. Cu toate că cartofii
sunt sănătoşi, modul de preparare al chipsurilor schimbă

lucrurile. Chipsurile se fac prin
prăjirea în ulei a feliilor foarte
subţiri de cartof, cu un adaos
mare de zahăr şi sare, conservanţi şi aditivi alimentari.
Dincolo de faptul ca îngraşă,
chipsurile de cartofi sunt periculoase din cauza conţinutului
mare de grăsimi nesaturate.
Consumul ridicat de chipsuri
creşte riscul bolilor cardio-vasculare, nivelul de colesterol, iar

provoacă hiperactivitate şi
modificări ale ADN-ului, iar cafeina, regăsită în concentraţii
mari în sucuri, poate cauza tulburări de somn şi anxietate

Margarina
Acest produs conţine uleiuri vegetale hidrogenate, care
formează acizi transaminazici,
care dăunează organismului şi
în timp duc la apariţia bolilor
cardiovasculare, a diabetului,
a cancerului şi a obezităţii. Grăsimile vegetale hidrogenate
slăbesc şi rezistenţa sistemului
imunitar şi, astfel, organismul
devine mai vulnerabil în faţa
infecţiilor şi a intoxicaţiilor.

unele studii le leagă de boala
Alzheimer, diabet şi depresie.

Mezelurile

Băuturile carbogazoase
După ce mâncăm un hot
dog şi o pungă de chipsuri,
probabil, ni se face sete. Ultimul lichid, cu care ar trebui să
ne potolim setea, este o băutură carbogazoasă. Sucurile
răcoritoare ne afectează şi ele
sănătatea. Băuturile acidulate
pot duce la obezitate şi carii
dentale. Benzoatul de sodiu

mezelurile provoacă hipertensiune, boli cardiovasculare,
cancer şi obezitate.

Produse de patiserie şi gogoşi

Sunt făcute din făină albă,
zahăr rafinat, arome artificiale
şi uleiuri hidrogenate pline de
grăsimi nesănătoase pentru
organism, plus că sunt foarte
bogate în calorii şi sărace în
substanţe nutrimente. Produsele de patiserie conţin grăsimi
saturate şi aditivi alimentari,
pentru a fi menţinute fragede
timp îndelungat.

Guma de mestecat
Indiferent că sunt ieftine
sau scumpe, mezelurile sunt la
fel de dăunătoare organismului. Ele sunt pline de grăsimi,
sare, condimente şi conservanţi. Consumate constant,

Provoacă balonare, iar dacă
este consumată în exces, duce
la apariţia gastritei şi a ulcerului gastric.
Mâncaţi responsabil. Viaţa trebuie să aibă prioritate.
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