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ZIAR BILUNAR EDITAT DE CĂTRE ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

SUPLIMENT LA REVISTA “ADMINISTRAREA PUBLICĂ“

Şedinţa Senatului Academiei
La 10 iulie curent, a
avut loc prima şedinţă a Senatului Academiei în noua
sa componenţă, moderată
de dl Oleg BALAN, rector
al Academiei, doctor habilitat, profesor universitar,
care a menţionat că actualul Senat este cel mai reprezentativ din istoria sa.

brii Senatului – GROZA Andrei, doctor, conferenţiar
universitar, prim-prorector; DELIU Tudor, deputat
în Parlamentul Republici
Moldova, BODIU Victor,
Secretar general al Guvernului Republicii Moldova;
CANŢÎR Vlad, Preşedintele
Federaţiei SINDASP; STRE-

În urma alegerilor desfăşurate în toate subdiviziunile Academiei, inclusiv
la catedre, delegării reprezentanţilor Parlamentului
şi Guvernului Republicii
Moldova, Federaţiei sindicatelor de ramură, numirii
din oficiu a unor conducători, conform noului Statut
al Academiei, în componenţa Senatului au fost desemnaţi:
BALAN Oleg, doctor
habilitat, profesor universitar, rector, preşedinte al
Senatului; DULSCHI Silvia, doctor, conferenţiar
universitar interimar, şef
Direcţie ştiinţă şi cooperare internaţională, secretar
ştiinţific al Senatului; mem-

CHII Maria, doctor, conferenţiar universitar, director
al Departamentului învăţământ superior; ŢEPORDEI
Aurelia, director al Departamentului dezvoltare
profesională; DULSCHI Ion,
doctor, conferenţiar universitar, şef interimar Catedră ştiinţe administrative;
TOFAN Tatiana, doctor,
conferenţiar universitar, şef
interimar Catedră economie şi management public;
TĂRÎŢĂ Orest, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe politice şi relaţii internaţionale; GORIUC
Silvia, doctor, conferenţiar
universitar, şef Catedră ştiinţe juridice, preşedintele
comitetului sindical al AAP;

GHERMAN Teodora, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră tehnologii
informaţionale
aplicate;
GOREA Ana, doctor, conferenţiar universitar, Catedra
ştiinţe politice şi relaţii internaţionale; TIPA Ion, doctor, conferenţiar universitar
interimar, Catedra ştiinţe
juridice; FRUNZE Oleg,
doctor, lector superior universitar, Catedra economie
şi management public; ANDRIEVSCHI Ludmila, şef
Direcţie
managementul
personalului şi relaţii publice; LEANCĂ Tudor, şef
Direcţie generală logisitcă,
SOBIESKI-CAMERZAN Rodica, şef Bibliotecă; SAVCA
Tatiana, lector superior
universitar, Catedra ştiinţe
administrative; ŢAP Iurie,
doctorand, a. II, deputat
în Parlamentul Republicii
Moldova; PERCEMLÎ Alexei, masterand, an. I, specializarea „Teoria şi practica
administraţiei publice”.
Printre cele 17 între-

bări examinate în această
şedinţă pot fi menţionate
cele ce ţin de aprobarea
regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea
Senatului, Departamentului învăţământ superior,
Departamentului dezvoltare profesională, subdiviziunilor structurale ale Academiei, rapoartelor privind
totalizările procesului de
instruire la studii superioare de masterat în anul de
studii 2013-2014, planurilor de învăţământ pentru
anii de studii 2014-2017,
Îndrumarului metodic privind elaborarea tezelor de
master.
Regulamentul
Senatului a fost prezentat spre
aprobare de dna S. Dulschi,
care a menţionat că noul
Regulament a fost elaborat în conformitate cu noul
Statut al Academiei, cu reorganizările instituţiei şi
prevederile legislative. În
acest context, dl V. Bodiu,
Secretar general al Guvernului a subliniat importanţa unei colaborări mai
strânse şi mai eficiente a
(Continuare în pag. 4)
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Republica Moldova a fost
Întrevedere Nicolae Timofti căprimul
stat care a recunoscut,
în 1990, Actul de restabilire a
– Violeta Motulaite
independenţei Lituaniei. Do-

Preşedintele
Republicii
Moldova, Nicolae Timofti, a
avut la Reşedinţa de stat o
întrevedere cu ambasadorul
Republicii Lituania, Violeta Motulaite, cu ocazia încheierii misiunii sale diplomatice în ţara
noastră.
Şeful statului a apreciat
drept excelente relaţiile bilaterale şi a mulţumit doamnei Violeta Motulaite pentru eforturi-

le sale în vederea impulsionării
colaborării moldo-lituaniene
în toate domeniile.
Nicolae Timofti a mulţumit
pentru sprijinul ferm pe care
Lituania l-a acordat ţării noastre în procesul de integrare
europeană. „Este remarcabilă
atitudinea preşedintelui Lituaniei, Dalia Grybauskaite, care,
cu diferite ocazii, şi-a exprimat
solidaritatea cu poporul Republicii Moldova. Ne-am convins
că Lituania este un aliat de
nădejde al ţării noastre în demersul său de integrare euro-

peană”, a spus Nicolae Timofti.
Ambasadorul
Republicii
Lituania, Violeta Motulaite, l-a
felicitat pe şeful statului cu
ocazia semnării, la Bruxelles, a
Acordului de Asociere între Republica Moldova şi UE.
Legislativul de la Vilnius
a ratificat Acordul de Asociere între Republica Moldova şi
UE, Lituania fiind cea de-a treia ţară din spaţiul comunitar,
după România şi Estonia, care
a făcut acest lucru.
„Relaţia specială dintre ţările noastre se explică prin faptul

rim să vă transmitem experienţa noastră pe care am acumulat-o în procesul de integrare
europeană, pentru a vă facilita
acest parcurs ”, a spus Violeta
Motulaite. Ambasadorul Lituaniei a opinat că semnarea
Acordului de Asociere cu UE
reprezintă o oportunitate pentru modernizarea societăţii.
„Implementarea standardelor
UE în diferite domenii şi dezvoltarea relaţiilor comerciale
cu partenerii occidentali vor
asigura un trai mai bun pentru
cetăţenii Republicii Moldova”,
a conchis Violeta Motulaite.

Proiect privind reîntregirea teritorială a ţării

Parlamentul
Republicii
Moldova, la iniţiativa unui grup
de deputaţi, a aprobat o declaraţie cu privire la procesele de
reintegrare teritorială a ţării, în
contextul ratificării Acordului
de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi
crearea Zonei de Comerţ Liber
Aprofundat şi Cuprinzător.
Proiectul a fost prezentat

de vicepreşedintele Parlamentului, Liliana Palihovici,
care a menţionat că interesul
general al autorităţilor moldoveneşti constă în implicarea
plenară a regiunii transnistrene în procesele de integrare
europeană şi continuarea dialogului orientat pe restabilirea
integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.
„Această declaraţie vine să
transmită mesajul clar că autorităţile statului îşi doresc o
dezvoltare prosperă a tuturor
regiunilor ţării şi prin această
declaraţie se combat, inclusiv, afirmaţiile unora privind

blocada economică a regiunii transnistrene în contextul
Acordului de Asociere”, a spus
Liliana Palihovici.
Vicepreşedintele
Parlamentului a menţionat că
administraţia
tiraspoleană
demonstrează reticenţă faţă
de acest subiect, în situaţia
în care agenţii economici din
regiune denotă un interes
sporit faţă de impactul Zonei
de Comerţ Liber. Ca urmare
a demersurilor Chişinăului şi
pentru a facilita procesul decizional la Tiraspol, Uniunea
Europeană a decis să prelungească aplicarea preferinţelor

comerciale autonome pentru companiile din regiunea
transnistreană până la finele
anului 2015.
Liliana Palihovici a specificat că este necesară identificarea unei formule optime
de implementare a Zonei de
Comerţ Liber în stânga Nistrului, iar declaraţia propusă
Parlamentului spre aprobare
reprezintă în sine un apel politic din partea Chişinăului către
Tiraspol de a începe discuţiile
asupra modalităţilor de implementare a Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător
în regiune.

Acord de cooperare moldo-germană

Acordul-cadru privind cooperarea moldo-germană în
domeniul dezvoltării a fost
semnat la întrevederea dintre Premierul Iurie Leancă şi
ministrul Afacerilor Externe al
Republicii Federale Germania,
Frank-Walter Steinmeier.
Acordul va crea premisele necesare pentru realizarea
proiectelor de aprovizionare cu apă potabilă şi tratarea
apelor reziduale în mediul

rural, modernizarea serviciilor
publice locale, consolidarea
capacităţilor de administrare
publică şi crearea infrastructurii naţionale de calitate în
domeniul metrologiei şi controlului calităţii.
Totodată, cei doi oficiali au
discutat despre cooperarea
bilaterală, relaţiile Republica
Moldova - Uniunea Europeană
şi evoluţiile regionale. „După
14 zile de la semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană, relaţiile Republicii
Moldova cu Germania şi Uniunea Europeană au constituit tema de bază a întâlnirii
noastre. Prin semnarea acestui

Acord privind cooperarea moldo-germană vom avea parte
de o colaborare și mai intensă
în sectorul dezvoltării”, a declarat Frank-Walter Steinmeier.
Iurie Leancă a menţionat că
Republica Moldova pledează
pentru dezvoltarea relaţiilor
cu Germania în domeniile comercial-economic şi investiţional, precum şi pe dimensiunea umană. Şeful Executivului
a mulţumit Germaniei pentru
sprijinul consistent în dezvoltarea relaţiilor cu UE şi desfăşurarea reformelor în ţara noastră.
„Programele de asistenţă
germană se desfăşoară cu succes în diverse domenii, inclusiv

în administraţia publică, sănătate, eficienţa energetică, agricultură”, a spus Iurie Leancă.
Germania a decis să mărească asistenţa tehnică şi financiară acordată Republicii
Moldova pentru realizarea proiectelor de modernizare a ţării.
Notă. Germania menţine
R. Moldova în lista statelor
beneficiare de asistenţă, acordată de Guvernul RFG prin intermediul Ministerului Federal
pentru Cooperare Economică
şi Dezvoltare (BMZ). Asistenţa
tehnică germană se cifrează la
suma de 39,5 mil. de euro, iar
asistenţa financiară - la 98,8
mil. de euro.
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Academia de Administrare Publică
anunţă admiterea prin concurs la
studii superioare de masterat:
- DE CERCETARE, învăţământ de zi, cu durata
studiilor de 2 ani la specializările:
• „Teoria şi practica administraţiei publice”,
• „Management”,
• „Relaţii internaţionale”.
- 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 constituţional şi drept administrativ”,
• „Anticorupţie”,
• „Management informaţional în administraţia 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 masteratul de profesionalizare;
• diploma de licenţă sau echivalentă cu suplimentul în original şi o copie;
• 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 21 iulie - 03 august 2014.
Candidaţii vor susţine următoarele probe de admitere:
• examen la specialitate;
• test pentru verificarea nivelului de cunoaştere a limbii străine;
• test de evaluare a competenţelor digitale (utilizarea calculatorului).
Probele de admitere vor avea loc în perioada 05-08 august 2014.
Pentru optimizarea procedurii de depunere a actelor se poate utiliza
formularul electronic de fişă personală.
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: admiterea2014@aap.gov.md
La Academia de Administrare Publică vă puteţi deplasa cu autobuzul nr. 11 şi cu microbuzele nr. 124, 180.
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Viaţa Academiei

Şedinţa Senatului Academiei
(Sfârşit. Început în pag. 1)

Academiei cu Cancelaria
de Stat pentru promovarea
politicilor statului şi consolidarea serviciului public al
ţării.

comparativ cu 224 de absolvenţi în anul precedent.
Şi reuşitele masteranzilor
sunt mai superioare ca în
anii precedenţi.
Pe parcursul anului de
studii au fost organizate

În continuare, au fost
propuse spre examinare şi
aprobare două chestiuni
mai importante de pe ordinea de zi a şedinţei.
Dna M. Strechii a prezentat Raportul privind
totalurile procesului de
instruire la studii superioare de masterat în anul
de studii 2013-2014, care
s-a referit la aspectele organizatorice, structurale
şi metodice de asigurare a
procesului de studii, profesionalismul corpului profesoral-didactic, reuşitele
masteranzilor. În anul 2014,
a fost înregistrată cea mai

98 de ore cu acces public,
ceea ce a permis de a îmbunătăţi nivelul calitativ al
procesului de studii, nivelul profesionist al tinerilor
profesori.
Profesorii au desfăşurat
şi o amplă activitate ştiinţifică, publicând pe parcursul anului de studii 225
de lucrări: monografii, manuale, articole ştiinţifice în
revistele naţionale şi internaţionale, au participat cu
succes la diverse seminare,
forumuri, în cadrul multor
proiecte.
Un alt Raport de totalizare, privind organizarea

mare promoţie de masteranzi – 312 de absolvenţi,

şi desfăşurarea procesului
de dezvoltare profesională

a personalului din autorităţile publice în semestrul I al anului 2014, a fost
prezentat de dna Aurelia
Ţepordei. Cursurile de dezvoltare profesională sunt
organizate sub trei aspecte: la comanda de stat, în
parteneriat cu Agenţia de
Cooperare Internaţională a
Germaniei (GIZ) şi la solicitarea autorităţilor publice
sau private. Pentru anul curent, conform comenzii de
stat, urmează să fie instruiţi
1290 de funcţionari publici.
În primul semestru au fost
instruiţi 821 de funcţionari
publici de la APC şi APL.
Dna A.Ţepordei s-a referit,
de asemenea, la tematica
cursurilor de instruire, la
aplicarea noilor module, la

a Consiliului Departamentului învăţământ superior,
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere la studii superioare de masterat în cadrul
Academiei, Structura anului de studii şi Calendarul
desfăşurării procesului de
învăţământ pentru anul
de studii 2014-2015, alte
chestiuni organizatorice
privind procesul de studii
şi de ordin intern.
Toate documentele prezentate, după discutarea
lor şi înaintarea anumitor
propuneri, modificări, precizări şi redactare, în scopul
îmbunătăţirii lor, au fost
aprobate de către Senat.
Membrii Senatului au
aprobat, de asemenea,

implementarea mai multor proiecte câştigate prin
licitaţie şi a prezentat spre
aprobare 5 modele de Certificate de absolvire a cursurilor de dezvoltare profesională, până în prezent
fiind doar un singur model
de certificat.
În continuare, au fost
prezentate spre aprobare
planurile de învăţământ
pentru anul studii 20142015, Regulamentele cu
privire la organizarea studiilor superioare de masterat ciclul II, privind organizarea şi desfăşurarea
procesului de dezvoltare
profesională, de activitate

prin vot unanim, conferirea
titlului ştiinţifico-didactic
de conferenţiar universitar
dnei Tatiana Tofan, şef interimar al Catedrei economie
şi management public.
La finele şedinţei, rectorul Academiei, dl Oleg Balan, preşedintele Senatului,
a mulţumit celor prezenţi,
copului profesoral-didactic şi întregului colectiv al
Academiei pentru buna
organizare a procesului de
studii şi reuşitele anului de
studii 2013-2014, care constituie o bază solidă pentru
noi realizări în anul de studii 2014-2015.
Ion AXENTI
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Reprezentanţii CIAL în vizită la Academie

Miercuri, 9 iulie curent, reprezentanţii Centrului de Informare a Autorităţilor Locale
(CIAL), directorul Centrului,
Tomasz HORBOWSKI, şi specialistul în comunicare, Iulian
UNGUREANU, s-au aflat într-o
vizită de documentare la Academia de Administrare Publică, având o întrevedere cu rectorul Academiei, Oleg BALAN,
doctor habilitat, profesor universitar, la care au fost prezenţi,
de asemenea, prim-prorecto-

rul Academiei, Andrei GROZA,
doctor, conferenţiar universitar, şi Ion DULSCHI, şef Catedră
ştiinţe administrative, doctor,
conferenţiar universitar.
Oaspeţii au mulţumit pentru bunăvoinţa de a fi primiţi la
Academie şi au făcut o scurtă
prezentare a CIAL, care este un
proiect al Guvernului Poloniei.
Misiunea Centrului este de a
asigura cu informaţii necesare
(know-how) autorităţile locale şi ONG-urile din Republica

Moldova care promovează
ideea implementării unor proiecte şi care sunt în căutarea
unor surse de finanţare şi parteneri externi.
Dl O. Balan a menţionat
multiplele relaţii de colaborare cu parteneri din Polonia,
disponibilitatea de a extinde
această colaborare şi că este
binevenită o cooperare cu
Centrul de Informare a Autorităţilor Locale, care are tangenţe cu activitatea Academiei.
DL T. Horbowscki a subliniat că scopul acestei vizite este
de a iniţia mai multe proiecte
comune cu Academia. Este
vorba de a stabili un parteneriat cu Şcoala Naţională de
Administrare Publică - KSAP
(Polonia) pentru a prelua experienţa şi practicile de lucru
europene în domeniu, de a
organiza stagii ale masteranzilor şi profesorilor.
Un alt proiect propus AAP

Întâlnirea de la Iaşi
a secretarilor APL
În perioada 3-5 iulie 2014,
Consiliul judeţean Iaşi a fost
gazda unui eveniment, destinat schimbului de experienţă
între secretarii Consiliilor judeţene din România şi secretarii Consiliilor raionale din
Republica Moldova, la care au
mai participat şi secretari din
regiunea Viniţa, Ucraina. Pregătirea şi desfăşurarea evenimentului a fost coordonată de
către secretarul judeţului Iaşi,
dna Lăcrimoara Vernică,
Scopul acestui eveniment
a fost promovarea cooperării
transfrontaliere între funcţionarii de conducere din autorităţile publice de nivelul II,
schimbul de experienţă pe domeniul de administrare publică şi asistenţă socială. În prima
fază, activităţile au fost focusate pe analiza cadrului normativ
în cele trei state. Astfel, au fost
identificate ca puncte de refe-

rinţă comune numărul mare de
acte normative care stabilesc
atribuţiile secretarilor şi lipsa
unui clasificator al atribuţiilor
de serviciu. La fel, a fost remarcată organizarea în România,
la nivel naţional, a asociaţiilor
secretarilor de diferite niveluri
care, respectiv, sunt întrunite
într-o Confederaţie Naţională
a Secretarilor. Aceste forme de
asociere permit colegilor din
România de a se face auziţi în
dialogul cu autorităţile statu-

lui, practici recomandate de a
fi preluate şi de secretarii consiliilor locale din R. Moldova şi
cei din Ucraina.
Activităţile au continuat
prin prezentarea sistemului
de asistenţă socială judeţeană, în special, a obiectivelor
de menire socială. Am vizitat
unul dintre cele mai importante astfel de obiective, Centrul
de Servicii Sociale „Bucium,” în
curtea căruia a avut loc manifestarea oficială de dezvelire a

spre colaborare este crearea
unui grup de experţi / formatori în domeniul cooperării cu
donatorii străini şi atragerea
de fonduri europene pentru a
fi utilizate de beneficiarii din R.
Moldova, în special, în activităţile de formare şi dezvoltare a
autorităţilor locale.
În cadrul discuţiilor au fost
abordate mai multe aspecte
ale cooperării, precum ar fi
oferirea spaţiilor pentru organizarea seminarelor şi treningurilor în procesul de formare
a experţilor etc. Dl O. Balan a
accentuat, în acest context,
că Academia dispune de un
potenţial tehnic şi metodicodidactic avansat pentru o colaborare la cel mai înalt nivel.
Părţile au convenit de a
pregăti proiectele Acordurilor de colaborare, care urmează să fie semnate la începutul noului an de studii.
Vitalie NICA
bustului marelui poet Grigore
Vieru, fiind menţionat ca mare
promotor al literaturii române.
Manifestarea a continuat cu
un recital de versuri şi muzică interpretat de beneficiarii
Centrului. Activitatea în domeniul asistenţei sociale a fost
prezentată de către reprezentantul Consiliului Judeţean
Iaşi, fiind, pe parcurs, analizate
asemănările şi deosebirile în
sistemul asistenţei sociale din
ţările participante.
Activităţile din cadrul acestui eveniment ne-au permis
de a cunoaşte mai bine specificul sistemului administraţiei publice la capitolul ce ţine
de atribuţiile secretarilor din
autorităţile publice de nivelul
doi. Complementar, au fost
încheiate o serie de acorduri
de cooperare între secretarii de raioane din Republica
Moldova şi cei de judeţe din
România, care indubitabil vor
permite fortificarea cooperării
între administraţiile locale de
pe ambele maluri ale Prutului.
Petru BOICU,
secretar al CR Anenii Noi
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Orice aniversare reprezintă
un prilej de totalizare a eforturilor depuse de generaţiile de
oameni. În cazul dat avem în
vedere parcursul de zeci şi poate
chiar sute de ani ai subiectelor
care în ultima instanţă formează
actualul sector Buiucani.
Tendinţa de a valorifica trecutul, a studia prezentul şi a
pune temelia viitorului reprezintă sentimentul firesc pentru
dragostea de patrie, de baştină,
de cartier, de stradă, de casă etc.
Aceste sentimente caracterizează pe deplin anul 2014 pentru
sectorul Buiucani al municipiului
Chişinău, continuator al fostului
raion Frunze, care în decembrie
curent va marca 50 de ani de la
fondare.
Istoria demnităţii noastre.
Documentar, istoria sectorului
începe în anul 1964, dar, privită
în ansamblu, istoria acestui spaţiu geografic are sute şi chiar mii
de ani. Începuturile civilizaţiei
pe aceste meleaguri datează din
protoistorie, sunt monumente
din cultura geto-dacică, din evul
mediu timpuriu etc. Buiucanii
de astăzi s-au constituit pe vatra
fostelor sate Buiucani, Vovinţeni,
Gheţioani, Sculeni (Bariera Sculeni).
Pentru anul jubiliar pretura
a elaborat un amplu program
de acţiuni. Conform acestui program, colaboratorii preturii, de
comun acord cu instituţiile abilitate din sector, au organizat pe
parcursul primului semestru o
serie de manifestări, după cum
urmează: Sărbătorile de iarnă,
în care au fost antrenate practic toate colectivele. Pretura, în
cooperare cu unii agenţi economici, au organizat manifestări
cultural-artistice, cu oferirea de
cadouri pentru copiii din clasele
primare din sector şi din familiile social-vulnerabile. Pe parcursul primului semestru al anului
2014, colaboratorii preturii au
organizat o serie de seminare în
instituţiile de învăţământ privind
istoria şi evoluţia sectorului pe
parcursul a mai multor epoci istorice, începând cu data atestării
documentare a satului Buiucani,
includerea lui în componenţa or.
Chişinău, perioadele războaielor
ruso-turce, desfăşurate pe teritoriul Moldovei, anexarea Basara-
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Sectorul Buiucani la 50 de ani:
istorie şi împliniri
Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus,
dacă vrei să poţi să vezi foarte departe...
şi merită să încerci să faci totul...
C. Brâncuşi
biei la Imperiul rus, trezirea conştiinţei naţionale a moldovenilor
basarabeni, crearea şi activitatea
„Sfatului Ţării”, Unirea Basarabiei
cu România, ultimatul sovietic şi
cedarea Basarabiei.

tărilor au avut şi au drept motto:
„Libertatea... titlul demnităţii
noastre, fundamentul drepturilor şi datoriilor noastre faţă de
locul unde noi trăim”. Manifestările cultural-artistice şi sporti-

O fotografie ca amintire împreună cu foştii preşedinţi ai
sectorului (raionului) Buiucani.
După cel de-al Doilea Război Mondial, a urmat istoria
perioadei sovietice a Buiucanilor. Pentru tinerele generaţii ar fi interesant să ştie că în
primii ani de după război Buiucanii intrau în componenţa
raionului Krasnoarmeisk. Apoi
a fost format raionul Frunze,
care odată cu independenţa
tânărului nostru stat, Republica Moldova, a devenit sectorul
Buiucani. Aceste subiecte, reflectate în monografia „Buiucani: trecut, prezent şi viitor”
(autor – pretorul sectorului,
Valeriu Nemerenco), în curs de
apariţie, credem, că vor fi puse
în discuţie de profesorii instituţiilor de învăţământ în cadrul
orelor destinate istoriei localităţii. La fel, pentru a da tonul şi
a demonstra importanţa anului
2014 pentru sectorul Buiucani,
pretura a organizat o serie de
întruniri cu agenţii economici,
pe ordinea de zi fiind salubrizarea şi amenajarea tuturor cartierelor sectorului.
Marea majoritate a manifes-

ve antrenează permanent sute
şi sute de copii şi adolescenţi.
Cultura înveşniceşte neamul. La 29 martie 2014, în
incinta liceului „N. Leviţki” s-a
desfăşurat Festivalul-concurs
„Cântecele Speranţei, Credinţei
şi Iubirii. Victoria 69”, cu participarea a 28 de colective din tot
atâtea instituţii de învăţământ
din sector. Este îmbucurător faptul, că la această manifestare au
participat foarte activ veteranii
din sector. Manifestarea s-a desfăşurat fără conotaţii politice,
fiind evocat sentimentul prieteniei şi condamnat războiul,
conflictele militare, conflictele
interetnice. Este binevenit de
remarcat că la faza municipală a Festivalului-concurs tinerii
noştri artişti s-au învrednicit de
locuri premiante. Sectorul s-a
prezentat la acestă fază cel mai
bine din municipiu.
Copiii şi adolescenţii din
sector au dat şi dau dovadă
de talent. Aceasta încă odată
ne-a demonstrat concursul „Şi
tu poţi fi o stea,” desfăşurat la

29-30 martie în incinta sălii de
festivităţi ale preturii, consacrat
aniversării de 50 de ani ai sectorului Buiucani. Acest concurs
a fost organizat în colaborare cu
Camera de Comerţ şi Industrie a
Republicii Moldova (preşedinte
Gheorghe Cucu). La acest concurs au participat peste 100 de
copii şi adolescenţi din 35 de
instituţii şcolare şi extraşcolare
din sector, care au dat dovadă
de veritabile talente şi măiestrie,
fiind astfel confirmată înţeleapta vorbă populară “Mai nasc şi la
noi talente!”. Suntem convinşi că
aceşti copii vor reprezenta sectorul, municipiul, ba chiar şi ţara
la cel mai înalt nivel la festivaluri
şi concursuri naţionale şi internaţionale.
La 7 aprilie, de comun acord
cu instituţiile superioare de învăţământ din sector, a fost organizată în incinta casei de cultură
a Universităţii de Stat din Moldova serata distractivă cu genericul „Lume, lume, hai la glume”,
la care au participat 8 colective
artistice din cadrul universităţilor amplasate în sector. Artiştii
amatori au prezentat cu multă
măiestrie şi umor scenete, inspirate din viaţa cotidiană a locatarilor sectorului.
Manifestările
cultural-artistice au continuat şi în luna
iunie. Pe 1 iunie, la Centrul Naţional de Expoziţii „Moldexpo” s-a
desfăşurat manifestarea tradiţională dedicată Zilei Mondiale
a Copiilor. În programul artistic
au fost incluse colectivele artistice de copii de la Centrul
Educaţiei Estetice „Lăstărel”, de
la centrele de minori din sector,
laureaţii concursului „Şi tu poţi
fi o stea”. Copiii s-au bucurat
de dulciuri, băuturi răcoritoare
şi îngheţată. La această sărbătoare au participat cca 300 de
copii. Pentru copiii din familiile
social-vulnerabile (cca 100 de
(Continuare în pag. 7)
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Sectorul Buiucani la 50 de ani:
istorie şi împliniri
(Sfârşit. Început în pag. 6)
copii) Centrul Naţional de Expoziţii „Moldexpo” a oferit colete
cu dulciuri.
La 14 iunie pretura a organizat împreună cu Asociaţia Medicală Teritorială o manifestare
dedicată Zilei Profesionale a
lucrătorului medical şi a farmacistului. Pretorul sectorului, Valeriu Nemerenco, a transmis un
mesaj de felicitare lucrătorilor
medicali şi farmaciştilor. Pentru
omagiaţi a fost organizat un
program festiv artistic. Cu mesaje de felicitare şi cu dedicaţii
muzicale au venit şi artiştii profesionişti, locatari ai sectorului.
Pretura a decernat unui număr
mare de lucrători medicali şi farmacişti diplome de menţiune.
În lunile mai-iunie pretura
a organizat o campanie de propagandă cu scopul de a susţine
donările de sânge voluntare şi
neremunerate şi de a accentua
rolul vital al transfuziilor de produse sanguine pentru salvarea
vieţilor omeneşti şi îmbunătăţirea sănătăţii acestora; încurajarea cetăţenilor de a deveni
donatori de sânge voluntari, sistematici şi neremuneraţi pentru
a asigura stocuri suficiente de
produse sanguine în vederea

şi sportului. În acest scop, în
sector activează 117 edificii
sportive, dintre care 77 sunt
cu acoperiş, unde practică cu
regularitate probele sportive
îndrăgite 92 de colective cu un
număr de cca 14 mii de persoane. Cu ocazia Zilei Sportivului,
din 20 mai 2014, care a avut
loc pe arena stadionului „Dinamo”, pretorul sectorului Valeriu
Nemerenco a menţionat locul
şi rolul colectivelor ce practică sportul, trecând în revistă
rezultatele obţinute la diferite
discipline sportive. Astfel, pe
parcursul anului 2013, 376 de
sportivi de la cluburile sportive din sector au participat la
competiţii internaţionale, inclusiv la probele olimpice – 308
sportivi: atletism, badminton,
baschet, biatlon, box, fotbal,
haltere, handbal, înot, judo, lupte greco-romane, lupte libere,
polo pe apă, tenis, ping pong,
volei, alte probe sportive. În total, sportivii din sector au obţinut la concursurile republicane
707 medalii, dintre care pentru
locul I – 206, locul II – 233 şi locul III – 268 medalii.
Sub semnul dominaţiei
sportului-rege la 17-18 mai
s-au desfăşurat competiţiile din

devenit campioană, iar echipa
liceului „Mircea Eliade” a ocupat
locul II.

Cu prilejul aniversării a 50
de ani de la fondarea sectorului
Buiucani, pe arena stadionului
„Buiucani” pe data de 17 mai s-a
desfăşurat concursul „Starturi
vesele”, la care au participat familiile cu mulţi copii cu genericul „Împreună suntem o familie”.
Cele 10 familii selectate au fost
împărţite în două echipe: „Start”
şi „Vatra.” Competiţia a fost dominată de echipa „Vatra.” La
această manifestare au fost prezenţi peste 100 de copii şi maturi. Învingătorii au fost premiaţi
cu diplome şi cupe. Pentru toţi
participanţii a fost organizat un
program artistic, iar copiilor li
s-a oferit gratis biscuiţi, băuturi
răcoritoare şi îngheţată.

Sărbătoare de

În cadrul manifestărilor a fost distribuit participanţilor
ziarul „Funcţionarul Public.”
acoperirii necesităţilor naţionale, inclusiv în situaţii de urgenţă.
Pentru un mod sănătos
de viaţă. În sector se acordă
o mare atenţie culturii fizice

cadrul Turneului municipal de
fotbal „Guguţă” la care au participat 10 echipe, câte 2 din fiecare sector. Echipa liceului „Ion
și Doina Aldea-Teodorovici” a

suflet.

O manifestare de amploare,
dedicată aniversării a 50-a a
sectorului Buiucani, a avut loc
în Parcul Dendrologic. În cadrul
programului festiv au participat
viceprimarul municipiului Chişinău, Nistor Grozavu, conducerea preturii sectorului, foştii
preşedinţi ai executivului raional Frunze: Ana Covalenco, Vladimir Cheian, Mihai Severovan,
Ludmila Lascionov.
În mesajul de felicitare, cu
ocazia acestui eveniment, pretorul sectorului, Valeriu Nemerenco, a menţionat rolul tuturor
locuitorilor în buna gospodărire
a sectorului, dragostea lor faţă

7

de locul în care trăiesc, truda lor
spre binele tuturor. Din partea
preturii au fost oferite diplome
agenţilor economici, interpreţilor etc. În cadrul manifestării au
evoluat artişti consacraţi din republică: Zinaida Julea, Ion Paulencu, Doina Arseni, Maria Iliuţ,
Anișoara Puică, Ricy Ardezia-

nul, Anatol Mârzencu, formaţia
„Catharsis” etc. De asemenea,
au evoluat cu succes artişti
mai tineri dar deja consacraţi
şi colective artistice de la casele de cultură ale Universităţilor,
Centrelor Educaţiei Estetice, laureaţii concursului „Şi tu poţi fi
o stea”. Concertul la aer liber a
durat până seara târziu.
În cadrul manifestării au fost
organizate diferite expoziţii ale
preturii, instituţiilor de învăţământ, muzeelor, bibliotecilor,
editurilor, Centrelor Educaţiei
Estetice, agenţilor economici
din sector. De o deosebită popularitate la vizitatori a avut
parte expoziţia organizată de
pretura sectorului cu genericul „Buiucani: Trecut, Prezent şi
Viitor”. Principala expoziţie de
fotografii a fost amplasată pe
aleea centrală a parcului pe o
lungime de cca 100 metri. Panourile ei reflectau parcursul
istoric, economic şi cultural al
sectorului. Agenţii economici
din sector şi-au expus noile produse, tehnologiile avansate din
domeniile lor de activitate etc.
Manifestările, dedicate aniversării a 50 de ani de la fondarea sectorului Buiucani, vor
continua şi în perioada celui deal doilea semestru.
Nicolae STEFANOV,
şef al Secţiei administrare
publică, pretura Buiucani
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Reforma de descentralizare

Prima reuniune anuală C.A.L.R.E.
de la Chişinău
La 3 iulie, pentru prima
dată la Chişinău, circa 100 de
reprezentanţi ai celor 47 de
state-membre ale Consiliului
Europei s-au întrunit în cadrul
reuniunii anuale a Comitetului de Monitorizare al Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei
(CALRE).
Secretarul General adjunct al Guvernului, Sergiu
Palihovici, a salutat prezenţa

al Republicii Moldova la UE.
„Săptămâna trecută, la 25 iunie, Guvernul a aprobat Planul
de Acţiuni pentru punerea în
aplicare a Acordului de Asociere. Planul prevede acţiuni
concrete, date limite, precum
şi instituţiile ce sunt responsabile pentru realizarea fiecărui
capitol al Acordului”, a spus
oficialul.
În conformitate cu agenda, participanţii la reuniune

la eveniment a membrilor Comitetului de Monitorizare, a
preşedintelui Comitetului de
Monitorizare, Andreas Kiefer,
a Secretarului general CALRE,
Lars Molin, precum, a lui Alexandru Ambros, preşedintele
Delegaţiei Republicii Moldova la CALRE, şi a lui Dorin
Chirtoacă, Primarul general
al municipiului Chişinău. El a
ţinut să sublinieze importanţa
pe care o atribuie autorităţile
naţionale pentru asigurarea
bunei guvernări şi dezvoltării
capacităţilor autorităţilor publice locale.
Sergiu Palihovici a mulţumit pentru sprijinul continuu
oferit de partenerii europeni,
inclusiv Consiliul Europei şi
Uniunea Europeană, în procesul de descentralizare şi asigurarea bunei guvernări. Totodată, Secretarul General adjunct
al Guvernului a menţionat că
„aspectele ce ţin de buna guvernare la nivel local sunt incluse şi în Acordul de Asociere

au audiat rapoartele privind
alegerile locale în Olanda,
Ucraina şi Georgia; rapoartele
de monitorizare pentru Polonia, Norvegia şi Grecia. La fel,
s-a discutat despre situaţia
democraţiei locale şi regionale în Europa, despre respectarea drepturilor omului la nivel
local şi regional. Un capitol
separat a fost dedicat provocărilor separatiste şi tensiunilor regionale, în contextul situaţiei din Georgia, Republica
Moldova şi Ucraina.
La finalul evenimentului a
fost adoptată „Declaraţia de
la Chişinău” în care, între altele, se menţionează: „CALRE
susţine autonomia locală şi
regională în Europa prin implementarea Cartei Europene
a Autonomiei Locale, fiind
convins că această autonomie
trebuie să servească valorile
democratice şi respectul diferenţelor şi diversităţii statelor
noastre. Dar autonomia locală
şi regională nu se poate dez-

volta fără stabilitatea statelor
noastre şi fără pace în societăţile noastre. De aceea, Comitetul de monitorizare a Congresului face apel către Biroul
Congresului să monitorizeze
atent evoluţiile politice în statele din regiune şi să organizeze un schimb de opinii extins privind aceste întrebări în
cadrul sesiunii din octombrie
2014. Congresul este în favoarea unei autonomii locale şi
regionale care respectă suveranitatea statelor, integritatea
teritorială şi inviolabilitatea.”
Reforma descentralizării
va crea APL moderne.
Delegaţia Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale
din Europa, aflată la Chişinău,
a avut o întrevedere cu Secretarul General adjunct al
Guvernului, Sergiu Palihovici.
Oficialii europeni au felicitat
Republica Moldova pentru
semnarea şi ratificarea Acordului de Asociere, menţionând că este un pas important pentru ţara noastră.
În cadrul întrevederii, părţile s-au referit şi la Planul de
Acţiuni
privind
susţinerea
reformelor
democratice
în Republica
M o l d o v a
pentru
anii 2013-2016, lansat în luna
martie. Acest plan va ajuta autorităţile la promovarea reformelor, precum şi la eliminarea
deficienţilor identificate de
raportorii de la Strasbourg şi
a restanţelor faţă de Consiliul
Europei. Un alt subiect a vizat
realizarea Strategiei Naţionale de Descentralizare pentru
anii 2012-2015, care presupune crearea unei administraţii
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publice locale moderne, cu
capacităţi administrative şi
manageriale. De asemenea,
Strategia va asigura realizarea
reformelor ce ţin de descentralizarea serviciilor şi a competenţelor, descentralizarea
financiară şi patrimonială, va
consolida capacitatea administrativă a APL, democraţia,
drepturile omului şi egalitatea de gen în ţară.
Secretarul General adjunct
al Guvernului a menţionat că
reforma finanţelor publice
locale va facilita descentralizarea celorlalte sectoare.
„Guvernul a reuşit adoptarea
unui sistem absolut nou al finanţelor publice locale, de la 1
ianuarie 2014 acesta fiind deja
aplicat în trei raioane-pilot, inclusiv în municipiul Chişinău”,
a precizat Sergiu Palihovici.
Printre alte subiecte abordate de interlocutori a fost contextul regional, beneficiile
economice ale Acordului de
Asociere pentru agenţii economici de pe ambele maluri
ale Nistrului şi evoluţiile din
autonomia găgăuză.
După întrevedere, Sergiu
Palihovici şi Andreas Kiefer,
Secretarul General CALRE, au
susţinut o conferinţă de presă.

Secretarul general adjunct al Guvernului a subliniat
că obiectivul autorităţilor de
la Chişinău în cooperarea cu
Consiliul Europei şi cu Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei este încheierea
etapei de monitorizare a Republicii Moldova şi trecerea la
cea de post-monitorizare.
Serviciul de presă
al Guvernuluui
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Comemorarea victimelor deportărilor comuniste
Deportările din Basarabia şi Nordul Bucovinei au fost
o formă a represiunii politice puse în practică de autorităţile sovietice. Nu se cunoaşte o cifră exactă a celor care au avut de
suferit de pe urma acestui tip de represiune, estimările ridicându-se la câteva sute de mii de persoane deportate în perioada
28 iunie 1940 - 5 martie 1953.
Au existat trei valuri de deportări ale populaţiei din Basarabia şi Bucovina de Nord. Cu toate acestea, acţiuni de strămutare
a basarabenilor şi bucovinenilor în Siberii de gheaţă, stepele Kazahstanului şi alte pustietăţi au avut loc şi între cele trei valuri.
Al doilea val de deportări (5-6 iulie 1949).

Operaţiunea din 1949 a fost denumită conspirativ IUG (rom.
SUD). Pe drept cuvânt, acest val de deportări a fost catalogat ulterior drept „cea mai mare deportare a populaţiei basarabene.”

Operaţiunea IUG a început în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949,
la orele 2 de dimineaţă şi a durat până la ora 8 seara a zilei de
7 iulie. Arestările s-au făcut cu forţele soldaţilor veniţi în sate
cu maşinile. Unii cetăţeni care au încercat să scape cu fuga au
fost împuşcaţi. Gospodarii arestaţi împreună cu familiile lor, cu
copiii, cu bătrâni, fără a li se permite să ia rezerve cu ei, au fost
urcaţi cu forţa în vagoane pentru vite şi duşi. În staţiile de cale
ferată, membrii fiecărei familii erau separaţi în felul următor: capii de familii într-o parte, tinerii peste 18 ani în altă parte, iar
femeile cu copii mici şi bătrânii - aparte. A urmat îmbarcarea în
vagoanele de marfă, câte 70-100 persoane, fără apă şi hrană.
Mulţi dintre gospodarii deportaţi nu au mai revenit în patrie, au
fost împuşcaţi pe drum, au murit de foame, de boli, de durere
sufletească, de muncă peste puterile lor.
Toate bunurile - casele, utilajul ţăranilor deportaţi - au fost
transmise colhozurilor, iar o parte din ele au fost furate, vândute
de către organele financiare ale raioanelor respective. Multe din
aceste edificii au fost oferite ofiţerilor NKVD, nomenclaturii etc.
Acest val al deportărilor a trecut ca o furtună neagră şi peste
satul Hâjdieni, raionul Glodeni.
Monumentul de la Hâjdieni, Glodeni.
Petru Axenti, administratorul „Bogalecom-Moldova” SRL
din Hâjdieni, Glodeni, de mai mult timp era frământat de ideea
înălţării unui monument în memoria celor 89 de săteni strămutaţi cu forţa de la casele lor în cel de-al doilea val al deportărilor
fiind duşi ca pe nişte vite în depărtări sinistre. Şi-a zis că monumentul trebuie să fie inaugurat către 6 iulie, când se împlinesc
65 de ani de la acele evenimente tragice din viaţa populaţiei

băştinaşe. Şi-a asumat, în mare, cheltuielile pentru edificarea
monumentului, costul căruia a fost estimat la 200 mii de lei, fiind cofinanţat şi de către Consiliul raional Glodeni.
Inaugurarea monumentului a avut loc sâmbătă, 5 iulie curent, care a adunat întregul sat şi numeroşi oaspeţi pentru a comemora victimele acelui genocid din 1949 dar şi din perioada
anilor 1940 – 1953. O cruce albă se înalţă la 11,5 metri pe doi piloni, care încadrează un clopot. Autorul lucrării, arhitectul Boris
Griţunic, cel care a realizat un monument asemănător la Bălţi, a
vrut iniţial să facă un clopot negru, dar a găsit într-un depozit
unul adevărat, ciuruit de gloanţe. „Călăii au tras şi în credinţa
noastră creştină“, a observat el.
Monumentul va întruchipa pentru generaţii întregi flacăra
vie a memoriei şi înveşnicirii amintirilor despre acele zile nefaste din istoria satului şi a întregului neam.
În alocuţiunea sa de la inaugurarea monumentului, dl Petru Axenti a menţionat că întru realizarea acestei idei a fost
inspirat de Orest Tărâţă, şef de catedră la Academia de Administrare Publică, autor al cărţii despre satul său de baştină,
Hâjdieni, dar şi de datoria sa de nepot al lui Gheorghe Axenti,
care în perioada interbelică a fost primar al satului Cioreşti,
Nisporeni, şi al bunelului soţiei sale, Grigore Zarişciuc, fost primar de Sturzovca, acum raionul Glodeni, în anii 1941-1944, şi
exterminaţi de sovietici în GULAG-urile siberiene. Să păstrăm
cu sfinţenie memoria faţă de părinţii şi buneii noştri, victime
nevinovate ale acelor timpuri de restrişte, şi în numele lor să
ne construim un viitor frumos pentru urmaşii noştri, a conchis
dl P. Axenti.
Oaspetele de onoare la ceremonia de inaugurare, viceprimministrul Tatiana Potîng, originară din această localitate, a menţionat importanţa monumentului care se prezintă ca o carte de
vizită a istoriei satului, a neamului.
„Satul nostru a avut parcursul său, nu mai puţin dramatic,
decât altele. Hâjdienenii şi-au petrecut eroii la război, s-au bucurat pentru cei întorşi şi i-au cinstit pe cei căzuţi la monumen-

tul din centrul satului. Dar asta a fost doar o parte din adevăr.
Ni s-a făcut o nedreptate, nu am avut dreptul să-i pomenim pe
deportaţi. Cei care au ştiut nu au putut să vorbească, iar ceilalţi
nu au putut să cunoască. Astăzi pentru satul nostru a venit ziua
adevărului. Azi ne reabilităm trecutul“, le-a vorbit consătenilor
săi Tatiana Potîng, vădit emoţionată.
La rândul său, Vlad Filat, preşedintele PLDM, şi-a exprimat
cuvinte de gratitudine tuturor celor care au contribuit la realizarea proiectului.
(Continuare în pag. 12)
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În lumea ştiinţei şi a tehnicii

Acordul de Asociere
„Orizont 2020”

Cabinetul de miniştri a
aprobat proiectul de lege
pentru ratificarea Acordului
dintre Republica Moldova şi
Uniunea Europeană cu privire la participarea Republicii
Moldova în cadrul Programului-cadru pentru cercetare şi
inovare (2014-2020) - Orizont
2020(H2020).
Documentul a fost semnat la 1 iulie, concomitent cu
statele din Balcanii de Vest:
Macedonia,
Muntenegru,
Serbia, Albania şi Bosnia şi
Herţegovina. Astfel, urmare a
semnării în data de 27 iunie a
Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, H2020 de-

vine primul program comunitar
la care se asociază ţara noastră,
iar
Republica
Moldova devine
primul stat din
cadrul Parteneriatului Estic ce
va deţine acest
statut.
Din
document rezultă că ţările asociate dispun de aceleaşi
drepturi şi obligaţii, la fel ca
ţările-membre ale Uniunii
Europene, având acces la toate instrumentele de finanţare
şi formatele instituţionale
H2020. Acest fapt va permite
o integrare plenară în spaţiul
european de cercetare.
Reprezentanţii ţării noastre vor putea participa, de
comun cu delegaţiile ţărilor
membre şi ale altor state asociate, în procesul de identificare a priorităţilor Uniunii Europene în domeniile ştiinţific
şi tehnologic.

A fost inventată
benzina artificială
Cercetătorii britanici de la
Rutherford Appleton Laboratory au creat un combustibil
sintetic pe bază de hidrogen,
care nu produce emisii
poluante. Hidrogenul
este, în anumite sensuri,
combustibilul perfect.
Are de trei ori mai multă
energie decât benzina şi
în urma arderii nu rămâne decât apă.
Cella Energy, compania care dezvoltă
tehnologia, este de părere că
actualele metode de păstrare
a hidrogenului nu sunt potrivite, însă are o soluţie.
Compania a găsit o modalitate low-cost de păstrare
a hidrogenului, incluzând

amestecul de hidrogen în
granulele unui polimer nanoporos. Rezultă un combustibil
sintetic revoluţionar, format
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Combustibil biologic pe
bază de cafea
Savanţii de la „University of Bath” din Regatul Unit
al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord au creat o adevărată formă de combustibil biologic.
Este vorba despre un carburant produs prin utilizarea granulelor de cafea în calitate de
materie primă. Pentru a fi obţinut, oamenii de ştiinţă au aplicat metoda extracţiei de petrol
şi cereale, precum şi tehnica,
numită transesterificare.
Partea bună constă în faptul că sunt utilizate anumite
părţi ale cafelei care se irosesc,

în prezent, prin magazine.
Astfel, este nevoie de 22 de
kilograme de cafea pentru a
produce doi litri de biocombustibil. În prezent, oamenii
de ştiinţă intenţionează să introducă acest combustibil în
maşini pentru a fi utilizat în
viaţa de zi cu zi.

Cel mai bătrân copac din lume

Numele său este Matusalem (Methuselah) şi face parte dintr-o specie de pin ce trăieşte în Munţii Albi din estul
statului american California.
S-a stabilit că data germinării sale este 2.832 î. Hr., vârsta sa fiind, aşadar, de 4.846
de ani. Acest copac şi-a primit numele după personajul
biblic Matusalem, care a trăit
969 de ani - cea mai mare vârstă atestată în Biblie.

Cel mai bătrân copac din
lume creşte la o altitudine de
2.900 de metri într-o zonă de
pădure numita Dumbrava
Matusalem, dar care dintre
copacii din zonă este Matusalem doar pădurarii de acolo
ştiu, pentru ca arborele să nu
fie vandalizat în cazul în care
poziţia i-ar fi făcută publică.
În istorie mai rămâne un
exemplar, tot de pin, a cărui
vârstă, la momentul tăierii
sale în 1964, era de... 4.862
ani. Casa lui era în pădurile
din Nevada, tot în SUA.
Un alt copac „în vârstă”,
încă în picioare, este un chiparos din Chile, aflat în parcul
naţional Alerce Andino, a cărui vârstă este de 3.622 ani.

Bronzatul este cancerogen

din granule foarte fine care
poate fi turnat în rezervor.
Vestea cea mai bună este
că benzina ar putea fi utilizată
de autovehiculele obişnuite şi
apariţia sa pe piaţă s-ar putea
produce în doar trei ani.

În pofida avertizărilor medicilor cu privire la riscurile
bronzării, milioane de oameni
continuă să se expună excesiv la soare. Motivul ar putea
fi dependenţa de băile solare,
avertizează savanţii.
Potrivit unui studiu recent efectuat de un grup de
cercetători americani, băile
de soare sau solarul pot crea
dependenţă. Savanţii au efectuat experimente asupra şoa-

recilor de laborator. Timp de
şase săptămâni, rozătoarele
au fost expuse razelor ultraviolete. Atunci când cercetătorii
au sistat procedurile, animalele au intrat într-o stare de
sevraj, asemănătoare cu cea a
dependenţilor de droguri.
Medicii avertizează că razele ultraviolete sunt periculoase. Aproximativ o mie de
moldoveni se îmbolnăvesc
anual de cancer de piele.
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Dura lex, sed lex

Instruiri CNA în oficiile
teritoriale ale CNAS

43 de instruiri în oficiile
teritoriale ale Casei Naţionale
de Asigurări Sociale sunt organizate de către ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie
(CNA), începând cu 1 iulie
2014.
În cadrul acestor instruiri,
funcţionarii publici discută cu
ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie despre neclarităţile
aplicării legii cu privire la testarea integrităţii profesionale.
Până la punerea în aplicare a legii nr. 325 cu privire
la testarea integrităţii profesionale, CNA, în calitate de
executor, are rolul de a acorda suport metodologic în vederea ajustării cadrului normativ intern privind testarea
integrităţii
profesionale.

Astfel, angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie vor explica
funcţionarilor publici
din toată ţara în ce
mod ar putea avea
loc testarea, consecinţele rezultatelor
negative ale testelor
de integritate, drepturile şi
obligaţiile celor supuşi testării în legătură cu aceasta şi
modalităţile de contestare
legală a sancţiunilor disciplinare aplicate ca urmare a rezultatelor testării integrităţii
profesionale.
Surse din cadrul CNA au
informat că testele de integritate profesională în privinţa angajaţilor autorităţilor
publice centrale şi locale vor
fi efectuate de către Centrul
Naţional Anticorupţie, începând cu data de 14 august
2014.
De notat, că Serviciul de
Informaţii şi Securitate deja a
demarat procesul de testare a
angajaţilor CNA.

Condamnate pentru
corupere pasivă
Judecătoarea şi avocata
din raionul Criuleni, învinuite
de corupere pasivă, au fost
condamnate.
La 26 iunie 2014, Judecătoria Ciocana le-a
recunoscut culpabile de
săvârşirea faptelor incriminate şi le-a condamnat la 8 ani şi, respectiv, la 7 ani şi 6 luni de
închisoare, cu amendă
în sumă de 40.000 lei fiecare
şi cu privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcţii pe un
termen de 4 ani.
Sentinţa este cu drept de
atac în instanţa de judecată
ierarhic superioară. Amintim

că, magistrata şi avocata au
fost documentate şi prinse în
flagrant delict de către ofiţe-

rii anticorupţie şi procurori la
24 octombrie 2013, imediat
după primirea sumei de 2 mii
de euro de la părinţii a doi
inculpaţi care figurau într-o
cauză penală aflată în gestiunea magistratei.
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Dosarul „FISC” deferit justiţiei
Cel de-al treilea
învinuit în „dosarul
FISC”, care fusese
anunţat de procurori
în căutare internaţională, după ce la
sfârşitul lunii martie
a evadat din arest la
domiciliu, a fost deferit justiţiei. Procuratura Anticorupţie
anunţă că a încheiat urmărirea penală şi a expediat dosarul Judecătoriei Centru, unde
pe rol se află cauza penală
de învinuire a complicilor
acestuia: şeful Direcţiei Antifraudă de la Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat (IFPS)
şi preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor
Produselor Agroalimentare
„MoldRosProdExpo”.
Celor trei inculpaţi le este
incriminată comiterea infracţiunilor de corupere pasivă
şi traficului de influenţă în
interesul unui grup criminal
organizat.
Amintim că, învinuiţii au
fost reţinuţi la începutul lunii februarie curent, după ce
au fost prinşi de procurorii şi

ofiţerii anticorupţie cu 135 de
mii, 335 de mii de dolari SUA
şi 100 de mii de lei mită pe
care o extorcau şi primeau de
la mai mulţi agenţi economici
pentru anumite facilităţi fiscale generate de competenţa
IFPS.
În cadrul urmăririi penale procurorii au stabilit că,
la comiterea faptelor infracţionale, învinuiţii utilizau
automobile de lux (model
Mercedes-Benz, Land Rover
Discovery), care au fost recunoscute drept corpuri delicte,
iar la examinarea cauzei în
instanţa de judecată, procurorii vor solicita confiscarea
respectivelor autoturisme în
folosul statului.
Serviciul de presă al
Procuraturii Generale

Operaţiune comună CNA-DIP
O operaţiune comună a
Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi a Departamentului Instituţii Penitenciare (DIP)
a Ministerului Justiţiei s-a soldat cu reţinerea în flagrant a
unui avocat suspectat de trafic de influenţă.
Bărbatul ar fi extorcat de la
o deţinută suma de 4500 euro
susţinând că poate determina procurori şi judecători din
cadrul Judecătorie Centru şi a
Curţii de Apel pentru ca aceştia să emită o decizie favorabilă în privinţa ultimei. Femeia a fost condamnată pentru
trafic de fiinţe umane şi este
cercetată penal pentru proxenetism.
Ca rezultat al măsurilor
speciale de investigaţie, reţinerea în flagrant a avocatului
a avut loc în momentul primi-

rii tranşei de 1500 euro.
O cauză penală a fost pornită pe acest caz în temeiul
art. 326, alin. (2) lit. b). Dacă va
fi găsit vinovat, suspectul riscă o pedeapsă cu închisoare
de la 2 la 6 ani sau cu amendă
în mărime de la 3000 la 4000
unităţi convenţionale. Conducerea urmării penale este
exercitată de către Procuratura Anticorupţie.
8 avocaţi au fost investigaţi pentru diverse acte de
corupţie de către CNA de la
începutul anului 2014.
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Istoria noastră

Comemorarea victimelor deportărilor comuniste
(Sfârşit. Început în pag. 9)

„O ţară care nu-şi cunoaşte
trecutul nu poate să aibă viitor.
Azi, înveşnicim memoria celor
care au avut să îndure calvarul
deportărilor. Acest monument
este singurul din raionul Glodeni, dar îmi exprim speranţa
că nu e ultimul. Atâta timp, cât
vom veghea asupra memoriei
faţă de înaintaşii noştri, pentru
ca adevărul să fie cel care determină viaţa noastră de zi cu zi,
noi vom avea un viitor frumos, liber şi plin de bunăstare. Avem
împreună sarcina să facem în aşa fel, încât ţara noastră să nu
mai treacă prin greutăţi şi chinuri. Pentru aceasta avem nevoie,
ca niciodată, de o societate unită, solidară. Eu privesc cu încredere viitorul Republicii Moldova”, a spus Vlad Filat.
Preşedintele raionului Glodeni, Valeriu Tarigradschi, a afirmat în luarea sa de cuvânt că prin inaugurarea monumentului
este înveşnicită memoria celor care au fost deportaţi.
„Un popor nu poate fi stimat atunci când îşi uită istoria. Doresc multă sănătate foştilor deportaţi, care mai sunt în viaţă, şi
vă asigur că autorităţile vor depune tot efortul pentru a vă oferi
sprijinul necesar”, a spus
preşedinte le raionului
Glodeni.
„Numele
tuturor celor
89 de foşti
deportaţi au
fost înscrise
pe piatra comemorativă ca să-i cunoască toţi şi să-i trateze ca pe nişte eroi,
nu ca pe nişte duşmani ai poporului, ca pe timpuri, şi ca această
tragedie să nu se repete nicicând“, a spus primarul de Hâjdieni,
Valeriu Gârlă.

Doar 13 hâjdinieni au supravieţuit calvarului deportărilor, mai trăiesc în sat şi încă
trei s-au stabilit în altă parte.
Majoritatea s-au adunat sâmbătă la monumentul ridicat în
centrul satului, la câţiva paşi de
cel dedicat eroilor din cel de-al
Doilea Război Mondial, pe locul
unde acum o lună era doar o
băltoacă.
Cu două flori din grădină a
venit şi Liuba Potîng (65 de ani).
Trei generaţii din familia sa au
suferit din cauza represiunilor staliniste. Atât bunicii săi de pe
mamă, cât şi cei de pe tată au fost duşi în regiunea Tomsk, pe râul
Tomi. Acolo s-au şi cunoscut părinţii săi, s-au căsătorit, au făcut
trei copii şi şi-au întemeiat o gospodărie, muncind din greu.
„Mama lucra la o bancă de stat, îngrijea de grajd, spăla podelele, făcea focul. Tata era căruţaş la brutărie, împărţea pâinea
prin magazine. De asta au şi avut pâinică şi au rezistat. Pentru
noi, copiii, viaţa însă era frumoasă. Am văzut acolo statui din
gheaţă ale lui Lenin şi Stalin, brazi înalţi, păduri întinse. Vara era
scurtă, iarna – lungă. Tata ne făcea cuţite din lemn cu care tăiam
cărămizi din zăpadă şi clădeam căsuţe pentru joacă“, rememorează femeia, care avea 10 ani când a venit la Hâjdieni şi nu ştia
să vorbească româneşte.
După inaugurarea monumentului, locuitorii satului Hâjdieni
au asistat la mitingul consacrat comemorării victimelor deportărilor şi au ţinut un minut de reculegere în memoria lor. Ulterior, monumentul a fost sfinţit de preotul din sa
Monumentul de la Hâjdieni, Glodeni, este o continuitate
a cauzei naţionale şi a datoriei sfinte de neam, pornite de la
Trenul-monument din scuarul gării feroviare din Chişinău, de
edificare a monumentelor şi în alte localităţi întru înveşnicirea
memoriei faţă de părinţii şi buneii noştri, victime ale genocidului comunist, singura vină a cărora a fost simţul de gospodar şi
iubirea de neam, care să îndrume ca o flacără vie calea noastră
spre un viitor demn de istoria noastră multiseculară.
Vlad IONAŞCU
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