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

SUPLIMENT LA REVISTA “ADMINISTRAREA PUBLICĂ“

Atelierul II de lucru Inovaţie şi calitate în
„Reţeaua de Colaboserviciul public
rare la Marea Neagră
UNIVER-SEA.NET”
În perioada 23-26 octombrie 2013, 6 cadre didactice
şi 4 masteranzi ai Academiei
de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii
Moldova, în frunte cu rectorul
Vasile Marina, au participat la
sesiunile Atelierului II de lucru
„Reţeaua de Colaborare la Marea Neagră UNIVER-SEA.net”,
organizat de Universitatea

Karabük din Turcia şi dedicat
unor subiecte multiculturale şi
polietnice. La lucrările Atelierului au participat, de asemenea,
reprezentanţi ai Universităţii
„Andrei Şaguna” din Constanţa (România), ai Universităţilor
Aydin-Istanbul şi Karabük (Turcia), precum şi ai Universităţii
Internaţionale a Mării Negre
din Tbilisi (Georgia).
Atelierul a inclus cele mai
avansate metodici de lucru –
prezentări de comunicate urmate de dezbateri, vizionarea
de filme instructive, vizite pe

teren, etc. Scopul Atelierului a
fost atât discutarea subiectelor
multiculturale şi polietnice în
viziunea reprezentanţilor din
Republica Moldova, România,
Turcia şi Georgia în vederea
descoperirii unor puncte de
tangenţă şi soluţii replicabile,
cât şi promovarea comunicării
şi cooperării polietnice, multiculturale şi multiconfesionale,
precum şi a valorilor culturale comune.
În cadrul Atelierului au fost
înregistrate şi discutate 14 comunicate ştiinţifice. Au
prezentat un viu
interes, generând
discuţii aprinse, următoarele comunicate:
• Unitate prin
diferenţă: multiculturalism şi identitate etnică, autor Ali Gunes,
Universitatea din Karabük;
• Mediul educaţional multicultural în cadrul Universităţii
Internaţionale a Mării Negre,
autor Tatiana Papiaşvili, Universitatea Internaţională a Mării
Negre din Tbilisi;
• Studii de caz dedicate proiectelor de responsabilitate socială în Universitatea Aydin din
Istanbul, autor Ganime Aydin,
Universitatea Aydin din Istanbul;
(Continuare în pag. 3)

Acesta a fost genericul
Conferinţei
internaţionale,

Catedra Ştiinţe Administrative.
Conferinţa a fost prezidată

desfăşurată în perioada 1719 octombrie curent, de către
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din România
(ANFP) în oraşul Predeal.
Academia de Administrare
Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova a fost
reprezentată la eveniment de
către dl Oleg Balan, doctor
habilitat, profesor universitar,
Prim-prorector al Academiei,
dna Aurelia Ţepordei, director
al Departamentului dezvoltare profesională, Tatiana Savca,
lector superior universitar la

de către dl Eugen Coifan, Preşedintele ANFP.
La Conferinţă au mai participat reprezentanţi ai administraţiei publice româneşti, precum şi ai celei din Azerbaidjan,
reprezentanţi ai structurilor
asociative şi profesionale, ai
organizaţiilor neguvernamentale, precum şi ai mass-mediei.
În cadrul conferinţei au fost
prezentate şi premiate exemplele de bună practică înscrise

(Continuare în pag. 3)
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Oficial

N. Timofti: integrarea R.Moldova în UE – proiect strategic

Preşedintele
Republicii
Moldova, Nicolae Timofti, a
participat la Summit-ul şefilor
de stat ai Comunităţii Statelor
Independente, care s-a desfăşurat pe 25 octombrie curent,
în capitala Republicii Belarus,
Minsk.

Într-un discurs, ţinut la reuniune, preşedintele Timofti a
vorbit despre procesul de integrare europeană a Republicii
Moldova, ca proiect strategic
de dezvoltare a ţării noastre.
În acelaşi timp, şeful statului
şi-a exprimat încrederea că orientarea pro-europeană a ţării
noastre nu va periclita relaţiile
reciproc avantajoase, stabilite
în cadrul CSI în ultimele două
decenii, şi că Republica Moldova va rămâne un partener de
încredere al statelor din CSI.
Preşedintele Timofti a vorbit despre importanţa pro-

movării în cadrul CSI a unor
proiecte economice şi sociale
concrete, cu accent pe securitatea energetică şi cea alimentară, precum şi despre necesitatea înlăturării unor bariere
artificiale din calea circulaţiei
mărfurilor în spaţiul CSI.
Preşedintele a semnat, alături de omologii săi prezenţi
la reuniune, un şir de acte privind, între altele, colaborarea
în domeniul turismului, lupta
împotriva criminalităţii organizate, a traficului de droguri
şi de persoane, precum şi cu
privire la organizarea unor ma-

nifestaţii în anul 2015, cu ocazia aniversării a 70 de ani de la
încheierea celui de-al Doilea
Război Mondial. Preşedintele
Timofti a anunţat că Republica
Moldova va executa propriile medalii, consacrate acestei
aniversări, de pe care vor lipsi
secera şi ciocanul, din cauza conotaţiei politice pe care
le au aceste însemne în ţara
noastră.
Preşedinţia CSI, deţinută în
prezent de Republica Belarus,
a fost transmisă Ucrainei, care
va conduce această structură
în anul 2014.

Vizită de lucru la Bruxelles

Deputaţii din Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova
au efectuat recent o vizită de
studiu la Bruxelles.
Din componenţa delegaţiei au făcut parte deputaţii
Veaceslav Ioniță, Preşedintele

Comisiei economie, buget şi finanţe, Vadim Cojocaru, Oxana
Domenti şi Mihail Solcan.
În cadrul vizitei în Regatul Belgiei, deputaţii au făcut
schimb de experienţă, preluând bune practici în domenii,
precum ar fi, armonizarea legislaţiei naţionale la standardele europene, gestiunea şi
controlul bugetar, dezvoltarea
durabilă şi asigurarea creşterii
economice.
Potrivit programului vizitei,
delegaţia Parlamentului Republicii Moldova a avut întrevederi cu membrii Comisiei con-

trol bugetar a Parlamentului
European, ai Comisiei buget şi
finanţe din cadrul Camerei Reprezentanţilor a Parlamentului
federal belgian şi cu deputaţii
membri ai Comisiei finanţe din
Parlamentul Flandrei. De asemenea, deputaţii moldoveni
au avut o întrevedere cu Preşedintele Parlamentului Flandrei,
Jan Peumans, precum şi cu reprezentanţii Curţii de Conturi a
Regatului Belgiei. La Bruxelles,
delegaţia Parlamentului Republicii Moldova a purtat discuţii
şi cu reprezentanţii Biroului
de promovare a democraţi-

ei parlamentare (OPPD), care
funcţionează în cadrul Direcţiei Generale Politici Externe a
Parlamentului European.
Vizita delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova s-a
înscris în cadrul Programului
”Îmbunătăţirea
democraţiei
în Republica Moldova prin suport parlamentar şi electoral”,
implementat de PNUD în perioada 2012-2016. Obiectivul general al Programului este de a
îmbunătăţi calitatea proceselor
şi sistemelor democratice ale
Republicii Moldova prin alinierea la standardele europene.

„Excelenţă Academică pentru Moldova”

Asociaţia Studenţilor Moldoveni din Franţa „Jeunes Moldaves”, în parteneriat cu Biroul
pentru Relaţii cu Diaspora şi
Biroul Relaţii Interetnice al Guvernului R. Moldova, lansează
în premieră Gala Studenţilor
Originari din Republica Moldo-

va „Excelenţă Academică pentru Moldova”.
Prim-ministrul Iurie Leancă
a dat curs invitaţiei de a asigura
patronajul acestui eveniment,
anume pentru a-i încuraja pe
cei mai buni studenţi, originari
din Republica Moldova, care îşi
fac studiile în afara ţării şi care
au atins rezultate remarcabile
în plan academic şi extra-curricular la nivel internaţional.
În luna septembrie, într-o vizită de lucru, Premierul a discutat la Padova şi Verona, Italia, cu
mai mulţi studenţi moldoveni,
unde i-a asigurat că una dintre

priorităţile Guvernului de la Chişinău este să sprijine tinerii.
Gala Studenţilor Originari
din Republica Moldova va
avea loc pe data de 4 ianuarie
2014 la Chişinău (informaţiile
privind ora şi locaţia evenimentului vor fi comunicate
ulterior). Câştigătorii vor fi desemnaţi în cadrul unui concurs
de dosare. La acest concurs sunt
invitaţi să participe studenţii
originari din Republica Moldova
(la ciclurile universitare Licenţă,
Masterat, Doctorat), care îşi fac
studiile în anul 2013/2014 la universităţi din străinătate, inclusiv

studenţii care au absolvit o astfel de instituţie în anul 2013.
Aplicaţiile,
modalităţile
exacte privind depunerea dosarului de candidat si datele de
contact ale organizatorilor proiectului sunt accesibile online,
la adresa: www.galastudentilor.md.
Categoriile pentru care se
vor acorda premii sunt: Studentul Anului din S.U.A. şi Canada,
Studentul Anului din Europa de
Vest, Studentul Anului din Europa Centrală şi de Est, Studentul Anului din Restul lumii, Studentul Anului din Străinătate.
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Atelierul II de lucru „Reţeaua de Colaborare
la Marea Neagră UNIVER-SEA.NET”
(Sfârşit. Început în pag. 1)

• Evoluţia culturii autohtone în Republica Moldova,
autor Oleg Frunze, Academia
de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii
Moldova;
• Factori determinanţi în
elaborarea curriculum-ului inovativ. Studiu de caz: Cum pot
fi dezvoltate noi competenţe
ale cetăţenilor Bazinului Mării

Negre, autori Cristina Gelan şi
Marian Zidaru, Universitatea
„Andrei Şaguna” din
Constanţa.
Lucrările Atelierului s-au
desfăşurat
într-un
climat de
cooperare
şi
conlucrare constructivă.
Participanţii şi-au exprimat
convingerea că implementarea
ideilor şi propunerilor formulate vor contribui la soluţionarea
celor mai importante probleme legate de multiculturalism
şi persitate etnică, precum şi
la promovarea valorilor educaţionale comune în Bazinul
Mării Negre, contribuind astfel

Inovaţie şi calitate în
serviciul public
(Sfârşit. Început în pag. 1)
în Competiţia celor mai bune
practici în administraţia publică
din România, derulată de ANFP
în perioada aprilie-iunie 2013.
Lucrările conferinţei au fost
structurate în două sesiuni plenare, în cadrul cărora au fost
tratate subiecte de actualitate:
- Importanţa noilor tehnologii comunicaţionale în dezvoltarea administraţiei publice;
- Soluţii eficiente pentru creşterea calităţii administraţiei publice;
dar şi în ateliere de lucru, în
cadrul cărora au fost dezbătute
tematicile competiţiei:
- Administraţia publică între
constrângerile sistemice şi dezvoltarea factorului uman;
- Social media – mecanism de
facilitare a dialogului cu cetăţenii;

- Parteneriatul – formula de
succes a performanţei instituţiilor în beneficiul cetăţenilor.
În cadrul celei de-a doua
sesiuni plenare - Soluţii eficiente pentru creşterea calităţii administraţiei publice – reprezentanţii Academiei au informat
participanţii despre experienţa
Moldovei în domeniul evaluării
performanţelor profesionale ale
funcţionarilor publici, dar şi despre participarea cetăţenească în
procesul decizional în administraţia publică moldovenească.
Conferinţa a constituit pentru reprezentanţii Academiei
un bun prilej pentru studierea
bunelor practice din administraţia publică din România şi
Azerbaidjan, stabilirea noilor
relaţii de colaborare în diferite
domenii de activitate ale autorităţilor publice.

la dezvoltarea relaţiilor armonioase în regiune.
Pe 24 octombrie a fost semnat Protocolul de Colaborare
între Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova,
Universitatea “Andrei Şaguna”
din Constanţa şi Universitatea
Karabuk, obiectivul de bază
fiind perfecţionarea continuă

şi îmbunătăţirea calităţii procesului de educaţie şi cercetare
ştiinţifică, în cadrul şi în conformitate cu strategiile educaţionale ale celor trei instituţii.
Ina MACOVEI,
metodistă în
Direcţia Cooperare
Internaţională şi Investigaţii Ştiinţifice

UE susţine A.P.L. din
Moldova
Uniunea Europeană va aloca
5 milioane de euro pentru susţinerea dezvoltării regionale în
RM. Astfel, la 17 octombrie 2013
a fost semnat un acord-delegat
dintre Uniunea Europeană şi
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). Fondurile
sunt acordate pentru sprijinirea
activităţilor proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale
în Republica Moldova”, care este
în derulare din 2010. Perioada de
implementare a co-finanţării oferite de UE este de 26 luni.
Proiectul
„Modernizarea
serviciilor publice locale în
Republica Moldova” susţine
administraţiile publice locale
la extinderea şi modernizarea
serviciilor publice locale pe sec-

toarele: aprovizionarea cu apă
şi canalizare, gestionarea deşeurilor solide şi eficienţa energetică a edificiilor publice. Totodată, proiectul acordă asistenţă
la programarea şi planificarea
regională. Suportul oferit este
acordat prin intermediul Agenţiilor de Dezvoltare Regională.
Proiectul este implementat
de GIZ şi este sprijinit financiar
de Ministerul German pentru
Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză
pentru Dezvoltare şi Cooperare
Internaţională (Sida), Ministerul
Afacerilor Externe al României
şi Uniunea Europeană.
Pentru mai multe informaţi, contactaţi Ofiţerul de
comunicare al proiectului,
Laura Bohanţova la: 222470,
069918296 sau laura.bohantova@giz.de

4

FUNCŢIONARUL
PUBLIC

Cooperare internaţională

Nr. 20 (417)
octombrie 2013

Reprezentanţii serviciului public al Franţei
în vizită la Academia de Administrare Publică

Pe 22 octombrie curent,
la Academia de Administrare
Publică s-a aflat într-o vizită
de documentare dna Christine Josset-Villanova, Secretar
general-adjunct al Administraţiei Centrului Naţional al
Serviciului Public Teritorial
din Franţa, care a fost primită
de prim-prorectorul Academiei, dl Oleg Balan, doctor
habilitat, profesor universitar.
La întrevedere au fost prezente din partea oaspeţilor
dnele Anne Azam-Pradeilles,
consilieră-rezident de proiect în Republica Moldova, şi
translatoarea Nadejda Demian, absolventă a Academiei
de Administrare Publică; din
partea Academiei - dnele
Maria Strechii, doctor, conferenţiar universitar, director al
Departamentului organizarea
instruirii, şi Olga Paladi, specialist în Direcţia cooperare
internaţională şi investigaţii
ştiinţifice.
Salutând oaspeţii, dl Oleg
Balan şi-a exprimat bucuria
revederii în cadrul Academiei
după o perioadă cam îndelungată, timp în care instituţia
a cunoscut mai multe reorganizări, îndeosebi, în ultimii
trei ani, în scopul optimizării
şi perfecţionării procesului
de pregătire a funcţionarilor
publici. În acest sens, domnia
sa a făcut o amplă prezentare
a Academiei, referindu-se la
modernizarea bazei tehnico-

materiale şi informaţionale,
conform standardelor europene, la studiile de masterat
de profesionalizare, de cercetare şi de doctorat, dar şi
la planurile de viitor privind
consolidarea instituţiei ce reprezintă astăzi un Centru de
excelenţă de pregătire a cadrelor pentru serviciul public
al ţării.

de funcţionari publici, rolul
Centrului în organizarea şi
perfecţionarea administrării
teritoriale. În timpul discuţiilor a fost făcut un larg schimb
de informaţii privind serviciile
publice ale celor două ţări,
fiind evidenţiate aspectele
comune şi deosebirile proprii
fiecărei ţări în parte, concluzia fiind una – instruirea şi

tantă în activitatea Academiei.
În finalul întâlnirii a fost
făcut un schimb de materiale
informative, părţile reiterând
dezideratul comun de a fi reluate relaţiile de colaborare
reciproc avantajoase, de a se
face sistematic schimb de experienţă şi practici avansate
de lucru, în context, dl Oleg

La rândul său, dna Ch.
Josset-Villanova a prezentat
Centrul Naţional al Serviciului Public Teritorial, a făcut
o caracteristică detaliată a
sistemului public al Franţei,
care înglobează trei categorii

perfecţionarea permanentă a
funcţionarilor publici trebuie să fie o necesitate de orice
nivel. În acest sens, dl Oleg
Balan s-a referit, ca exemplu,
la formarea formatorilor, care
constituie o direcţie impor-

Balan, exprimându-şi speranţa în stabilirea unui parteneriat viabil în vederea lansării de
proiecte comune dintre Moldova şi Franţa.
Sergiu PÎSLARU
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S-a încheiat admiterea la doctorat
S-a încheiat admiterea la
studii prin doctorat în Academia de Administrare Publică. Şi
în acest an, numărul solicitanţilor a depăşit numărul locurilor
disponibile la buget şi la taxă.
După cele două probe de con-

curs, au fost ocupate 4 locuri la
buget şi 3 locuri la taxă.
Potrivit reprezentantului
comisiei de admitere, dna Silvia Dulshi, doctor, conferenţiar
universitar interimar, mai mulţi
candidaţi au optat pentru specialitatea 563.02. Organizarea
şi dirijarea în instituţiile admi-

nistraţiei publice; servicii publice, cu orientare în abilităţi cu
caracter aplicativ.
Prima probă a avut loc pe 4
octombrie, la disciplina Administrare publică, care a continuat cu cel de-al doilea examen,
la Limba străină, pe
15 octombrie. Probele au fost organizate de catedrele
de specialitate şi
Direcţia Cooperare
Internaţională şi Investigaţii Ştiinţifice.
Cel mai mare punctaj, obţinut în cadrul
probelor, a fost de
10 puncte, cel mai
mic punctaj, pentru
candidaţii declaraţi „admişi”, a
fost de 5 puncte.
Potrivit dnei Dulschi, la sesiunea de admitere 2013, au fost
acoperite 87,5 la sută din locurile
prevăzute în planul de admitere,
comparativ cu 50 % în anul 2012.
Rezultatele admiterii relevă
o manifestare sporită a intere-

sului tinerilor faţă de studiile
prin doctorat, dar şi opţiunea
candidaţilor pentru anumite
instituţii cu tradiţii şi apreciate
pentru calitatea înaltă a formării profesionale la anumite specialităţi, specifice lor.
Printre ele se evidenţiază,
în mod deosebit, Academia de
Administrare Publică, ea fiind o
instituţie care se mândreşte cu
peste două decenii de experienţă academică avansată şi de
cercetare în ştiinţele guvernării, cu mii de
absolvenţi,
devenită un
Centru de excelenţă
de
pregătire
a
cadrelor de
un înalt nivel
profesionist
pentru
serviciul public
al ţării, după
cum este apreciată de mai mulţi experţi europeni. În prezent,
la Academie fac studii prin doc-

6 proiecte-pilot pentru Moldova
Pe data de 29 octombrie
2013, Academia de Administrare Publică de pe lângă
Preşedintele Republicii Moldova a găzduit seminarul
inter-regional „Teritoriile în
acţiune: şase proiecte-pilot pentru Moldova”, organizat în cadrul Proiectului
de Twinning „Consolidarea
Capacităţilor în Dezvoltarea Regională în Republica
Moldova” (Componenta 3,
Activitatea 3). La lucrările
seminarului au participat
reprezentanţii
Agenţiilor
Regionale de Dezvoltare, ai
mai multor ministere şi experţi
în domeniu din România, profesori şi masteranzi din cadrul
Academiei.
Luând cuvântul la inaugurarea seminarului, rectorul
Academiei, dl Vasile Marina,
doctor habilitat, profesor

universitar, a menţionat faptul că tematica seminarului
este una foarte importantă şi
de valoare pentru Republica
Moldova deoarece este mult
de făcut pentru dezvoltarea
durabilă, îndeosebi, a regiunilor ţării. Participanţii la seminar vor avea posibilitatea de a

face schimb de experienţă, de
a prelua noi idei şi metode de
lucru pentru implementarea
lor în practică. L alte aspecte
ale seminarului, inclusiv cele
organizatorice, s-au referit în
continuare Victor Zubcu, viceministru al Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; Patrick
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torat 18 persoane. Şi, după cum
se observă, numărul lor, din an
în an, este în creştere.
Academia promovează iniţiative de colaborare cu organizaţii similare din multe ţări
ale lumii, derulează proiecte de
cercetare şi programe de studii
doctorale şi de masterat comune cu universităţi de renume
din străinătate, ceea ce contribuie la prestigiul şi la promovarea imaginii Academiei de
Administrare Publică în mediul
academic.
Inaugurarea anului de
studii 2013-2014, doctorat, în

cadrul Academiei de Administrare Publică va avea loc vineri,
1 noiembrie 2013.
Cor „F. P.”

Noddings, lider de proiect din
partea Uniunii Europene; Igor
Malai, lider de proiect din
partea ţării beneficiare şi
lider C3, şef-adjunct al Direcţiei generale dezvoltare
regională, M.D.R.C.; Anne
Azam-Pradeilles, consiliera
rezidentă de Twinning şi alţi
experţi locali şi internaţionali.
În cadrul seminarului au fost prezentate şase
proiecte-pilot din regiunile
de dezvoltare: Nord - „Casa
albinei” şi „Dezvoltarea instrumentelor de planificare
în Regiunea de Dezvoltare
Nord, utilizând tehnologia
GIS”; Centru - „Datorită irigării, o agricultură mai eficientă şi
sigură” şi „Grup de producători
şi Casă de ambalare pentru
servicii moderne de marketing
la export”; Sud - „Incubator de
afaceri regional Cimişlia” şi „Apă
din râul Prut pentru Regiunea
de Sud”.
Vitalie NICA
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Strategia dezvoltării regionale –
noi servicii de calitate
La această temă vă propunem un interviu cu dl Marcel RĂDUCAN,
ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor.

CORESPONDENTUL:
În
contextul activităţilor comune ale Academiei de Administrare Publică de pe lângă
Preşedintele Republicii şi ale
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, am
dori să ne nominalizaţi cele
mai importante activităţi realizate în ultima perioadă?
Marcel RĂDUCAN: La începutul anului 2012, ministerul a
semnat un Acord de colaborare
cu Academia de Administrare
Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova şi cu
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) în
vederea actualizării cursului de
instruire în domeniul elaborării
proiectelor şi programelor şi în
domeniul planificării strategice.
Ca rezultat, s-au obţinut două
programe de instruire actualizate care deja se află în fază de
implementare. Aici vorbim despre modulul ”Planificare strategică integrată” cu două cursuri
”Planificare strategică la nivel local şi regional” şi ”Managementul ciclului de proiecte”.
Pentru anul 2013 a fost elaborat Programul de formare continuă „Dezvoltarea regională”,
care va fi organizat de către Academia de Administrare Publică
pentru reprezentanţii A.P.L. de
nivelurile I şi II. Scopul general
al programului constă în consolidarea capacităţilor în domeniul dezvoltării regionale prin
acumularea cunoştinţelor noi,
schimb de experienţe şi analiza
situaţiei locale, ţinând cont de
instrumentele şi priorităţile pro-

cesului de dezvoltare regională.
Astfel, am reuşit să dezvoltăm un
parteneriat stabil, durabil între
M.D.R.C., A.A.P. şi GIZ. Am iniţiat
şi sunt în proces de implementare 3 cursuri de formare continuă,
am elaborat ghiduri pentru participanţi şi traineri şi 3 traininguri pentru formatori (din cadrul
M.D.R.C., A.A.P., A.D.R., GIZ)
COR.: Autorităţile publice
locale sunt beneficiari ai politicilor dezvoltării regionale,
deoarece, conform Strategiei
Naţionale de Dezvoltare Regională, obiectivul principal al
dezvoltării regionale este îmbunătăţirea serviciilor locale
şi creşterea calităţii vieţii. În
ce constă cooperarea ministerului, pe care îl conduceţi, cu
autorităţile publice locale şi
care sunt direcţiile principale
ale acestei cooperări?
M.R.: Succesul realizării politicii de dezvoltare regională
depinde de un sistem eficient
de colaborare şi conlucrare cu
toţi actorii implicaţi în procesul de dezvoltare regională. În
conformitate cu Legea nr.438
din 28.12.2006, cu privire la
dezvoltarea regională, odată cu
aprobarea cadrului instituţional
în domeniul dezvoltării regionale în Republica Moldova, a
fost creat Consiliul Naţional de
Coordonare a Dezvoltării Regionale. În componenţa acestuia
intră şi preşedinţii Consiliilor
regionale pentru dezvoltare
din toate cele 3 regiuni: Nord,
Centru, Sud, care au drept scop
aprobarea, promovarea şi coordonarea la nivel naţional a
obiectivelor politicii de dezvoltare regională. Cele trei Consilii
Regionale pentru Dezvoltare Nord, Centru, Sud - sunt formate pe baza principiului parităţii
între reprezentanţii autorităţilor
administraţiei publice, pe de o
parte, şi reprezentanţii sectorului privat şi ai societăţii civile, pe
de altă parte.

Din componenţa Consiliilor Regionale mai fac parte şi
reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, desemnaţi din oficiu: preşedinţii
de raioane, primari din cadrul
regiunilor de dezvoltare, delegaţi de către Asociaţiile primarilor, reprezentanţii sectorului
privat şi societăţii civile. Astfel,
colaborarea cu A.P.L. este evidentă, fiind axată pe politicele
ce le promovează M.D.R.C., în
conformitate cu priorităţile de
dezvoltare regională: reabilitarea infrastructurii fizice, susţinerea dezvoltării sectorului privat,
în special, în regiunile rurale,
îmbunătăţirea factorilor de mediu şi atractivităţii turistice.
Un alt aspect privind relaţiile cu A.P.L. constituie participarea acestora în calitate de
aplicanţi eligibili la apelurile de
propuneri de proiecte organizate de către M.D.R.C. prin intermediul A.D.R. Ca rezultat, au
fost depuse Note conceptuale
şi încheiate Acorduri de parteneriate privind lansarea de noi
proiecte de dezvoltare regională, conform cărora sunt stabilite
atribuţiile şi responsabilităţile
fiecărui actor în procesul de implementare a acestor proiecte.
COR.: Care sunt cele mai
de anvergură proiecte de
dezvoltare regională realizate în localităţile ţării?
M.R.: Toate proiectele implementate în cadrul realizării
politicii de dezvoltare regională
sunt de o importanţă majoră
pentru localităţile ţării. Aceasta se datorează faptului că în
procesul de selectare proiectele trec prin mai multe filtre, fiind evaluate în baza unui şir de
criterii. În final, sunt acceptate
doar proiectele cele mai relevante pentru realizarea politicii
de dezvoltare regională. Menţionăm că proiectele de dezvoltare regională ating domeniile
de intervenţie cum ar fi: apro-
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vizionarea cu apă şi sanitaţie,
infrastructura drumurilor, susţinerea sectorului privat, sporirea
atractivităţii turistice şi îmbunătăţirea factorilor de mediu.
În perioada anilor 2011 –
2013 au fost implementate sau
se află în proces de implementare 45 proiecte pentru care au
fost alocate peste 456 milioane
de lei. Pentru perioada 20132015 sunt nominalizate 62 proiecte prioritare în valoare de
peste 1.255 milioane de lei.
Dintre cele mai de anvergură proiecte de dezvoltare
regională realizate am putea
nominaliza:
- Proiectul ”Eficientizarea
managementului deşeurilor menajere solide în RDS” în cadrul
căruia a fost procurată tehnică
specializată pentru toate întreprinderile municipale care gestionează serviciul de colectare
a deşeurilor în regiunea de dezvoltare Sud (autospeciale, tomberoane, tehnică de calcul etc.);
- Proiectul ”Conectarea zonei
economice libere „Bălţi” la utilităţile municipale: apă, canalizare,
electricitate, drumuri de acces” în
cadrul căruia au fost conectate
la utilităţi publice rezidenţii ZEL,
ca rezultat fiind extins numărul
locurilor de muncă în regiunea
Nord;
- Proiectul ”12000 cetăţeni
aprovizionaţi cu apă potabilă în
12 localităţi Manoilesti” creează
premise de conectare a 12 localităţi din RD Centru la conducta
de aprovizionare cu apă potabilă de calitate;
- Proiectul ”Turismul sportiv
in promovarea imaginii regiunii
(Consolidarea cooperării regionale între raioanele Căuşeni,
Cimişlia, Ştefan Vodă şi prestarea
serviciilor în cadrul turismului
sportiv prin edificarea Centrului
de Tineret şi Sport în oraşul Căuşeni)” are ca scop îmbunătăţirea
infrastructurii regionale pentru
dezvoltarea turismului sportiv
prin construcţia Centrului de tineret şi sport în oraşul Căuşeni
şi promovarea imaginii regiunii
Sud favorabile pentru practicarea şi dezvoltarea turismului
sportiv. Aproximativ 160 de tineri vor beneficia de activităţile
(Continuare în pag. 7)
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(Sfârşit. Început în pag. 6)
din cadrul şcolii de vară şi 120
tineri participanţi la turneul regional de orientare sportivă.
- Realizarea proiectului privind reconstrucţia apeductului
Prut – Făleşti va asigura 18000
de locuitori ai oraşului Făleşti cu
apă potabilă şi cca 1200 ha de
terenuri agricole vor fi irigate.
- Proiectul „Reparaţia drumului L-37 Lipcani-BalasineştiCorjeuţi-Tîrnova, sectorul din s.s.
Corjeuţi şi Trinca” Pe aceste rute
sunt transportaţi anual circa
28000-30000 pasageri.
- Proiectul ”Salubrizarea localităţilor din raioanele Nisporeni,
Străşeni şi Călăraşi pentru un mediu curat şi sănătos” ameliorează
condiţiile de trai ale locuitorilor
din 12 localităţi din aceste raioane. Astfel, peste 21 mii de persoane beneficiază de serviciile
de salubrizare, fiind lichidate 50
de gunoişti neautorizate.
- Proiectul ”Asigurarea dezvoltării locale durabile şi prevenirea poluării resurselor naturale
prin reconstrucţia staţiei de epurare a apelor reziduale, reconstrucţia şi extinderea reţelelor de apă şi
canalizare” oferă servicii calitative de apă şi canalizare agenţilor
economici şi populaţiei oraşului
Călăraşi şi comunei Tuzara, îmbunătăţeşte mediul râului Bâc
de la izvor până la revărsare, în
raza raioanelor Călăraşi, Străşeni,
Anenii-Noi. Astfel, are ca scop
creşterea indicilor de sănătate a
populaţiei din raioanele Călăraşi,
Străşeni şi Anenii-Noi.
Implementarea proiectelor
de dezvoltare regională în anii
2011-2013 a asigurat accesul
la serviciile de aprovizionare cu
apă pentru 24480 persoane şi
de servicii de canalizare – pentru 5 680 persoane. De asemenea, au posibilitatea să se conecteze la reţelele de apeduct
364 agenţi economici, 114 instituţii publice, 11284 gospodării
casnice.
În domeniul infrastructurii
drumurilor a fost îmbunătăţită
starea drumurilor publice pe o
lungime totală de 26,35 km. De
drumurile respective vor beneficia populaţia din 40 localităţi
În domeniul gestionării deşeurilor menajere solide au fost
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realizate proiecte în 44 de localităţi, faţă de cele 19 localităţi
deservite la momentul demarării implementării proiectelor.
Astfel, numărul de contracte
pentru prestarea serviciilor de
salubrizare în localităţile respective constituie cca 88415,
inclusiv: 4896 agenţi economici, 773 instituţii publice,
82746 gospodării casnice.
În domeniul susţinerii sectorului privat a fost reabilitat sediul incubatorului de afaceri din
comuna Larga, r. Briceni, acesta
fiind dotat cu echipamente tehnice şi mobilier. De serviciile incubatorului vor beneficia 22 de
antreprenori din 8 localităţi. Au
fost construite obiective de infrastructură în Zona economică
liberă ,,Bălţi”.
În domeniul îmbunătăţirii
atractivităţii turistice a fost reabilitat Palatul de cultură din or.
Ungheni, de serviciile căruia beneficiază populaţia oraşului şi
raionului Ungheni, a raioanelor
limitrofe Nisporeni, Călăraşi, Făleşti, vizitatori din Euroregiunea
Sireţ-Prut-Nistru.
În or. Căuşeni a fost construit Centrul de tineret şi sport.
De serviciile acestuia vor beneficia atât sportivii de performanţă, cât şi populaţia din
raioanele Căuşeni, Cimişlia, Stefan Vodă.
COR.: Recent am citit în
presă despre demararea construcţiei locuinţelor sociale
la Călăraşi. Unde urmează să
mai fie construite alte astfel
de locuinţe? În ce perioadă şi

ce de fapt, presupune faza II
a proiectului locuinţe sociale
implementat de minister?
M.R.: Proiectul de construcţie a locuinţelor pentru păturile social vulnerabile, faza II
este planificat pentru perioada
2012-2018. Acordul-cadru de
împrumut între Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei(BCE) a fost
ratificat prin Legea nr.182 din
11.07.2012.
Scopul Proiectului constă în
acordarea locuinţelor în regim
social familiilor social-vulnerabile din Republica Moldova,
aflate în imposibilitatea de a
avea acces la condiţii de locuit
satisfăcătoare.
Costul total al Proiectului
constituie 20,4 milioane Euro,
din care BCE participă cu 65%
(13,4 milioane Euro) din costul total. Împrumutul BCE este
acordat pe o perioadă de până
la 20 de ani (de la data debursării) inclusiv 5 ani perioada de
graţie. Aportul Republicii Moldova realizat prin intermediul
autorităţilor publice locale, pe
teritoriul cărora se construiesc
spaţiile locative, constituie 35%
din costul proiectului şi este
constituit din aport nefinanciar
şi aport financiar. Se planifică
construcţia a circa 700 de locuinţe. Beneficiarii vor fi selectaţi
la nivel local. Până în prezent,
au acceptat să participe în proiect consiliile raionale Călăraşi,
Sîngerei, Briceni, Soroca, Ialoveni, Hânceşti, Leova.
Totodată, ţin să menţionez

că la sfârşitul anului 2011, în
Republica Moldova a fost finalizată faza I a Proiectului de Construcţie a Locuinţelor pentru
Păturile socialmente vulnerabile în baza Acordului-cadru de
împrumut dintre BCE şi Guvernul Republici Moldova, ratificat
prin Legea nr.215/2007. Au fost
construite patru blocuri locative unul în or. Chişinău şi câte
unul în or. Glodeni şi or. Criuleni,
în total 249 apartamente.
COR.: În domeniul construcţiilor ministerul elaborează şi asigură respectarea
Planului Naţional de amenajare a teritoriului. În ce constă
aceste activităţi?
M.R.: În conformitate cu art.
35 al Legii nr. 835-XIII din 17 mai
1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului,
gestionarea teritoriului şi a localităţilor reprezintă ansamblul
acţiunilor de organizare, conservare şi dezvoltare a acestora,
orientate spre realizarea unei
stări fizice şi funcţionale a cadrului natural şi a cadrului construit, care să corespundă necesitaţilor colectivităţilor umane,
în concordanţă cu interesul public şi potrivit prevederilor documentaţiei aprobate de urbanism şi amenajare a teritoriului.
În 2013, prin Hotărâre de
Guvern, este aprobat ”Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la
nivel de localităţi pe anii 20132016”. Programul este un document de planificare strategică
a politicilor privind dezvoltarea
durabilă a Republicii Moldova
şi stabileşte obiectivele pe termen mediu ce necesită a fi realizate în vederea implementării
politicii de stat în domeniul planificării urbanistice. O direcţie
importantă a Programului este
”Actualizarea şi adoptarea Planului de amenajare a teritoriului naţional”, preconizată pentru
anul 2014.
Interviu realizat de
Ion AXENTI
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Conferinţele ştiinţifice – formă eficientă de
colaborare interuniversitară
Interviu cu dl Ion Dulschi, doctor în istorie, conferenţiar universitar, participant la conferinţa
ştiinţifică organizată de Institutul Regional de Administrare Publică din Odesa al Academiei
Naţionale de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Ucrainei
A devenit deja o tradiţie
participarea reciprocă a profesorilor Academiei de Administrare Publică şi Institutului
Regional de Administrare Publică din Odesa la diverse foruri

Ion Dulschi: Odesa este,
într-adevăr, o perlă pe litoralul Mării Negre şi nu oboseşti
să savurezi splendoarea şi frumuseţea acestei urbe aşezate
doar la 200 de kilometri de

ştiinţifice, seminare de instruire
etc. Anul 2013 nu a fost o excepţie în acest sens. În luna mai,
i-am avut în calitate de oaspeţi
şi participanţi, cu prilejul celei
de-a 20-a aniversări a Academiei, la conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Teoria şi
practica administrării publice”
pe profesorii Institutului Regional de Administrare Publică din
Odesa. Recent, la 25 octombrie,
instituţia parteneră de la Marea
Neagră a organizat conferinţa
teoretico-practică internaţională cu genericul „Probleme actuale şi perspectivele dezvoltării
administraţiei publice.” La acest
înalt for ştiinţific a participat
dl Ion Dulschi, conferenţiar la
Catedra ştiinţe administrative
a Academiei noastre, căruia reporterul ziarului „Funcţionarul
Public” i-a solicitat un scurt interviu cu acest prilej.
Corespondentul: Stimate
dle Ion Dulschi, cum aţi găsit Odesa în acest an şi cu ce
mesaj V-aţi prezentat la Conferinţă?

Chişinău. La Conferinţă m-am
prezentat cu raportul „Funcţia publică din perspectiva
europeană a Republicii Moldova,” pe care l-am ţinut în
cadrul Secţiei „Aspecte social-politice ale dezvoltării
administraţiei publice.” Moderator al Secţiei a fost dl A. P.
Iakubovski, un bun prieten al
Academiei noastre, care a vorbit cu multă căldură şi respect
despre primul rector al Academiei, dl Mihail Platon. În afară
de raport, am avut şi o întrevedere foarte agreabilă cu colegii din cadrul Secţiei, care au
dorit să afle cât mai multe lucruri despre Academie, despre
evoluţiile sale de ultimă oră,
în special, despre activităţile
ce ţin de procesul de instruire,
de cercetare ştiinţifică şi activitate editorială.
Cor.: Spuneţi-ne, Vă rog,
aţi reuşit să comunicaţi şi cu
reprezentanţii altor entităţi
ale Institutului şi cine au fost
aceştia?
I.D.: Da, desigur, acesta a

fost un alt obiectiv al vizitei
mele. Participarea la lucrările
Conferinţei a fost precedată
de o succintă întreţinere cu dl
Anatoli Ahlamov, prim-vicedirector al Institutului Regional
de Administrare Publică din
Odesa, care a manifestat disponibilitate pentru extinderea
şi aprofundarea cooperării
dintre instituţiile noastre de învăţământ şi care intenţionează
să efectueze, în luna noiembrie, o vizită la Academie. În
afară de aceasta, am transmis
bibliotecii Institutului un set
de materiale ştiinţifice editate
de Academie, inclusiv: materialele Conferinţei ştiinţifice din
mai 2013, o serie de reviste
„Administrarea Publică” etc.,
colaborarea interbibliotecară
cu schimbul de publicaţii ştiinţifice fiind o clauză a Acordului
de colaborare dintre instituţii,
dar şi a procedurii de acreditare ştiinţifică a Academiei, precum şi a acreditării internaţio-

cipat reprezentanţii mai multor
instituţii similare din Ucraina,
cum ar fi cele din Harkov, Nikolaev, precum şi din Federaţia Rusă (Breansk, Oriol), care
au manifestat interes pentru
stabilirea unor relaţii de colaborare cu Academia de Administrare Publică de pe lângă
Preşedintele Republicii Moldova.
Cor.: Cum consideraţi
Dvs., care ar fi impactul participării la astfel de foruri
ştiinţifice pentru activitatea
Academiei?
I.D.: Aş putea afirma cu toată certitudinea că cooperarea
internaţională a Academiei de
Administrare Publică contribuie la o şi mai bună prestaţie, în
calitatea sa de centru naţional
de instruire şi perfecţionare a
personalului din administraţia
publică, dezvoltarea segmentului de cercetare a domeniului administraţiei publice.
Cor.: Vă mulţumim.

nale a revistei „Administrarea
publică” cu obţinerea indicelui
ISSNN.
Cor.: Domnule Dulschi,
aţi reuşit să comunicaţi şi cu
reprezentanţii altor instituţii
similare din Ucraina vecină?
I.D.: La Conferinţă au parti-

A intervievat
Mihai GHEORGHE
În imagini: Aspecte de la
Conferinţa teoretico-practică de
la Odesa, la care a participat dl
doctor, conferenţiar universitar
Ion Dulschi.
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Accesul Deschis - calea către comunicarea
ştiinţifică deschisă
Este bine cunoscut faptul
că în epoca contemporană
Internetul a schimbat fundamental modalitatea de acces
la informaţia ştiinţifică şi culturală mondială.
În acord cu recomandările
reuniunii pentru Acces Deschis
la articolele ştiinţifice din mediul academic de la Budapesta
din 2002, a Cartei ECHO (European Cultural Heritage Online)

acest context, bibliotecilor
le revine un rol important. În
condiţiile actuale, bibliotecile
pot deveni garanţia accesului
la informaţia ştiinţifică prin
includerea resurselor electronice cu text integral şi în acces

şi a Declaraţiei de la Bethesda,
Maryland, S.U.A. din aprilie
2003, s-a adoptat Declaraţia de
la Berlin din octombrie 2003
privind Accesul Deschis la cunoştinţele din ştiinţele exacte
şi umaniste prin intermediul
Internetului ca un instrument
funcţional pentru dezvoltarea
gândirii umane şi ca bază a
cunoaşterii ştiinţifice globale.
În acest sens, sunt specificate
măsurile pe care creatorii politicilor din instituţiile de cercetare, agenţiile de finanţare, bibliotecile, arhivele şi muzeele
ar trebui să le adopte.
Misiunea bibliotecilor, de
a disemina cunoaşterea, este
îndeplinită doar pe jumătate
dacă informaţia nu este disponibilă cât mai larg şi în text
integral. Noile căi de diseminare a cunoaşterii trebuie să
fie realizate nu numai prin forme clasice ci şi prin modalităţi
moderne electronice, bazate
pe accesul deschis, promovat
de comunitatea ştiinţifică. În

deschis în portofoliul serviciilor oferite. Astfel, Accesul
Deschis la informaţia ştiinţifică
poate veni în sprijinul cercetării fără eforturi financiare.
Open Access WeeK 2013
este un eveniment global,
ajuns la a şaptea ediţie, promovând Accesul Deschis ca
o nouă normă în instruire
şi cercetare. Tema acestui
an este: ,,Accesul Deschis:
Redefinirea impactului”. O
gamă largă de evenimente
s-au desfăşurat în întreaga
lume în perioada săptămânii
Accesului Deschis (21-27 octombrie).
Accessul deschis (OA) – acces gratuit, imediat, on-line la
rezultatele cercetărilor ştiinţifice, precum şi dreptul de a utiliza şi reutiliza aceste rezultate
– are puterea de a transforma
modul de comunicare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.
Aceasta are implicaţii directe
şi pe scară largă pentru mediul
academic, medicină, ştiinţă,

industrie şi pentru societate,
în asnsamblu.
Săptămâna
Accesului
Deschis este o oportunitate –
cheie pentru toţi membrii comunităţii să ia măsuri pentru
a menţine acest impuls şi pentru a merge mai departe.
Universităţile, colegiile, institutele de cercetare, agenţiile de finanţare, bibliotecile şi
experţii au folosit Săptămâna
Accesului Deschis ca o platformă pentru a obţine voturile
facultăţilor universitare pentru
politicile OA, pentru a discuta
despre beneficiile sociale şi
economice ale Accesului Deschis, pentru a promova iniţiativele de publicare în Acces
Deschis şi altele.
În seria acestor evenimente se înscrie şi masa rotundă
cu genericul: ,,Accesul Deschis – calea către comunicarea ştiinţifică deschisă”, care
s-a desfăşurat la 29 octombrie
2013, de Ziua internaţională a

marcat în instituţiile Academice din Republica Moldova.
Scopul acţiunii – promovarea
şi sprijinirea circulaţiei libere, deschise a informaţiilor şi
ideilor ştiinţifice, care servesc
atât intereselor autorilor, cât şi
potenţialilor cititori, indiferent
din ce categorie ar face parte:
cercetători, profesori, doctoranzi, masteranzi, biblioteci,
universităţi, reviste şi edituri,
agenţii finanţatoare, guverne.
Subiectele pe care s-au
axat lucrările mesei rotunde
au fost: rolul bibliotecii în dezvoltarea ştiinţei universitare;
Accesul Deschis: optimizarea
comunicării ştiinţifice şi universitare; DOAJ – calea în spaţiul ştiinţific electronic.
La eveniment au participat: Natalia Cheradi, coordonator EIFL-OA Moldova; Elena
Bordian, director al Bibliotecii
Republicane Tehnico-Ştiinţifice, Maria Strechii, director al
Departamentului Organizarea

Internetului, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice A.A.P., activitate
inclusă în Campania naţională de promovare ,,Moldova în
Acces Deschis” în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2013, eveniment

Instruirii A.A.P., profesori, colaboratori, masteranzi A.A.P.
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN,
şefa Secţiei informare şi
documentare a A.A.P.

10

FUNCŢIONARUL
PUBLIC

În lumea ştiinţei şi a tehnicii

Inovaţie în combaterea
cancerului mamar
Un grup de savanţi
de la Universitatea Tehnică din Moldova în frunte
cu prodecanul Valerian
Dorogan, doctor habilitat, profesor universitar,
cu susţinerea Agenţiei
pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, au realizat un proiect
inovaţional în baza nanotehnologiilor în domeniul sănătăţii.
Proiectul dat constă în elaborarea, confecţionarea, testarea
şi implementarea unui sistem
mamografic mobil pentru depistarea preventivă a cancerului
mamar cu acoperire naţională.
Montat pe caroseria unui automobil, cu respectarea normelor
NFRP-2000, sistemul respectiv
are un preţ de cost substanţial
redus comparativ cu sistemele
similare din străinătate. Caracteristicile relevante ale acestui
sistem mobil sunt: posibilitatea
efectuării screeningului mamar

in orice centru raional, comună
sau sat din Republica Moldova;
accesul şi supravegherea populaţiei social-vulnerabile, inclusiv
persoanele în vârstă, care sunt
mai mult predispuse la cancer;
posibilitatea de deplasare la domiciliu, cu efectuarea screeningului de urgenţă.
La realizarea proiectului de
o mare importanţă pentru sistemul ocrotirii sănătăţii în ţară
a contribuit, în calitate de cofinanţator, Societatea pe Acţiuni
„M-INTER-FARMA” din Chişinău.
Noul sistem mamografic va
fi pus în funcţiune începând cu
anul viitor.

Diagnosticarea craniană la
nivel mondial
S-a implementat în practica
clinică și științifică procedura de
stimulare magnetică transcraniană – o metodă internaţională de diagnosticare şi tratament
ultraperformant şi singura modalitate de abordare a maladiilor neuro - degenerative într-o
manieră non-invazivă, nedureroasă, rapidă şi ieftină.

Tehnica de diagnosticare
cu TMS prezintă un avantaj major în diagnosticarea precoce a
modificărilor patologice ale căilor neuronale motorii, în special, în patologia specifică pentru
stările de urgenţă - ictusul, care
reprezintă una din cele mai
frecvente şi invalidante maladii
în Republica Moldova.

Biogaz din deşeurile
industriei vinicole
Vinurile moldoveneşti pot
diminua dependenţa statului
de gazele importate. Cercetătorii de la Academia de Ştiinţe au
pus la punct o metodă de extragere a biogazului din deşeurile
rămase de la producerea băuturilor alcoolice. Schema funcţionează cu orice tip de ape

reziduale care conţin substanţe
organice. Savanţii spun că metoda permite obţinerea unui
carburant de până la trei ori mai
ieftin decât gazele ruseşti.
„Fermentarea are loc cu
ajutorul unui termostat. Iar
biogazul care se produce în
reactoarele din laborator îl

trecem prin rezervorul de gaz,
improvizat din sticle de plastic,
iar biogazul se concentrează în
sticle”, a declarat savantul Victor Covaliov.
Şi chiar dacă metoda a fost
testată doar în condiţii de laborator, iar utilajul este unul
improvizat, cercetătorii sunt
convinşi că ea va funcţiona şi la
scară industrială. În scurt timp,
va demara şi un proiect-pilot.
Schema va fi aplicată la fabrica
de bioetanol de la Fârlădeni.
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„Produce până la două mii
de tone de ape reziduale timp
de 24 de ore. În aceste ape rămân multe substanţe organice
care, într-un anumit mod, pot
fi transformate în biogaz cu
un conţinut mare de metan”,
a afirmat doctorul habilitat în
chimie, Valentin Bobeică.
Cercetătorii spun că dintr-o
tonă de deşeuri, pot fi extrase
200 de litri de biogaz. Pentru
realizarea proiectului este nevoie de un milion de lei.

Prima fabrică de producere a
biogazului din Moldova
a fost pusă în funcţiune la Drochia. Combustibilul este obţinut
din borhot de sfeclă. Anual, întreprinderea va prelucra peste
55 de mii de tone de borhot, din

care va produce mai mult de 7
milioane de metri cubi de gaz.
„Procesul este computerizat. Iniţial se prelucrează gazul
fermentat, apoi el este divizat
de impurităţi şi apă. După care

gazul merge în termocentrală, unde producem aburi sau
energie electrică”, a declarat reprezentantul companiei Rihard
Dandar.
Investiţii pentru implementarea în practică a acestei noutăţi
tehnice a alocat fabrica de zahăr
din localitate. În acest mod, compania intenţionează să micşoreze cu peste 10 la sută consumul
de gaze naturale de import. Resturile vegetale care vor rămâne
după producerea biogazului vor
fi utilizate ca îngrăşăminte pentru sol. Investiţiile depăşesc 7,5
milioane de euro şi urmează a fi
recuperate în cinci ani.

Din mase plastice –
materiale de construcţie
Colectarea şi prelucrarea
deşeurilor de mase plastice,
care sunt adunate în cantităţi
tot mai mari, demult era o problemă din domeniul salubrizării, dar şi a utilizării lor. În scopul
soluţionării acestei probleme,
cercetători de la Academia de
Ştiinţe a Moldovei sub conducerea preşedintelui acestei
instituţii, Gheorghe Duca, au
elaborat tehnologia de reciclare a lor pentru obţinerea unor
produse noi, în special materiale de construcţie. Este vorba
de console pentru cofraje de
construcţie, suport armatură,
cofraje, ţiglă pentru trotuar, sau
adăugarea lor în componenţa

unor produse deja existente
(cărămida de construit, ţigla de
trotuar etc.).
Volumul producţiei inovaţionale preconizate pe an este de
circa 3 mln. lei.
Informaţiile pentru această pagină ne-au fost transmise de Agenţia pentru Inovare
şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
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Dura lex, sed lex

Şcoala de toamnă „Tinerii
împotriva corupţiei”

Studentul Institutului de
Relaţii Internaţionale din Moldova, Stanislav Ciubanciuc, şi
Iulian Gherţa, de la Academia
de Poliţie „Ştefan cel Mare”, s-au
plasat pe locurile I şi, respectiv, II
la Şcoala de toamnă „Tinerii împotriva corupţiei”. Evenimentul
a fost organizat de Centrul Naţional Anticorupţie, în parteneriat
cu Serviciul Grăniceri al Ucrainei
şi susţinerea financiară a Misiunii Uniunii Europene de asistenţă la frontiera dintre Moldova şi
Ucraina (EUBAM), desfăşurat în
Ucraina, la Ivano-Francovsk.
Obiectivele Şcolii au constat în familiarizarea tinerilor

studenţi cu standardele
şi măsurile anticorupţie
aplicate la nivel naţional,
european şi internaţional;
sporirea nivelului de cultură juridică în rândurile
tineretului din Republica
Moldova şi Ucraina; promovarea spiritului activ şi
stimularea iniţiativelor tineretului în lupta împotriva corupţiei.
Studenţii au fost instruiţi de
şapte lectori moldoveni şi ucraineni, iar la deschiderea Şcolii au
participat vicedirectorul CNA,
Vadim Cojocaru, şeful misiunii
EUBAM, Udo Burkolder, şi vicedirectorul Departamentului
personal al administraţiei Serviciului de grăniceri din Ucraina,
Iuri Oblauhov.
Câştigătorii tuturor ediţiilor
Şcolii anticorupţie vor pleca într-o vizita de studiu in Bruxelles,
organizata de EUBAM, în iulie
2014.

32 de vameşi reţinuţi de CNA
Treizeci şi doi de angajaţi ai
Serviciului Vamal şi Poliţiei de
Frontieră au fost reţinuţi de procurori şi ofiţerii CNA în cadrul
operaţiuni desfăşurate la postul
vamal Leuşeni-Albiţa. Aceştia
sunt suspectaţi că ar fi extorcat diferite sume de bani de la
conducători auto care traversau
punctul vamal pentru a le facilita trecerea şi a nu le înregistra
marfa. În total, 220 de ofiţeri ai
CNA şi procurori au participat la
efectuarea a peste 80 de percheziţii. Sumele ridicate în cadrul
percheziţiilor sunt de ordinul zecilor de mii de euro, dolari, lei şi
altă valută străină.
Potrivit procurorilor, acţiunile investigative au demarat
acum şase luni, perioadă în care
au fost documentaţi zeci de vameşi şi poliţişti de frontieră care
ar fi implicaţi într-o schemă frauduloasă de colectare a banilor
de la şoferii de microbuze. Pentru investigarea sub toate aspectele a cazului au activat şi ofiţeri
anticorupţie sub acoperire.

Amintim că Centrul Naţional
Anticorupţie în comun cu Procuratura Anticorupţie, Direcţia
securitate internă a Serviciului
Vamal, a Poliţiei de Frontieră,
precum şi reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi
Direcţiei Generale Anticorupţie
din cadrul MAI al României a
descins la vama Leuşeni-Albiţa,
unde a desfăşurat un spectru
larg de acţiuni de urmărire penală. Menţionăm că procurorii
din cadrul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie din România, împreună cu ofiţeri ai Direcţiei
Generale Anticorupţie au desfăşurat simultan cercetări într-o
cauză penală privind săvârşirea
unor infracţiuni de corupţie referitoare la transportul de mărfuri peste frontieră.

De asemenea, au fost desfăşurate 27 de percheziţii la
domiciliul unor persoane şi în
alte locaţii, aflate în judeţele Iaşi
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şi Vaslui. În cauză sunt vizate
mai multe persoane, faţă de 23
dintre acestea fiind dispusă începerea urmăririi penale.

Se prezenta drept agent de
circulaţie

Un bărbat din Chişinău a
fost reţinut de către ofiţerii CNA,
fiind bănuit de corupere pasivă.
Acesta ar fi cerut de la un tânăr

500 de euro ca să nu-l tragă la
răspundere pentru conducerea
automobilului în stare de ebrietate. Potrivit denunţătorului,
bărbatul s-ar fi prezentat drept
poliţist, susţinând că îi poate soluţiona dosarul.
Reţinerea a avut loc în faţa
unui centru comercial din capitală. Pe acest caz a fost deschis
un dosar penal. În prezent, bănuitul se află în custodia CNA.

Executor judecătoresc
corupt
Un executor judecătoresc
din Chişinău a fost reţinut în
flagrant de ofiţerii Centrului
Naţional Anticorupţie şi procurorii anticorupţie. Femeia este
bănuită că ar fi extorcat şi primit 800 de euro de la un avocat
pentru a-şi retrage demersul,
depus anterior la Judecătoria
Râşcani, privind aplicarea măsurii de executare „interdicţia
de a părăsi ţara” în privinţa
unui cetăţean.
Aceasta a fost reţinută în
biroul său de serviciu, iar banii

au fost depistaţi în urma percheziţiei de la faţa locului.
Pe acest caz a fost deschis
un dosar penal în temeiul art.
324 Cod penal – corupere pasivă. Dacă va fi găsită vinovată,
bănuita riscă până la 10 ani de
închisoare cu amendă de până
la 60 000 de lei.
Executorul a fost reţinut pe
un termen de 72 ore şi se află în
custodia CNA.
Conducerea urmăririi penale este exercitată de către
Procuratura Anticorupţie.

Judecător de la Criuleni
arestat
Judecătoria Buiucani a
eliberat mandat de arestare
pentru 15 zile pe numele unui
judecător de la Criuleni, iar avocatul va fi cercetat in stare de
libertate. Magistratul şi avocatul sunt cercetaţi într-un dosar
de corupţie, fiind bănuiţi că au
pretins 2000 de euro pentru a
emite o sentinţă de achitare în
privinţa a doi inculpaţi.
Operaţiunea de reţinere a
avut recent, ambele persoane
fiind prinse în flagrant.
Pe acest caz a fost deschis

un dosar penal pentru corupere pasivă.

De la începutul anului, CNA
şi procurorii anticorupţie au
deschis 8 procese penale în
care sunt vizaţi judecători.
În prezent, doi magistraţi se
află în izolatorul CNA.
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Diverse

Morile de vânt din Moldova… în bătaia vântului
Trei mori de vânt, vestigii de nepreţuit ale trecutului, mai are astăzi Moldova.
Cu toate că, acum o sută de
ani, fiecare localitate avea cel
puţin o moară de vânt. Acum,
şi cele trei, care au mai rămas,
sunt lăsate în voia sorţii şi îşi
duc veacul de azi pe mâine în
bătaia vântului, care le tot dezgoleşte şi le apleacă la pământ.
Nu ca altă dată, când le punea
în funcţiune, fiind asediate de
ţăranii din împrejurimi dornici
de a-şi măcina cerealele pentru
pânica cea de toate zilele. Este
vorba de morile de vânt din
Mileştii Mici, Ialoveni, din
Cernoleuca, Donduşeni şi din
Beşalma, Comrat.
Moara de vânt din Mileştii
Mici, de exemplu, a fost construită acum un secol de către
un localnic. Ultimii saci de grâu

au fost măcinaţi aici acum 40
de ani. De atunci, moara nu
mai funcţionează.
Chiar dacă moara de vânt
a fost construită acum 105
ani, autorităţile locale spun că
această poate fi salvată. Asta
pentru că temelia şi râşniţa
s-au păstrat în stare bună. Primăria susţine că pentru renovarea morii sunt necesare
peste 200.000 de lei, însă nu
s-a reuşit până acum să fie obţinuţi aceşti bani.
La rândul lor, reprezentanţii Agenţiei de Inspectare şi
Restaurare a Monumentelor
(A.I.R.M.) spun că statul ar trebui să intervină cu promptitudine pentru a salva cele trei
monumente de arhitectură,
menţionând că în ultimii 20 de
ani nu s-a investit nimic în monumentele de arhitectură in-

dustrială şi
este riscul
ca aceste
m o n u mente să
le pierdem
irecuperabil.
Moara
de
vânt
din Cernoleuca,
construită
în 1912,
s-a închis
prin anii ”60. Nu mai venea
lumea, ca pe timpuri, să facă
făină la această moară că au
apărut mori moderne. Au fost
făcute mai multe încercări de către autorităţile locale de a
reconstrui moara, dar
fără succes.
Ion Ștefăniță, directorul Agenției de
Inspectare și Restaurare a Monumentelor,
Ministerul
Culturii:
„Această moară de
vânt face parte din
complexul arhitectural al R. Moldova. În
cazul în care ar fi renovată, aceasta ar putea
fi inclusă în circuitul
turistic local. În s. Cernoleuca mai există o
școală - monument

de arhitectură construită în
prima jumătate a secolului XIX
de boierul Constantin Cazimir.
Este şi casa-muzeu a pictorului
Igor Vieru. Problema este lipsa
de bani. În total, în R. Moldova
au mai rămas doar trei mori de
vânt și trei mori de apă”.
Vlad IONAŞCU
NOTA
BENE:
Pentru
comparaţie vă prezentăm
moara de vânt renovată din
Sarichioi, actualmente amplasată la Muzeul Naţional al
Satului „Dumitru Gusti” (România).
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