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Vasile MARINA: „Autonomia Academiei PLUGUŞORUL
Aho! Surori şi fraţi,
- temelia dezvoltării continue a ştiinţei Aho!
Staţi puţin, mai aşteptaţi.
Mâine anul se-nnoieşte
autohtone a administraţiei”
Pluguşorul se porneşte!
Mesaj de felicitate cu prilejul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, 2014,
al dlui Vasile MARINA, rector al Academiei de Administrare Publică,
doctor habilitat, profesor universitar

Stimaţi profesori, colaboratori, doctoranzi şi masteranzi
ai Academiei!
Încheiem anul 2013, care
a fost un an de o semnificaţie
deosebită în istoria instituţiei
noastre - anul aniversării de 20
de ani de la fondarea Academiei de Administrare Publică.
O istorie trecută prin mai multe
încercări şi relansată, în ultimii
trei ani, când prin restructurări
de valoare, perfecţionare şi
modernizare a procesului de
studii, am transformat Academia într-un adevărat Centru
Naţional de pregătire a funcţionarilor publici.
Acest an mai este semnificativ şi prin faptul că a fost
aprobat noul Statut al Academiei prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova, nr.
615 din 30 aprilie 2013. Acest

document oferă mai multe oportunităţi pentru
dezvoltarea în continuare
a Academiei. Astfel, AAP
dispune de autonomie
administrativă, financiară,
didactică şi ştiinţifică, ceea
ce ne-a permis să asigurăm
performanţe în procesul de
studii, precum şi să atingem din anul trecut cifra
de peste o mie de masteranzi, fapt care constituie o
realizare de pionierat pentru noi.
Anul ce se încheie a fost
pentru noi şi un an al aprofundării cooperării internaţionale,
în special, cu ţările riverane
Mării Negre, al implementării
mai multor proiecte investiţionale.
Este un rezultat firesc al
muncii creatoare şi perseverente a întregului colectiv profesoral-didactic de perfecţionare continuă a procesului de
pregătire a cadrelor calificate
pentru sistemul public al Republicii Moldova, o realizare a
activităţii noastre cu mai mult
discernământ întru prosperarea şi binele societăţii, care
urmează a fi consolidate în
anul care vine, 2014. Este anul
noilor speranţe, dar şi al noilor
responsabilităţi, or cele reali-

zate ne inspiră încrederea că
succesele şi reuşitele obţinute
în 2013 constituie temelia dezvoltării şi perfecţionării în continuare a ştiinţei autohtone a
administraţiei în armonie cu
exigenţele europene şi internaţionale.
Anul care vine va pune
în faţa noastră noi sarcini de
interes naţional, prioritar fiind vectorul european al ţării
noastre, consfinţit de parafarea Acordului de Asociere cu
Uniunea Europeană. Obiectivul primordial de integrare a
Republicii Moldova în Uniunea
Europeană ne va cere mai mult
angajament şi implicare plenară în asigurarea în comun a
condiţiilor de realizare a acestui deziderat, de a fi în marea
familie a lumii civilizate, de a
ne identifica conştiinţa noastră naţională, ca să privim cu
încredere şi demnitate în viitor.
Sărbătorile de Crăciun şi
Anul Nou ne oferă prilejul de
a Vă adresa cele mai calde felicitări şi sincere urări de bine,
sănătate şi succes.
Fie ca Anul 2014 să ne aducă pace-n suflet, realizări frumoase, speranţe luminoase şi
un viitor prosper.
Crăciun fericit!
La mulţi ani!

Să începem urătura,
Şi pe urmă arătura!

Vremea trece, vremea vine,
Anii ştiu ce e mai bine.
Totul e cum ne-am dorit
Visele s-au împlinit.
Europa ne-a primit
S-aspirăm la nesfârşit.
Parlamentul legiuieşte,
Guvernul se primeneşte…
Calea noastră cum a fost…
Îşi mai caută un rost.
Sărăcia nu se lasă
Şi tăcerile ne-apasă.
De n-ar fi străinătatea,
Am uita ce-i sănătatea,
Am munci cu toţi pe-acasă,
Însă viaţa nu ne lasă.
Ţara-i ţară şi e mare
Grija-n prag de sărbătoare.
Ian sunaţi din zurgălăi
Şi strigaţi o dată: Hăi!
Hăi, hăi!
Şi mai mânaţi, măi!
Iată şi Academia de Administrare
Publică ne-a ieşit în cale Nu mai este pe lângă Preşedinte,
Ci, din nou, pe lângă Guvernul
Republicii Moldova.
Ian sunaţi din zurgălăi
Şi strigaţi o dată: Hăi!
Hăi!Hăi!
Masteranzi ea pregăteşte mii,
Primari şi secretari de primării,
Preşedinţi de raioane – adică,
Colaboratori la ministere…Are
Domenii multe: administrare
publică,
(Continuare în pag. 2)
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Nicolae TIMOFTI: „Craciunul
– o sărbătoare de suflet”

PLUGUŞORUL
(Început în pag. 1)
Management, relaţii
internaţionale,
Drept constituţional
Şi-administrativ.
Dar a mai apărut o specializare,
Anticorupţie, ca atare.
Aho! Şi mai mânaţi, măi!
Hăi! Hăi!
Pe drum alb, pe drum bătut,
Am ajuns la domnul rector,
Doctor habilitat, Vasile Marina,
Memoria ne vine-n ajutor
Să trecem lesne colina:
Profesor universitar, fizician
Şi matematician cunoscut
Nu de-o zi şi nu de-un an
E-un om de pâine şi echilibrat.
Tace şi face! A consolidat
Baza materială şi a majorat
Salariile, a renovat sălile de studii.
Hăi! Hăi!
Şi mai mânaţi, măi!
Să-l urăm pe prim-prorector
Care n-a uitat de-al vieţii vector.
De ordine, de disciplină
Timpul zboară fără vină.
Doctor habilitat în drept –
Oleg Balan cel temerar,
Un foarte tânăr profesor
universitar
Exigent mereu, dar drept.
Ştie pentru ce se bate
Cu pumnul în piept.
Sănătate, spor în toate
Să-i dorim, că-i cumsecade!
Strângeţi roata, măi flăcăi,
Şi sunaţi din zurgălăi!
Hăi! Hăi!
Am ura, am tot ura,
Dar teamă ni-i că-a însera.
Plugurile-s mari şi grele,
Unde să-noptezi cu ele?!...
Să ne grăbim e-n legea firii
La Departamentul organizarea
instruirii
Ce monitorizează
Procesul de instruire la zi şi fără
frecvenţă
În pas cu-a timpului nostru
cadenţă.
Să-i urăm deci sănătate şi succese
Mari în toate Doamnei director
Maria Strechii, doctor în
economie,
Conferenţiar universitar…
(Continuare în pag. 3)
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/Din mesajul transmis de şeful statului cu
prilejul sărbătorii Naşterii Domnului/
Să ne bucurăm de Naşterea
Domnului la biserică şi acasă.
Respectând tradiţia, bunicii,
părinţii şi copiii se adună în
jurul bradului pentru a împărţi cadouri şi a serba Crăciunul.
Colindele străbune, spuse cu
însufleţire de tineri îmbrăcaţi
în port naţional, întregesc atmosfera magică de sărbătoare. Este important să păstrăm
aceste frumoase datini, întru
unitatea şi dăinuirea noastră ca
popor.
Deşi în ultima perioadă aspectul comercial al sărbătorii

prevalează, să ne luăm, totuşi,
răgazul pentru a medita asupra semnificaţiei spirituale a
Naşterii Domnului Isus Hristos.
Credinţa, dragostea, speranţa
şi iertarea sunt valorile creştine
care dau sens vieţii şi ne dau
forţa de a urma calea mântuirii.
Recent Parlamentul a legiferat serbarea Crăciunului atât
pe stil nou, pe 25 decembrie,
cât şi pe stil vechi, pe 7 ianuarie. Aleşii poporului au adoptat
o decizie înţeleaptă, în spiritul democraţiei, toleranţei şi
libertăţii credinţei. Indiferent

de calendar, Crăciunul este o
sărbătoare de suflet, pe care
o marcăm împreună cu marea
familie a popoarelor din Europa, a cărei parte integrantă
suntem.
Am ferma convingere că
integrarea Republicii Moldova
în Uniunea Europeană ne va
permite să edificăm o societate democratică şi prosperă, un
viitor mai bun pentru copiii şi
nepoţii noştri. Valorile, competenţa şi solidaritatea vor fi pietrele de temelie ale izbânzii pe
acest drum.

Legea Bugetului de Stat
pentru anul 2014 votată în
lectură finală
Deputaţii Coaliţiei pro-europene au votat în lectură finală Legea Bugetului de Stat
pentru anul 2014. Norma prevede venituri în sumă de 25,8
miliarde de lei, cheltuieli în valoare de 28,2 miliarde de lei şi
un deficit de 2,4 miliarde de lei.
Deficitul bugetului de stat
pe 2014 se preconizează că
nu va depăşi 2,3 la sută din
Produsul Intern Brut, mai mic
decât cel estimat pentru anul

2013. Cea mai mare parte, 66,5
la sută, a deficitului bugetului
de stat pentru 2014 reprezintă
cheltuielile pentru proiectele
finanţate din surse externe.
Bugetul de stat a fost construit pe o creştere a economiei
cu 4 la sută, o rată a inflaţiei de
4,7, o creştere a exporturilor cu
8,5 la sută şi a importurilor cu
8,0 la sută şi un curs de schimb
valutar de 13,06 lei pentru un
dolar SUA.

Deficitul urmează să fie
acoperit din surse externe precum granturi şi împrumuturi
– 1,54 miliarde de lei; din privatizarea bunurilor de proprietate publică – 240 de milioane
de lei, şi surse interne, precum
valori imobiliare de stat emise
pe piaţa finală, răscumpărarea
valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii
financiare – 430 de milioane de
lei.

Guvernul Republicii Moldova:
realizările anului 2013
Deşi a fost un an dificil,
membrii Guvernului au avut
realizări, dar şi restanţe. Autorităţile se pot lăuda la capitolul
creşterea economică, dar mai
au de muncit în ceea ce priveşte
negocierile pentru soluţionarea
conflictului transnistrean.
În nouă luni ale acestui an,
Republica Moldova a înregis-

trat o creştere de opt la sută a
Produsului Intern Brut. Totuşi
ţara noastră rămâne a fi cea
mai săracă din Europa.
Un alt pas important la capitolul realizări este parafarea
Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Documentul
prevede mai multe aspecte ale
colaborării moldo-comunitare.
Este vorba despre principii generale ale relaţiilor cu Uniunea

Europeană, cooperarea politică
sau asigurarea unei justiţii eficiente.
Un alt proiect de succes este
lansarea lucrărilor gazoductului
Iaşi-Ungheni, care ar permite
ţării să diversifice sursele de
import, dar şi să asigure o mai
mare independenţă faţă de gazul rusesc. În 2013, au fost date
în exploatare câteva zeci de kilometri de drumuri naţionale.
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Şedinţa Consiliului Ştiinţific al
Academiei de Administrare Publică
Pe 23 decembrie, curent,
a avut loc şedinţa ordinară a
Consiliului Ştiinţific al Academiei de Administrare Publică cu participarea rectorului
Academiei, Vasile MARINA,
doctor habilitat, profesor
universitar, a prim-prorectorului, Oleg BALAN, doctor
habilitat, profesor universitar, a dlui Ion GUCEAC, vicepreşedinte al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, a membrilor Consiliului Ştiinţific.
Prima chestiune de pe ordinea de zi a fost raportul intermediar privind rezultatele obţinute
în cadrul Proiectul de cercetare
ştiinţifică fundamentală
11.817.08.83F ”Evaluarea managementului
resurselor umane în
administraţia publică
din Republica Moldova
şi determinarea indicatorilor de calcul a necesarului de personal
pentru crearea unui
sistem administrativ
bazat pe cunoaştere”,
director Svetlana Cojocaru, doctor în economie, conferenţiar universitar, realizat cu
suportul Centrului pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi
Aplicative (CFCFA) al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Raportul a
fost prezentat de către Veronica
Butnaru, cercetător ştiinţific superior în cadrul proiectului. Proiectul a derulat în perioada iulie
2011 – decembrie 2013.
Proiectul a avut o importanţă majoră prin faptul că a creat
condiţii pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifico-metodice şi
diseminarea informaţiilor privind
specificul managementului resurselor umane în administraţia
publică. Toate acestea au demonstrat că complexitatea transformărilor politice şi economice,
ce au loc în Republica Moldova,
necesită desăvârşirea profesională a personalului de conducere, formarea unui aparat administrativ de tip nou, crearea unui
sistem de pregătire şi perfecţionare a cadrelor pentru autorităţile publice centrale şi locale.
Expunându-şi opiniile asu-

pra raportului, dl Ion Guceac a
menţionat rezultatele benefice
obţinute în cadrul Proiectului,
precizând în acest context, că
cercetătorii ştiinţifici ai echipei
au deja o bună practică şi experienţă avansată de activitate
în asemenea proiecte. Domnia
sa i-a invitat pe ei, precum şi pe
cercetătorii de la alte catedre
ale Academiei de Administrare
Publică de a participa la concursurile publice pentru alte
proiecte, care vor derula pe
parcursul anului 2014.
O înaltă apreciere a dat dl
Ion Guceac întregii activităţi a
Academiei, care pe parcursul a

20 de ani şi-a ocupat locul său
meritoriu în mediul de cercetare şi academic, fiind în fruntea cercetărilor în domeniul
administraţiei publice cu idei
novatoare pentru crearea unei
administraţii publice moderne,
bazate pe cunoaştere. În acest
sens, a subliniat în continuare
domnia sa, este binevenită o
aprofundare a colaborării dintre Academia de Administrare
Publică şi Academia de Ştiinţe
a Moldovei, care s-ar materializa în rezultate de valoare, în
contextul integrării europene a
Republicii Moldova.
Rezultatele obţinute în cadrul proiectului nominalizat
au fost concentrate în lucrarea
ştiinţifico-metodică
„Managementul resurselor umane
în administraţia publică din
Republica Moldova”, realizată de o echipă formată din
cercetătorii ştiinţifici superiori:
Tatiana Tofan, dr. în economie, conferenţiar universitar,
Oleg Frunze, dr în ştiinţe tehnice, Tatiana Şaptefraţi, doc-

tor, conferenţiar universitar,
Veronica Butnaru şi Aurelia
Ţepordei, lectori universitari,
coorodonatorul lucrării fiind
dna Svetlana Cojocaru, doctor în economie, conferenţiar
universitar, şef Catedră economie şi management public.
În recenziile prezentate, dnele
Tatiana Manole, doctor habilitat, profesor universitar, şi
Ecaterina Barbăroş, doctor în
economie, conferenţiar universitar, au dat o înaltă apreciere acestei lucrări, menţionând
importanţa de stringentă actualitate a cercetărilor ştiinţifice
a managementului resurselor
umane în serviciul public, în contextul schimbărilor şi modernizării
societăţii pe calea integrării europene.
Cei prezenţi au
adoptat în unanimitate
ca lucrarea să fie propusă spre examinare
Senatului în vederea
publicării ei.
Alte chestiuni de pe
ordinea de zi a şedinţei
Consiliului Ştiinţific au vizat
confirmarea conducătorilor ştiinţifici de doctorat şi aprobarea
tezelor de doctorat, precum şi
cu privire la atestarea doctoranzilor. Informaţiile respective au
fost prezentate de dna Silvia
Dulschi, metodistă în Direcţia cooperare internaţională
şi investigaţii ştiinţifice.
În rezultatul concursului de
admitere 2013, în AAP au fost
înmatriculaţi la studii prin doctorat 7 persoane cu finanţare
din buget şi prin contract.
În scopul respectării actelor
normative ale CNAA, în cadrul
şedinţei Catedrei Ştiinţe administrative au fost desemnaţi
conducătorii de doctorat, au
fost discutate şi înaintate spre
aprobare Consiliului Ştiinţific
temele tezelor de doctorat. Temele de cercetare au fost formulate în corespundere cu noul
Nomenclator al specialităţilor.
Cu unele precizări ale membrilor Consiliului Ştiinţific, tezele
de doctorat au fost aprobate.
Vlad IONAŞCU
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PLUGUŞORUL
(Început în pag. 1-2)
Acalmie şi numai bucurie!
Iar metodistele
Galina Răzlog, Tatiana Castraşan,
Tatiana Naizambaev, Tatiana
Sclifos, în noul an
Să aibă de toate parte, de tot
ce-şi doresc
În activitatea lor ce mult şi-o
preţuiesc
Aho! Şi mai mânaţi măi!
Hăi! Hăi!
Ziua-i scurtă, daţi-i zor.
Urătura e cu spor!..
Pentru moment cât mai urgent
Să trecem la alt Departament,
La cel de dezvoltare profesională.
Aici se desfăşoară perfecţionarea
Cadrelor de funcţionari publici
din ţară.
Să le urăm multă răbdare şi
sănătate
Doamnei director Aurelia
Ţepordei
Care se isprăveşte cu bine în
toate.
Numai fete care muncesc cu sârg,
Parte-s plecate în concediu de
maternitate.
Oricum, e şi acesta un câştig:
rezolvă
Problema nu doar cea
demografică
Care pentru Moldova e-o dilemă.
Finanţele sunt, pare-se, ce sunt
Calitatea nu-i deloc un lucru
mărunt.
Cantitatea încă treacă-meargă,
Deplasările de studii pe teren
Pentru conţinutul perfecţionării
e-un refren.
Dă-le, Doamne, sănătate şi
răbdare
Colaboratoarelor Galina Mardare,
Irinei Ciutac şi Irinei Moscalu.
Dnei Liubovi Prodan-Şestacova,
Metodiste care se ocupă de
perfecţionare,
La mulţi ani cu bani în buzunare!
Strângeţi roata, măi flăcăi
Şi sunaţi din zurgălăi!
Hăi! Hăi!
A-nnoptat demultişor,
Să pornim mai repejor!..
Avem mult noi de arat
Şi pe alţii de urat…
Trageţi pluguşorul, fraţi,
La Catedra ştiinţe administrative.
(Continuare în pag. 4)
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(Început în pag. 1-3)
Iute! Iute! Mai operativ! E!
Un colind pentru şeful catedrei,
Pentru domnul Andrei Groza,
doctor în istorie,
Conferenţiar universitar,
Multă, multă sănătate,
Strălucită-activitate
Lui şi la colaboratori
Care-i vin în ajutor.
Să-i urăm pe dna Angela Popovici,
Doctor în istorie, conferenţiar
universitar,
Pe dl Ion Dulschi, doctor în istorie,
Conferenţiar universitar,
Să le colindăm pe dna Tatiana
Savca
Care este gata-gata
Să devină şi ea doctor,
Să-i urăm în toate spor.
Să nu uităm nici de tânăra
Violeta Tincu, profesoară de viţă,
Bine pregătită, cu vocaţie de
actriţă.
Strângeţi roata, măi flăcăi!
Şi strigaţi o dată: Hăi!
Hăi! Hăi!
Aho! Popriţi un pic, nu vă grăbiţi.
Să-i urăm pe cei de la Catedra
economie şi management public
În frunte cu dna Svetlana
Cojocaru,
Fost primar, absolventă a
Academiei de Administrare
Publică.
Aici şi-a susţinut teza de doctor
În economie…
Bun profesor şi organizator
Al procesului de instruire.
Să-i colindăm pe veteranii
catedrei:
Dna Tatiana Manole, doctor
habilitat
În economie, profesor universitar,
Specialist în finanţe…
Şi pe dl Andrei Blanovschi,
Doctor în economie,
conferenţiar universitar…
Un colind şi pentru mai
Tinerii Oleg Frunze, doctor,
Conferenţiar, cu şcoală
românească.
De asemenea, să trăiască
La mulţi ani Tatiana Tofan,
Doctor în economie,
conferenţiar universitar,
Mereu plină de energie, activă
şi cu viitor.
(Continuare în pag. 5)
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Ședinţa ordinară a
Senatului Academiei

Pe 24 decembrie curent,
a avut loc ultima ședință din
anul acesta a Senatului Academiei de Administrare Publică
de pe lângă Președintele Republicii Moldova, ea fiind prezidată de președintele acestuia, dl Vasile MARINA, rector
al Academiei, doctor habilitat, profesor universitar.
De data aceasta, pe agenda ședinței Senatului Acade-

serviciilor autorităților publice
locale din România și Republica Moldova” în „Modalități
de eficientizare a serviciilor
comunitare de utilități publice
din România și Republica Moldova”. Deși modificarea temei

miei nu au figurat prea multe
chestiuni, ca de obicei, toate
însă au ținut de activitatea
științifică a Academiei. Principala chestiune de pe ordinea
de zi a ședinței Senatului a
fost cea cu privire la confirmarea conducătorilor științifici
și aprobarea temelor tezelor
de doctorat. Urmare a examinării minuțioase, profunde și
nepărtinitoare a acesteia, au
fost confirmați conducătorii
științifici și temele a șase teze
de doctorat, cea de a șaptea „Funcția de mediator a șefului
statului în raporturile dintre
puterile statului, dintre stat și
societate” (doctorand Eugen
Popovici) – urmând să fie precizată în timpul apropiat. Asupra acestui lucru a insistat în
mod special dl Oleg BALAN,
prim-prorector al Acedemiei, doctor habilitat, profesor
universitar.
Membrii Senatului Academiei au examinat, de asemenea, chestiunea cu privire la
aprobarea modificării temei
tezei de doctorat a doctorandului Nicolare Viorel Trif din
„Modalități de eficientizare a

tezei de doctorat a fost aprobată în unanimitate, dl Anatolie BANTUȘ, doctor în drept,
profesor universitar, și-a expus propriul punct de vedere
în vederea oportunității utilizării în contextul acestei teme
a noțiunii de „servicii comunitare”.
Senatul Academiei a luat în
dezbatere și a aprobat Raportul privind rezultatele obținute
în cadrul Proiectului de cercetare științifică fundamentală
(cifrul 11.817.08.83F, nr. de
înregistrare 650.INST) „Evaluarea managementului resurselor
umane în administrația publică
din Republica Moldova, determinarea indicatorilor de calcul
ai necesarului de personal, pentru crearea unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere”,
în cadrul Laboratorui științific
nr. 2 „Economie și management public” (șef laborator
Svetlana Cojocaru, doctor în
economie, conferențiar universitar). Totodată, Senatul a
aprobat și a recomandat spre
publicare lucrarea științificometodică „Managementul resurselor umane în administrația

publică din Republica Moldova”, realizată, de asemenea, în
cadrul Proiectului de cercetare
științifică respectiv.
Senatul Academiei a examinat, de asemenea, cererea dșrei
Violeta Tincu, lector superior
universitar la Catedra
știința administrației,
cu privire la acordarea concediului de
creație plătit în scopul definitivării tezei de doctorat, și a
adoptat o hotărâre
corespunzătoare.
Asupra chestiunilor examinate în
cadrul Senatului s-au
pronunțat Oleg BALAN, prim-prorector al Academiei,
doctor
habilitat,
profesor universitar, Silvia DULSCHI,
doctor în istorie,
conferențiar universitar, metodistă în Direcția Cooperare
internațională și investigații
științifice a Academiei, Andrei GROZA, doctor în istorie, conferențiar universitar, șef Catedră știința
administrației a Academiei,
Svetlana COJOCARU, doctor
în economie, conferențiar
universitar, șef Catedră economie și management public
a Academiei, Dorin CHIRTOACĂ, Primar General al municipiului Chișinău, membru al
Senatului Academiei, și alții.
Dl
Vasile Marina a
mulțumit,
în
încheierea
ședinței, memrilor Senatului
Academiei pentru activitatea
fructuoasă din anul care se
încheie, le-a urat noi succese
și realizări în activitatea didactică și de cercetare, reiterând,
totodată, necesitatea unei
atitudini mai responsabile
pentru pregătirea, examinarea, adoptarea și executarea
deciziilor luate în ședințele forului suprem al Academiei de
Administrare Publică.
Mihai GHEORGHE
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Administrarea publică locală

Târnova: zece ani de primeniri
Reveniţi după mai mulţi ani de pribegie printre străini, sau sosţi în ospeţie, celor plecaţi de acasă li se deschide o altă panoramă a satului natal, Târnova, raionul Donduşeni, decât cea pe care au
memorat-o acum zece sau douăzeci de ani. Un sat primenit, la care mai înainte se putea doar visa,
a devenit azi o localitate-model, un exemplu de management modern al administraţiei publice locale, al primarului, căruia i se potriveşte, fără de rezerve, aprecierea „Omul potrivit la locul potrivit”.
Este vorba de primarul de
Târnova, Valentin Cebotari,
pentru care anul ce se încheie, pe lângă cele realizate, mai
are şi o semnificaţie profesională şi personală deosebită –
se rotunjesc 10 ani, de când a
preluat conducerea primăriei
comunei Târnova. De fapt,
este vorba nu de 10, ci de 20
de ani de activitate în administraţia publică locală.
„Mi-am legat destinul de
primăria satului natal acum 20
de ani, îşi aminteşte Valentin
Cebotari. Aşa au fost timpurile. Transformările sociale şi
economice profunde din primii ani de independenţă a
tânărului nostru stat au avut
impact şi asupra destinelor
omeneşti. De profesie sunt
feroviar, poate că şi datorită
faptului că pe lângă satul nostru trece linia de cale ferată.
După absolvirea şcolii din sat,
am făcut cursuri la o şcoală
feroviară din Bălţi, fiind apoi
ajutor de mecanic de locomotivă. Am absolvit prin corespondenţă şi Institutul de
Transporturi din Moscova. Dar
problemele apărute în această
ramură au făcut ca să revin,
în 1993, cu familia, în satul de
baştină, Târnova, şi să mă angajez la primărie în calitate de
specialist în problemele tineretului şi sportului. Îmi plăcea
acest domeniu, singur fiind
fost jucător de fotbal al echipei din sat, şi m-am implicat
activ în promovarea unui mod
sănătos de viaţă nu numai în
rândurile tineretului, dar şi al
celor vârstnici.”
Aceşti 10 ani au fost pentru
Valentin Cebotari nu doar o
activitate, conform obligaţiunilor sale, ci o adevărată şcoală de studiere a administraţiei
publice. Vom aminti, în acest

Valentin CEBOTARI,
primar de Târnova
context, şi faptul că în această
perioadă studiază dreptul la
Universitatea de Criminologie
din Chişinău. „Am însuşit, la
general, administraţia publică,
cum s-ar spune, din interior,
ne mărturiseşte Valentin Cebotari. Dar, la concret, şi problemele din primăria comunei
noastre.”
Acest răstimp a constituit
o şcoală dură pentru actualul
primar. Cum putea fi altfel,
dacă primarii se schimbau la
doar câteva luni. Totul era lăsat de izbelişte. Cu atât mai
mult, cu cât Târnova fusese
cândva şi centru raional. Desigur, că nu putea rămâne
indiferent la toate câte se întâmplau. Şi gândul, încolţit
undeva în adâncul sufletului,
de a aduce schimbarea, atât
de mult aşteptată de consătenii dragi, avea să prindă
contururi reale în 2003, când
a luat ferm decizia de a candida la funcţia de primar al
comunei Târnova. A fost o decizie salutată şi de săteni care
îşi ziceau: „Să-i dăm lui cârma
satului, că e tânăr şi ambiţios,
cu şcoală, şi-i din gospodari,
neam din neamul lor.” Şi Valentin Cebotari câştigă detaşat scrutinul.
„Înţelegeam că îmi luam

o povară grea, de a administra o comună cu peste 5 mii
de locuitori, care includea şi
două cătune, Briceva şi Elenovca, mărturiseşte primarul,
dar era necesar că întreprindem măsuri energice, să reînnoim comuna şi satele sale,
şi cineva trebuia să-şi asume
aceste responsabilităţi. Împreună cu consătenii, ne doream un sat renăscut, cu care
să ne mândrim şi să avem ce
lăsa generaţiilor viitoare”, conchide Valentin Cebotari.
Multe probleme erau de
soluţionat, dar cele mai de
actualitate erau gazificarea,
reabilitarea apeductului, drumurilor, grădiniţelor de copii,
care erau trei la număr, dar
numai una era funcţională şi
aceea fără condiţii. S-a purces
fără întârziere la elaborarea
proiectului pentru gazoduct,
care a fost construit pe tronsonul Ţaul-Târnova pe o distanţă
de 5 km. La etapa a doua a fost
construită reţeaua de gazificare cu o lungime de 5,2 kilometri, cu 48 de cutii de distribuire, fiind conectate instituţiile
sociale ale comunei. Actualmente, reţeaua este prelungită cu încă 2,5 kilometri pentru
a asigura condiţii de gazificare a gospodăriilor din sat şi a
grădiniţei nr. 2.
Problema
aprovizionării cu apă potabilă a devenit
destul de acută în anul 2007,
un an secetos, când, practic,
fântânile au rămas fără apă.
Au fost restabilite două fântâni arteziene şi construit un
apeduct de 3,7 kilometri, care
la prima etapă au adus apa în
cele mai afectate mahalale ale
satului. Şi aceste lucrări sunt
în continuă derulare pentru
(Continuare în pag. 11)
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PLUGUŞORUL
(Început în pag. 1-4)
Ian sunaţi din zurgălăi
Şi strigaţi cu toţii: Hăi!
Hăi! Hăi!
Plugu-i greu şi drumu-i lung
Şi nici forţe nu ne-ajung.
Să mai facem un popas
Urăturii să-i dăm glas.
Iată-ne la Catedra ştiinţe politice
Şi relaţii internaţionale.
Să trăiască c-o să ne trebuiască
Şeful Orest Tărâţă, doctor
În ştiinţe politice,
Conferenţiar universitar,
Specialist în protocol
Diplomatic. Citeşte ore
În acest domeniu.
Cunoscut autor a-l mai multor
Cărţi de specialitate.
Catedra pregăteşte cadre
Pentru MAE şi Integrare
Europeană, Ambasade,
Structuri din ministere
Şi alte organe ale administraţiei
Publice care se ocupă de
Relaţiile internaţionale…
Să-i urăm pe profesorii
Rodica Rusu, doctor în ştiinţe
politice,
Tânăra şi energică, promiţătoare,
Radiind ca o floare.
Pe dna Ana Gorea, doctor în
Filologie, conferenţiar universitar,
Profesoară de limba engleză,
Cu o mare experienţă de lucru.
Un colind şi pentru dl Gheorghe
Căldare, doctor în istorie,
Conferenţiar universitar,
Fost colaborator al Ambasadei
RM în România…
Pace-n suflet, sănătate,
Pâine pe masă
Şi bucurie-n casă
Iarnă cu zăpadă
Şi vară cu ploi mănoase.
Strângeţi roata măi flăcăi,
Şi strigaţi cu toţii: Hăi!
Hăi! Hăi!
Iar acum, dragi profesori,
Ştim că lumea vrea dreptate
Şi nu numai sănătate.
Să-i urăm deci pe cei de la
Catedra ştiinţe juridice,
Unde-i şefă Silvia Goriuc,
Doctor în drept, conferenţiar
universitar.
Un colind pentru tinereţea,
(Continuare în pag. 8)
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(Început în pag. 1-5)
Energia şi iniţiativa ei…
Să-i urăm pe profesorii
Nicolae Romandaş, doctor în
drept,
Profesor universitar, veteran,
Predă ca nimeni altul
Dreptul muncii…
Urări de bine şi de noi performanţe
Pentru Ion Tipa – tânăr doctor
În drept, dar profesor foarte bun,
Bucurându-se de mare respect
Din partea masteranzilor.
Sănătate şi noi eforturi
Pentru Anatolie Bantuş,
Doctor în drept, profesor
universitar,
Specialist cu mare experienţă.
Un colind special pentru
Dl Victor Popa,
Doctor habilitat, profesor
universitar,
Judecător al Curţii
Constituţionale a ţării
Multă fericire şi răbdare,
Dragoste de adevăr şi viaţă,
Sănătate şi spor în toate.
Strângeţi roata, măi flăcăi
Şi strigaţi o dată: Hăi!
Hăi! Hăi!
Aho! Înfocaţi plugari-urători
Trageţi plugul la Catedra
Tehnologii informaţionale
aplicate,
Unde-i şefă Teodora Gherman,
Doctor în pedagogie,
conferenţiar universitar,
Bun specialist şi profesor care
pricepe
Şi aplică noi tehnologii
informaţionale.
S-o urăm de sănătate,
De pâine şi sare, dar şi
De voie bună, de bucurii
nenumărate.
Un colind şi pentru
Dna profesoară Eugenia
Cebotaru
Care cunoaşte foarte bine
Tehnologiile informaţionale,
e-Guvernarea, aplică metode
active
De predare, participative.
Să trăiţi, să înfloriţi ca merii
Ca perii în mijlocul verii.
La anul şi la mulţi ani!
Toţi bogaţi şi plini de bani.
Strângeţi roata, măi flăcăi,
(Continuare în pag. 9)

Cooperare
Pe 16 decembrie 2013, la
Academia de Administrare Publică s-au aflat într-o vizită de
documentare experţii Băncii
Mondiale, Maia GUSAROVA,
specialist în domeniul administrării sectorului de stat, David S. BERSTEIN, serviciul unit
integrat, şi Johns KIMBERLY,
specialist guvernamental în
serviciul public şi reforma instituţională. Oaspeţii au avut o

întrevedere cu dl Oleg BALAN,
prim-prorector al Academiei
de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar şi dna Aurelia ŢEPORDEI,
director al Departamentului
dezvoltare profesională.
Scopul vizitei a constituit
informarea privind activităţile
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Întrevedere cu experţi
ai Băncii Mondiale
desfăşurate de Academia de
Administrare Publică în cadrul
Proiectului Băncii Mondiale Reforma Administraţiei Publice Centrale, aflat în curs de finalizare, şi
identificarea căilor de colaborare pe viitor.
Dl Oleg Balan i-a
salutat cordial pe oaspeţi, după care le-a
prezentat o succintă
informaţie
despre
Academie, referinduse, în special, la activitatea din ultimii trei
ani, când au fost operate restructurări ale
acestei prestigioase
instituţii de învăţământ superior
din ţară în scopul eficientizării
procesului de studii la nivelul
standardelor europene şi mondiale. Ca rezultat, astăzi Academia de Administrare Publică a
devenit eminamente Centru
Naţional de elită de pregătire a
funcţionarilor publici.

Despre activităţile Academiei în cadrul Proiectului Băncii
Mondiale a vorbit dna Aurelia Ţepordei, care a prezentat o amplă
informaţie privind organizarea
cursurilor de instruire pentru
funcţionarii publici din autorităţile publice centrale şi locale. Suportul Băncii Mondiale în cadrul
acestui proiect a contribuit în
mare măsură la desfăşurarea mai
multor cursuri, în afara celor la
comanda de stat, cu susţinerea
financiară a Fondului Fiduciar
multidonator. Astfel, pe parcursul derulării Proiectului, în cadrul
acestor cursuri şi-au perfecţionat
calificarea circa 8000 de funcţionari din serviciul public.
În cadrul discuţiilor au fost
abordate mai multe aspecte
ale procesului de studii în Academie, noi posibilităţi de colaborare şi iniţierea unor posibile
proiecte cu susţinerea Băncii
Mondiale.
Cor. „FP”.

„Rolul ONU în asigurarea
securităţii internaţionale”
Aceasta a fost tema prelegerii
cu acces public, care a avut loc
pe 17 decembrie, curent, la Academia de Administrare Publică,
organizată fiind de Catedra ştiinţe politice şi relaţii internaţionale
pentru masteranzii Academiei.
Pentru a dezvălui tema în cadrul
acestei ore, a fost invitat dl Gheorghe LEUCĂ, director generaladjunct al Direcţiei generale
cooperare multillaterală a Ministerului Afacerilor Externe şi
Integrării Europene al Republicii Moldova.
Moderatorul activităţii publice, dl Orest TĂRÂŢĂ, doctor,
conferenţiar universitar, şef
Catedră ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, a menţionat
faptul că prelegerile, susţinute
la Academie de înalţi demnitari
din cadrul ministerelor şi al altor
structuri ale statului, oferă largi
posibilităţi masteranzilor de a
cunoaşte la nivel practic subtilităţile relaţiilor internaţionale,

activităţile organismelor internaţionale şi celor regionale, cooperarea politică, economică şi
socială la nivel global.

Dl Gheorghe Leucă a informat
pentru început asistenţa despre
activitatea sa în cadrul Misiunii
Republicii Moldova la Organizaţia
Naţiunilor Unite, la diferite comisii internaţionale, la două dintre
care a fost vicepreşedinte, la funcţiile sale în calitate de director
general-adjunct al Ministerului
Afacerilor Externe şi Integrării Europene. În continuare, s-a referit
la rolul ONU în asigurarea securităţii internaţionale şi, în context,

la sarcinile ce revin Consiliului de
Securitate al ONU. Consiliul de Securitate este unul din principalele
organe ale Naţiunilor Unite, însărcinat cu menţinerea păcii
şi securităţii internaţionale
în conformitate cu rolul
său descris în Carta Naţiunilor Unite.
În cadrul discuţiilor
au fost abordate şi alte
aspecte ale asigurării securităţii internaţionale,
participării
Republicii
Moldova la misiunile ONU de
menţinere a păcii, alte probleme
de interes naţional şi internaţional. Masteranzii au dat o înaltă
apreciere practicării orelor cu
acces public, ce le permit să evalueze cunoştinţele teoretice acumulate în procesul de studii la
Academie, să îmbine creator teoria cu practica pentru a deveni
specialişti de înaltă calificare în
cadrul sistemului public al ţării.
Cor. „FP”.

Nr. 24 (421)
decembrie 2013

Noutăţi editoriale

„Unitate culturală prin diversitate”
Pe 18 decembrie 2013, la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei
de Administrare Publică, a avut
loc masa rotundă cu genericul
„Unitate culturală prin diversitate”, organizată de Catedra
ştiinţe politice şi relaţii internaţionale. În cadrul acestei mese
rotunde a fost lansată cartea
„Procese culturale europene:
implicaţii pentru Republica
Moldova”, care reprezintă un
curs de lecţii, elaborat de dna
Stela Spânu, doctor, conferenţiar universitar.
În cuvântul întroductiv, dl
Orest Tărâţă, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe politice şi relaţii
internaţionale, a menţionat
importanţa studierii de către
masteranzi a particularităţilor culturale ale naţiunilor
europene care sunt
într-o strânsă interacţiune, dând, în
acest sens, o înaltă
apreciere cursului
de lecţii propus pentru dezbateri în cadrul mesei rotunde.
Autoarea acestui
curs de lecţii, dna
Stela Spânu, a subliniat că este
un singur lucru care ne uneşte,
acesta fiind cultura, fapt argumentat pe parcursul întregii
istorii a omenirii. Şi un curs de
lecţii privind conceptul de cultură în interpretarea clasică şi
contemporană este binevenit
pentru masteranzii Academiei
de Administraţie Publică şi, în
general, pentru publicul larg
interesat de această problemă
majoră a umanităţii.
O abordare originală a temei mesei rotunde a fost prezentarea pe capitole a cărţii
de către masteranzi, care şiau expus punctele de vedere
asupra unor sau altor aspecte
ale culturii, în context naţional
şi internaţional, cu referire la
asemenea fenomene ale lumii
de astăzi cum ar fi migraţia în
masă şi schimburile interculturale, unitatea şi diversitate etnică şi lingvistică, diversitatea
religiilor, care devin probleme
de actualitate în plan global.

Dl Petru Furtună, doctor,
conferenţiar universitar, s-a
referit, în special, la fenomenul
migraţiunii, care s-a amplificat
considerabil în ultimul timp şi
creează probleme în mai multe
ţări, îndeosebi în cele europene, prin diversitatea de concepte de trai, cultură şi de religie,
cu impedimente privind încadrarea imigranţilor în societate.
Apariţia
acestei lucrări,
elaborată de colega noastră,
Stela Spânu, a fost aşteptată şi
ne bucură mult, a subliniat dna
Silvia Dulschi, doctor în istorie, conferenţiar universitar
interimar, metodistă în Direcţia cooperare internaţională
şi investigaţii ştiinţifice. Lucrarea propune o viziune inter-

disciplinară asupra temei vizate, investigaţia fiind efectuată
din perspectiva culturologiei, a
ştiinţelor politice, lingvistice şi
sociologice.
Apariţia acestei lucrări a fost
aşteptată şi ne bucură mult, fiind puse în discuţie probleme
ce ţin de valorile comune europene şi de politici culturale
promovate, conexiunea dintre
cultură şi comunicare, religia ca
element definitoriu al culturilor, evoluţia politicii culturale a
Republicii Moldova în contextul relaţiilor internaţionale.
Generalizând, vreau să deduc importanta majora a lucrării pentru cercetarea ştiinţifică
din Moldova, a conchis dna Silvia Dulschi.
Este o lucrare deosebit de
importantă şi actuală în procesul de integrare şi aderare
a ţării noastre la comunitatea
statelor europene, a menţionat,
la rândul său, dna Rodica Sobieski-Camerzan, şef Secţie

informare şi documentare.
„Lucrarea are un caracter didactic şi are menirea de a veni
în ajutor studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, funcţionarilor publici, tuturor celor care se
interesează de valorile comune
ale Europei şi ale europenilor,
politicile culturale promovate
de către Uniunea Europeană,
integrarea Republicii Moldova
în procesele culturale europene.
Cursul respectiv de lecţii
este foarte bine structurat, accesibil şi captivant, reprezentând sinteza cercetării ample a
unei impresionante bibliografii
şi poate servi în formarea cultural-umanistă a tineretului
pentru a se orienta mai uşor în
lumea contemporană
care constituie rezultatul dezvoltării istorice a mai multor culturi
şi civilizaţii contemporane, să înţeleagă
originalitatea şi valoarea diferitor culturi, să
se orienteze în mediul
pluralismului cultural
al societăţii contemporane, să fie apţi de
a participa în dialogul
culturilor din spaţiul European.
Din partea bibliotecii şi a
utilizatorilor ei exprimăm gratitudinea pentru această lucrare care vine să acopere golul
informaţional la acest capitol, şi
desigur, mulţumim mult şi pentru generozitatea autoarei, de a
oferi bibliotecii cartea ,,Procese culturale europene: implicaţii pentru Republica Moldova”
cu titlu gratuit”, a subliniat dna
Rodica Sobieski-Camerzan.
În final, dl Orest Tărâţă a
menţionat, că asemenea mese
rotunde cu tematică specifică
domeniului de referinţă vor fi
organizate permanent pentru a
oferi masteranzilor posibilităţi
de a dialoga şi a face schimb util
de informaţii, a obţine anumite
deprinderi practice pentru a se
încadra plenar în sistemul public al ţării pe care urmează să-l
perfecţioneze continuu, conform standardelor europene şi
mondiale.
Vitalie NICA
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PLUGUŞORUL
(Început în pag. 1-5, 8)
Şi strigaţi o dată: Hăi!
Hăi! Hăi!
Drumu-i greu, omătu-i mare,
Semne bune anul are.
Să-i urăm acuma dar
Pe cei de la cooperare
Şi investigaţii ştiinţifice.
Cât mai tare deci cu har
Să pocniţi focos din bice
Că nu va fi în zadar.
Să-i urăm şi colaboratorii
Silvia Dulschi, doctor în istorie,
Activă şi sârguincioasă,
Care colaborează rodnic la
Revista „Administrarea Publică”,
Se ocupă intens de activitatea
ştiinţifică,
Să nu uităm de Ina Macovei şi
de Olga Paladi, metodiste,
Lucrătoare serioase şi modeste,
Active şi cu mari perspective.
Aho! Aho! Că am ajuns la carte,
La Biblioteca Ştiinţifică a AAP,
Unde poţi avea de căutare parte.
S-o urăm pe şefa bibliotecii,
Rodica Sobieski-Camerzan,
Care-adună tot ce scris-au vecii
Cu mult suflet şi credinţă an de an.
Mai rar aşa bibliotecă în oraş.
Are grijă permanent de
diversificarea
Formelor şi metodelor de lucru,
Depune multă energie
Întru a spori a cărţii avuţie.
Câte-un colind din inimă pentru
Colaboratorii domniei sale
Lilia Canţâr, Elizaveta Borodin
Şi Igor Neagu ce-o ajută în toate
Pentru a pătrunde tot mai profund
În procesul de instruire prin
aplicarea
Unor forme de lucru mai
speciale şi de calitate.
Să trăiţi, să înfloriţi, mulţi ani
fericiţi,
Dorindu-vă că ne trebuiţi!
Aho! Şi mai mânaţi, măi!
Hăi! Hăi!
Trece clipa, zboară ceasul,
Hai grăbiţi odată pasul
Să-i urăm, să-i bucurăm
Pe cei de la Direcţia management
Personal şi relaţii publice,
Unde-i şefă dna Ludmila
Andrievschi
(Continuare în pag. 10)
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(Început în pag. 1-5, 8-9)
Care posedă o mare experienţă.
Să le zicem o urare
colaboratoarelor
Valentina Răcilă, specialist
În domeniul cadrelor, care îşi
cunoaşte bine
Meseria şi lucrează de mult,
Pe Irina Scorobogatco, bun
specialist,
Îndeplineşte diverse lucrări de
secretariat,
Pe Galina Ciobanu şi Iulia
Dolgaia.
De-o manieră modestă şi
muncitoare.
Ian mai sunaţi din zurgălăi
Şi strigaţi o dată: Hăi!
Hăi! Hăi!
Am ura, am tot ura,
Dar afară bate vântul
Şi ne-aşteaptă la
Departamentul
Patrimoniu, planificare şi
finanţe deci
O urare pentru şefa Elena
Andronovici.
Să trăiască, să-nflorească
Şi să ne îmbogăţească.
Câte-un colind în prag de
sărbătoare
Şi pentru multstimatele ei
colaboratoare
Viorica Stici –şef-adjunct
direcţie,
Ludmila Burduja, contabilsalarizare,
Nadejda Bodrug, contabileconomist,
Mariana Griţco şi Lilia Olaru –
contabili-coordonatori,
Eugenia Vârlan, casieriţă,
Ce fac faţă lucrului la timp.
Sănătate, viaţă lungă,
Bani în pungă veşnic să
ne-ajungă.
Strângeţi roata, măi flăcăi,
Şi sunaţi din zurgălăi:
Hăi! Hăi!
Aho! O urare pentru
Departamentul
Gestiune şi servicii interne.
Un colind pentru dl director
Tudor Leancă care a reuşit
În 2013 să facă multe lucruri
bune pentru Academie.
(Continuare în pag. 11)
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În lumea ştiinţei şi a tehnicii

Proiectele inovaţionale, o realitate
de succes a Moldovei
Inovarea şi transformarea continuă a societăţii sunt considerate a fi cele mai importante componente ale unui stat dezvoltat şi puternic. Un rol important în aceste activităţi revine Agenţiei pentru Inovare şi
Transfer Tehnologic (AITT) ca parte componentă a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
În vederea promovării celor mai bune proiecte inovaţionale şi transfer tehnologic, AITT participă periodic la diferite expoziţii naţionale şi internaţionale.
Una din cele mai recente a fost expoziţia internaţională specializată INFOINVET, care s-a desfăşurat
la Chişinău. Scopul de bază al evenimentului a fost de a prezenta publicului larg rezultatele proiectelor
implementate pe parcursul anului 2013, precum şi premierea celor mai bune şi ingenioase idei.
Premiul pentru cea mai bună implementare a anului a fost decernat proiectului “Implementarea stimulării magnetice transcraniene în practica neurologică
a Republicii Moldova.” Coordonatorul proiectului este
domnul profesor, Stanislav Groppa, de la Centrul
Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă.
Noutatea adusă de acest proiect se bazează pe faptul că stimularea magnetică transcraniană este singura
tehnică non-invazivă care permite aprecierea modificărilor tractului cortico-spinal la nivel central şi periferic.
Aceasta constituie un avantaj major în diagnosticarea precoce a modificărilor patologice ale căilor neuronale motorii, în special, în patologia specifică pentru stările de urgenţă – accidentul vascular cerebral, care reprezintă una din cele mai frecvente şi invalidante maladii în Republica Moldova.

*

*

*

În topul celor mai bune proiecte de transfer tehnologic ale anului 2013 se înscrie şi invenţia
”Elaborarea şi confecţionarea instalaţiei mamografice- pilot mobile pentru depistarea precoce a
cancerului mamar pe teritoriul Republicii Moldova”, ce
aparţine unui grup de savanţi în frunte cu domnul profesor Valerian Dorogan, de la Universitatea Tehnică din
Moldova. Datorită acestui proiect, în ţară a devenit posibilă testarea şi implementarea unui sistem mamografic
mobil pentru depistarea preventivă a cancerului mamar.
Caracteristica cea mai importantă a proiectului constă în
posibilitatea efectuării screeningului mamar în orice localitate, la un preţ accesibil.

*

*

*

În cadrul evenimentului respectiv, a fost remarcat şi
proiectul ”Înființarea pepinierei de cultură a arborilor ornamentali prin aplicarea tehnologiilor
inovaționale”, implementat de către un grup de cercetători, de la Grădina Botanică din Moldova,
sub conducerea dlui Ion Roşca, doctor în ştiinţe, cercetător ştiinţific superior în laboratorul de dendrologie. Până
la moment, în Republica Moldova nu a existat o pepinieră
modernă de culturi decorative, materialul săditor decorativ
fiind importat din alte ţări. Anume acest proiect vine să acopere acest gol, prin crearea unei pepiniere moderne care va
putea satisface cererile de pe piaţa internă dar şi să exporte
arbori decorativi în statele vecine.

În anul 2013, pentru implementare cu finanţare de la bugetul de stat, din totalul de 43 de proiecte, au fost selectate 24. Direcţiile strategice ale proiectelor selectate au fost:
- biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară - 12 proiecte;
- valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare
durabilă – 2 proiecte;
- nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi - 5 proiecte;
- biomedicină, farmaceutică, menţinerea şi fortificarea sănătăţii - 2 proiecte;
- eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv
prin utilizarea resurselor renovabile - 3 proiecte.
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Administraţia publică locală

Târnova: zece ani de primeniri
(Sfârşit. Început în pag. 5)
aprovizionarea cu apă a întregii comune.
Şi pentru grădiniţele de
copii au fost găsite soluţii
adecvate. În acest scop, au
fost adaptate două blocuri libere ale Centrului medicului
de familie, fiind create încă 60
de locuri pentru copii. Toate
aceste instituţii se conectează
în prezent la gazoduct şi apeduct.
O problemă mare dintotdeauna a comunei au fost
drumurile, greu accesibile, îndeosebi pe timp ploios sau de
iarnă. Primăria a găsit posibilităţi de a procura 10 mii tone
de prundiş cu care au fost pietruite, practic, toate drumurile

dia-Moldova, a deschis o cantină socială. Dar planurile au
mers mai departe, fiind construit un Centru social, unde
sunt cazate persoanele fără
întreţinere şi cu dezabilităţi.
Ne-am interesat cum de
se reuşeşte implementarea
atâtor proiecte, doar ele necesită finanţare substanţială.
„Când se doreşte, totul e posibil, a fost succint primarul
de Târnova. Şi aici aş vrea să
mă refer la rolul Academiei de
Administrare Publică în instruirea şi perfecţionarea noastră,
a funcţionarilor publici. La
cursurile de la Academie nu
numai că acumulăm multe
cunoştinţe necesare, dar şi
stabilim relaţii de colaborare

Primăria comunei Târnova,
raionul Donduşeni
satului. Mai mult decât atât.
A fost implementat un amplu
proiect de iluminare stradală,
fiind instalate 300 de felinare,
ceea ce îi redă, într-o anumită
măsură, un aspect de localitate urbană.
Sunt multe problemele comunei, incluse în agenda de
lucru a primăriei, dar principalul sunt locuitorii comunei, îndeosebi, bătrânii, pensionarii,
păturile nevoiaşe. Pentru ei,
primăria, în cooperare cu Organizaţia Umanitară Concor-

cu colegii, cu funcţionarii din
structurile de stat, suntem
îndrumaţi cum să pregătim
proiectele noastre. Şi aceasta
ne ajută să elaborăm proiecte sociale concrete, care sunt
susţinute la nivel de raion şi de
guvern, de structurile europene. Desigur, ne aducem şi noi
contribuţia. Astfel, investiţiile
în sfera socială, în dezvoltarea
infrastructurii, se ridică la zeci
de milioane de lei.
Ne străduim ca şi aportul nostru să fie pe măsură

şi, în acest scop, stimulăm şi
încurajăm dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. În
această ordine de idei, vă pot
spune că la noi funcţionau
trei fabrici avicole. Cu timpul,
două au dat faliment, era pe
cale de a falimenta şi a treia.
Dar am conlucrat constructiv
cu agenţii economici şi astăzi
toate cele trei fabrici avicole
sunt funcţionale şi au venituri
mari. Alte trei întreprinderi au
fost deschise la noi în ultimii
ani, care se ocupă cu comercializarea mijloacelor tehnice
agricole în raioanele de nord,
prestează alte servicii fermierilor, dar şi comunităţilor, au
arendat terenuri şi cultivă culturi agricole. Avem poate cea
mai mare reţea comercială din
raion, care numără 15 magazine, unde sătenii pot procura
produse alimentare, mărfuri
de care doresc. Pe lângă faptul
că sunt create condiţii bune
şi confortabile pentru săteni,
cresc şi impozitele locale, ce
ne ajută la soluţionarea multor
probleme sociale, achitarea la
timp a salariilor bugetarilor, a
pensiilor, acordarea indemnizaţiilor şi ajutoarelor sociale
etc. Totodată, este soluţionată
treptat şi o altă problemă socială, acută la sate, – angajarea
în câmpul muncii. Prin dezvoltarea sectorului economic
sunt create sute de noi locuri
de muncă, unde sunt angajaţi
nu numai locuitorii din comuna noastră, dar şi din satele
învecinate.”
Multe se pot spune despre
comuna Târnova, Donduşeni,
frumos amenajată, având un
parc cu havuz, cum rar poţi
întâlni în alte sate, care este
o istorie de succes a unei administraţii locale eficiente, a
primarului Valentin Cebotari,
aflat la al treilea mandat, fapt
ce confirmă încrederea consătenilor într-un viitor prosper al
comunităţii.
Ion AXENTI
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PLUGUŞORUL
(Sfârşit. Început în pag. 1-5, 8-10)
O urare pentru Ion Duca,
director-adjunct,
Om modest şi harnic
Ce-şi cunoaşte meseria ca
nimeni altul.
Urări de sănătate şi cuvinte de
laudă
Pentru electricianul Zaharia
Popescu,
Pentru portarul Valeriu Văscu,
Pentru dereticătoarele
Agafia Stavinscaia, Tatiana Guida,
Ecaterina Goriţă, Larisa
Gladcovschi.
Un colind aparte şi urări de
sănătate
Pentru Roman Pascaru,
administrator-cămin,
Pentru Nicolae Lisnic, muncitor,
Pentru dna Vera Costişin,
Administrator bloc-studii,
Şi pentru Maria Azarov, şef
depozit.
Sănătate! Strângeţi roata, măi
flăcăi!
Şi strigaţi o dată: Hăi!
Hăi! Hăi!
Totu-i bine şi frumos
Un pahar de vin spumos,
Şi-o urare-n prag de sărbătoare
Pentru cele de la cantina ce o are
Şefă pe dna Tatiana Pânzari.
Să-i urăm deci multă sănătate,
Să ne-aştepte cu a lor bucate
Mereu cu sufletul deschis.
Urări de voie bună pentru
Svetlana Bandalac, cofetar,
Pentru bucătăresele Lidia Miron
Şi Viorica Florea,
Pentru casieriţa Ana Filipov.
Cuvinte numai de bine
Pentru cele ce ne pregătesc
Zilnic bucate gustoase
Şi ne servesc cu tragere de
inimă.
Strângeţi roata, măi flăcăi,
Şi sunaţi din zurgălăi: Hăi!
Hăi! Hăi!
V-am ura, v-am tot ura
Teamă ni-i că-o însera
Că de vorbe ni-i plin sacul
Anul să vă ştie placul
Şi mereu să vă-nnoiţi
La mulţi ani şi fericiţi.
Hăi! Hăi!
Şi mai mânaţi, măi!
Hăi!Hăi!
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Diverse

Revelionul sărbătorit în lume - obiceiuri şi tradiţii

În întreaga lume există superstiţii legate de Anul Nou,
manifestate în diverse obiceiuri şi tradiţii. Spre exemplu,
sud-americanii poartă o anumită culoare pentru a avea
noroc în dragoste sau bani,
în timp ce japonezii se duc la
templu pentru a-şi alunga păcatele făcute prin lovituri de
gong.
În Grecia, ziua de Anul Nou
este dedicată Sfântului Vasile.
Copiii îşi lasă încălţările lângă
şemineu în noaptea de Anul
Nou, pentru a primi daruri de
la sfântul cel bun. O mâncare tradiţională de sărbătoare
este „vassilopitta”, o prăjitură în
care este pusă o monedă din
argint sau din aur. Cel ce găseşte moneda va avea noroc în
anul viitor.
În Scoţia, de Anul Nou în

unele sate sunt aprinse suluri
de smoală, care sunt lăsate
apoi să se rostogolească pe
străzi. Astfel, anul vechi este
ars şi celui nou îi este permis
să vină. Scoţienii cred că prima
persoană care va intra în casă
de Anul Nou va aduce fie noroc, fie ghinion.
Un obicei spaniol de Anul
Nou este să mănânci câte o
boabă de strugure la fiecare
din cele 12 bătăi la ceasului
care vestesc trecerea în noul
an, acestea reprezentând dorinţe pentru fiecare lună a
anului următor. Un obicei similar există şi în Portugalia, cu
diferenţa că aici sunt preferate
smochinele.
La Liège, în Belgia, pe 1
ianuarie, există obiceiul de a
mânca choucroute (un fel de
varză murată cu cârnaţi) în

familie, având sub farfurie, în
mână sau în buzunar o monedă, pentru a avea bani tot anul.
La Napoli, în Italia, Anul
Nou este întâmpinat printr-un
obicei special, care constă în
a arunca pe fereastră obiecte
vechi, simboluri ale anului care
a trecut. Astfel, obiecte de mobilier, vase, haine etc. ajung în
stradă, spre nefericirea gunoierilor, care trebuie să treacă
în timpul nopţii pentru a face
curăţenie.
În ţări din America Latină,
precum Ecuador sau Peru, cu
puţin timp înainte de Anul
Nou, oamenii fac păpuşi de
cârpă sau din hârtie creponată, care reprezintă anul ce s-a
terminat. Păpuşile sunt expuse
apoi în faţa caselor până pe 31
decembrie, la miezul nopţii,
când sunt arse în stradă. De
asemenea, cel care doreşte să
călătorească tot anul trebuie
să alerge prin cartier cu o valiză în mână, la ora 12 noaptea
fix.
În calendarul islamic, care
se bazează pe mişcările Lunii,
data Noului An este devansată
cu 11 zile în fiecare an. În Iran,
Anul Nou se sărbătoreşte pe 21
martie. Cu câteva săptămâni
înainte de această dată, oamenii pun seminţe de grâu la încolţit, în vase speciale. Până la
sosirea Anului Nou, grâul creş-

te şi simbolizează primăvara şi
viaţa nouă care începe.
În Vietnam, Anul Nou începe pe 21 ianuarie sau 19
februarie, în funcţie de an.
Vietnamezii cred că un zeu stă
în fiecare casă, iar în ziua de
Anul Nou se duce la cer. Acolo,
el spune cât de bun sau rău a
fost fiecare membru al familiei
în anul care a trecut.
Anul Noul chinezesc este
celebrat între 17 ianuarie şi
19 februarie, când este Lună
Nouă. El este sărbătorit de chinezii din întreaga lume prin
procesiuni pe stradă, unde
sunt aprinse mii de lanterne.
Uneori, ei îşi sigilează ferestrele şi uşile cu hârtie, pentru
a nu lăsa spiritele malefice să
pătrundă în casă.
Pentru japonezi, Anul Nou
este una dintre cele mai importante sărbători şi un simbol
al înnoirii. În decembrie, sunt
organizate „petreceri de uitat
anul”, prin care oamenii lasă în
urmă problemele şi grijile. Pe
31 decembrie, la miezul nopţii,
familiile merg la cel mai apropiat templu pentru a împărţi
saké (băutură tradiţională,
n.r.) şi pentru a asista la cele
108 de lovituri de gong care
anunţă trecerea în noul an. Pe
1 ianuarie, copiii primesc otoshidamas - mici cadouri cu bani
înăuntru.
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