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

SUPLIMENT LA REVISTA “ADMINISTRAREA PUBLICĂ“
Procesul de instruire în cadrul Academiei de Administrare Publică a fost asigurat în
semestrul I al anului de studii
2012-2013 de 62 de cadre didactice, inclusiv de 13 doctori
habilitaţi şi 38 de doctori în ştiinţe, frecvenţa medie a masteranzilor la ore a constituit 81%,
iar reuşita academică a acestora constituind 86%.
Aceste cifre au fost evocate
de către dna Maria STRECHII,
director-adjunct al Departamentului Organizarea Instruirii,
doctor, conferenţiar universitar,
prezentând în cadrul şedinţei

Şedinţa Senatului Academiei
ordinare a Senatului Academiei
de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii
Moldova din 21 februarie 2013
raportul „Cu privire la totalurile
semestrului I al anului de studii
2012-2013 şi sarcinile pentru
semestrul II”.
Totodată, membrii Senatului au menţionat o serie de
probleme care există în activi(Continuare în pag. 3)

Cupe cu nectar de lumină cerească
A Iubi e Primăvară. (Lucian BLAGA)
Departe de Lună şi Soare,
veşnic între zi şi noapte, ghioceii – solia Primăverii, a Dragobetelor şi a Mărţişorului, care
bat la uşa înnoirii de noi şi de
Fire, de om şi de mereu, ne

pun în faţa Providenţei dinspre
schimbare şi chemare, dinspre
sentimentul trăirii şi iubirii / responsabilităţii umane şi mundane înaintea Atotcreatorului.
Sclipirea scânteietoare a
ghioceilor de sub zăpezile iernii venind din adâncurile înalte
ale sublimului şi inefabilului cu
candelabrele albului înmugurit
de netrecerea dalbului triumfător şi înaintemergător deschide porţile nevăzute ale necunoscutului. Păsările cerului
şi poienile ghioceilor au intrat
pe neprins de veste în zborul

lor ciclic în epoca primenitoare
a cursului vieţii eterne şi moderne şi, odată cu clinchetul
de cleştar al izvoarelor, râvnesc
ca şi sufletul spre suprasuflet,
ca şi inima omului spre soare,
conform calendarului Lunar al
Celui de Sus ce ne îndeamnă
spre nespus de la sud la nord şi
de la est la vest, de la ceruri la
Terra, de la pom la om şi de la
inimă la inimă.
Calea ghioceilor şi a Dragobetelor, suprapusă pe cea a
Mărţişorului, este aievea calea
contopirii noastre sufleteşti cu
cea a Creatorului în drum spre
noi şi spre Dumnezeu, spre înflorire şi Iubire, spre făurire şi
împlinire. Deschiderea către
Primăvară trece prin iarnă, dar
mai trece prin credinţă şi prin
fiinţă, prin Cuvânt şi prin Gând,
prin acţiune şi reacţiune.
Dorul de ghiocei nu înseamnă niciodată distrugerea
şi comercializarea lor, care au
ajuns să figureze deja în Cartea
Roşie, organele civile responsabile de flora republicii fiind

nevoite să recurgă la amenzi
respective evidente de mii de
lei. Ar fi cu mult mai bine şi mai
civilizat să ocrotim Natura, să
fim mai responsabili în acţiunile noastre în relaţiile cu mediul,
cu flora lui. La fel şi în cazul faţă
de tradiţiile socio-umane ale
neamului, cum este revenirea
la celebrarea Dragobetelor, cu
descendenţă istorică din cultura dacilor, a strămoşilor noştri
iluştri prin responsabilitatea lor
verticală şi spirituală. Mai avem
dar multe de învăţat de la civilizaţia lor spre bucuria noastră şi
a urmaşilor.
O cultură trebuie să se reflecte şi-n atitudinea noastră
faţă de o floare, faţă de orice vietate şi fiinţă din preajmă. Dragostea faţă de tot şi de toate în
orice acţiune oricând vorbeşte
de gradul nostru de cultură şi
responsabilitate, ceea ce ne
face existenţa mai bogată, mai
frumoasă, mai omenoasă şi
mai luminoasă.
Ard toate candelabrele
Primăverii, luminile ghioceilor

bucură nespus inimile şi feţele celor ajunşi la Dragobete şi
la Mărţişor. Înseşi constelaţiile
cereşti în orele nocturne clipesc uimitor ca nicicând, simt
intrarea noastră în legenda
străveche şi nouă, în miracolul
alb al ghioceilor ce cutremură
în clopotirea lor dalbă inefabilul îndrăgostit de razele de
soare, de sorbul lor nestins de
nicio boare, de niciun fulg şi de
niciun strop de ploaie.
Cupele pline cu nectar de

lumină cerească ale ghioceilor
se revarsă zeieşte peste întinsul ţării, peste cuprinsul Firii şi
al suflării umane, însetate de
dorul chemător al Primăverii.
Tudor PALLADI
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Nicolae Timofti face apel către liderii AIE

În declaraţia sa din 27 februarie, curent, Preşedintele
Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a făcut apel către liderii
Alianţei pentru Integrare Europeană să renunţe la învinuirile
reciproce şi să se aşeze la masa
de negocieri pentru a păstra

integritatea coaliţiei de guvernare şi stabilitatea politică din
ţară. Şeful statului a spus că alegerile anticipate nu reprezintă
o soluţie decât pentru forţele
care doresc întoarcerea ţării
într-un climat de incertitudine.
“Îndemn liderii politici să
facă un pas înapoi şi să regândească tacticile, să adopte o
poziţie comună, unitară şi să
revină la masa de negocieri.
Chem PLDM să renunţe la decizia de ieşire din acordul AIE,
PD - să renunţe la intenţia de
a începe totul de la zero, iar PL

- să-şi continue angajamentul
de păstrare a AIE”, a punctat şeful statului.
Dl Nicolae Timofti a susţinut că, dacă liderii AIE se vor
împăca, ei urmează să facă tot
posibilul pentru a îmbunătăţi
calitatea guvernării, pentru a
asigura condiţiile ca instituţiile să activeze la randamentul
aşteptat de cetăţeni. „Pentru a
accelera reformele este loc de
o remaniere guvernamentală,
ca ministerele să aibă oameni
competenţi”, a menţionat Preşedintele.

Potrivit Preşedintelui republicii, păstrarea actualei coaliţii
de guvernământ este în prezent singura opţiune de continuare a procesului de integrare europeană. Preşedintele
este convins că liderii coaliţiei,
Mihai Ghimpu, Marian Lupu şi
Vlad Filat, înţeleg pe deplin responsabilitatea pe care o au faţă
de cetăţenii acestei ţări – de a
asigura continuitatea actului
de guvernare în componenţa
actuală, cu sprijinul parlamentar necesar.

APCEMN la 20 de ani de la fondare

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Marian
Lupu, a adresat un mesaj participanţilor la şedinţa extraordinară a Comitetului Permanent
al Adunării Parlamentare a
Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN), care s-a
convocat la Istanbul în legătură cu împlinirea a 20 de ani de
la fondarea acestei organizaţii.
Adresarea a fost prezentată de
deputatul PD Iurie Bolbocea-

nu, şeful delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova la
APCEMN, care participă la reuniune. În mesaj se accentuează
faptul că Parlamentul Republicii Moldova a fost printre parlamentele celor nouă ţări care
au pus temelia APCEMN. La
26 februarie 1993, la Istanbul,
reprezentanţii parlamentelor
a nouă ţări - Albania, Armenia,
Azerbaidjan, Georgia, Moldova, România, Federaţia Rusă,
Turcia şi Ucraina - au adoptat
„Declaraţia privind instituirea
Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea
Neagră”. Ulterior, la această organizaţie au aderat Grecia, Bulgaria şi Serbia.
Parlamentul Republicii
Moldova continuă să acorde

o importanţă deosebită activităţilor întreprinse în cadrul
Adunării Parlamentare CEMN
în ansamblu, precum şi colaborării cu organismele asociate
ale acesteia.
Potrivit Preşedintelui Parlamentului, Republica Moldova
consideră integrarea în Uniunea Europeană de o importanţă vitală pentru viitorul ţării.
Performanţa în cadrul Parteneriatului Estic plasează Republica Moldova pe o treaptă
mai avansată în relaţiile cu
Uniunea Europeană, ceea ce
dă speranţă că în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic
de la Vilnius din noiembrie
2013, va fi semnat Acordul de
Asociere cu UE. De asemenea,
Republica Moldova îşi propu-

ne finalizarea implementării
Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize
cu UE.
Totodată, pe viitor, APCEMN
trebuie să depună eforturi suplimentare în vederea atingerii unui grad superior al dezvoltării economice şi crearea
unui spaţiu european şi global
comun mai larg. Integrarea la
nivel global a regiunii Mării Negre în tendinţa generală care
se manifestă pe plan european
necesită sporirea dialogului
politic pentru obţinerea obiectivului suprem - instituirea unei
zone economice comune, se
arată în încheierea adresării
Preşedintelui
Parlamentului
Republicii Moldova, Marian
Lupu.

”BEST mGOVERNMENT” – Guvernului Republicii Moldova

Trofeul „Best mGovernment „ - cea mai bună performanţă a unui guvern în
comunicarea mobilă - a fost
decernat Executivului de la

Chişinău de către GSMA, organizaţia mondială care reprezintă interesele industriei
de comunicaţii mobile, pentru
proiectul „Semnătura Mobilă”,
la Congresul global al operatorilor de telefonie mobilă,
care s-a desfăşurat recent la
Barcelona. Acest serviciu electronic, dezvoltat în cadrul unui
parteneriat public-privat între
Guvernul Republicii Moldova,
Centrul de Guvernare Electronică, Centrul de Telecomu-

nicaţii Speciale şi operatorii
de telefonie mobilă Moldcell
şi Orange, a fost lansat pe 14
septembrie 2012 de către Primul-ministru Vlad Filat.
„Semnătura mobilă” este
buletinul de identitate al cetăţeanului în lumea virtuală şi
cheia de acces către toate serviciile publice în format electronic. Cu „Semnătura mobilă”
cetăţenii se autentifică în spaţiul virtual şi pot semna de la
distanţă acte, rapoarte, cereri

şi declaraţii către instituţii.
„Semnătura mobilă” poate fi
solicitată la operatorii de telefonie mobilă Moldcell şi Orange. Cetăţenii trebuie să aibă la
îndemână doar buletinul de
identitate. Serviciul „Semnătura mobilă” este disponibil şi
cetăţenilor de peste hotare.
Prin intermediul acestuia, ei
pot accesa serviciile din Republica Moldova, pe care le
solicitau tradiţional doar de
acasă.
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Şedinţa Senatului Academiei

tatea de instruire a Academiei,
printre care fluctuaţia mare a
contingentului de masteranzi,
frecvenţa relativ joasă în anul
II, învăţământul de zi, orarul intensiv la învăţământul cu frecvenţă redusă. Se efectuează
modificări în orar, cauzate de
profesorii angajaţi prin cumul
extern.
Dl Vasile MARINA, rector
al Academiei de Administrare
Publică, doctor habilitat, profesor universitar, care a prezidat
şedinţa Senatului, a ţinut să
menţioneze, că rezultatele activităţii de instruire a Academiei
în perioada respectivă au fost
bune. Domnia sa şi-a exprimat
totuşi insatisfacţia pentru faptul că în Academie se pun note
foarte mari, profesorii încă nu
mânuiesc sistemul de note de
10 puncte. Rectorul a solicitat
profesorilor mai multă principialitate în aprecierea cunoştinţelor masteranzilor, optând,
totodată, pentru susţinerea
orală şi nu în scris a examenelor.
Dl Oleg BALAN, vicerector
al Academiei, doctor habilitat,
profesor universitar, a subliniat în luarea sa de cuvânt că
Departamentul Organizarea

cipial şi multilateral
totalurile organizării
şi desfăşurării procesului de dezvoltare
profesională a personalului în anul 2012 şi
direcţiile de activitate pentru anul 2013,
raportul în această
chestiune fiind prezentat de dna Aurelia
ŢEPORDEI, director
al Departamentului
Dezvoltare Profesională.
La acest compartiment Senatul Academiei a
recomandat Departamentului
să-şi concentreze eforturile în
vederea eficientizării în continuare a organizării şi desfăşurării activităţilor de dezvoltare
profesională a personalului,
precum şi să desfăşoare o conlucrare eficientă cu autorităţile
publice centrale şi locale în
vederea realizării comenzii de
stat în strictă conformitate cu
prevederile cadrului normativ
în domeniu.
În altă ordine de idei, Senatul Academiei a luat în dezbatere chestiunea „Cu privire la
realizarea planului de activitate

Instruirii a făcut faţă sarcinilor
puse în faţa acestuia, a organizat în mod adecvat procesul de
studii. Totodată, vicerectorul
a atras atenţia şefilor de catedre asupra optimizării actului
instruirii, utilizării eficiente a
mijloacelor tehnice de instruire, a asigurării unei mai bune
frecvenţe a masteranzilor.
Senatul Academiei a examinat, de asemenea, în mod prin-

ştiinţifică în anul 2012 şi aprobarea Planului de activitate ştiinţifică pentru anul 2013.”
Un raport în această chestiune a prezentat dna Silvia
DULSCHI, doctor, conferenţiar
universitar, care a menţionat
că în anul trecut colaboratorii
Academiei de Administrare
Publică au publicat 141 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice cu un volum de 266,32

coli editoriale, au participat la
3 conferinţe şi simpozioane
ştiinţifice organizate în străinătate, la 23 conferinţe ştiinţifice
naţionale şi internaţionale, la 8
mese rotunde naţionale şi la 6
seminare naţionale şi internaţionale.
Senatul Academiei a solicitat în această ordine de idei
o participare mai activă a cercetătorilor în procesul de obţinere şi realizare a proiectelor şi
granturilor naţionale şi internaţionale în sectorul de cercetare.
În legătură cu aprobarea
Regulamentului cu privire la
modul de funcţionare a instituţiilor de învăţământ superior
de stat în condiţii de autonomie financiară, necesitatea ajustării actelor
normative ale instituţiilor
de învăţământ la prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova şi în conformitate cu
dispoziţiile Preşedintelui
Republicii Moldova, Senatul a luat act de proiectul Statutului Academiei
de Administrare Publică
şi a hotărât să-l înainteze
Preşedintelui Republicii
Moldova spre aprobare.
Cu referire la acest compartiment Senatul Academiei
a aprobat temele tezelor de
doctorat şi a confirmat conducătorii ştiinţifici, a aprobat
modificările în tema unei teze
de doctorat, a aprobat modificările în Regulamentul Consiliului ştiinţific şi în componenţa
nominală a Consiliului Ştiinţific
al Academiei.

Pe 21 mai curent, Academia
de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii
Moldova va marca 20 de ani
de la fondare. În legătură cu
acest eveniment Senatul Academiei a examinat şi a aprobat
un Plan de activităţi în vederea
pregătirilor pentru aniversarea
instituţiei.
Senatul a mai examinat
chestiunea cu privire la activitatea financiară în anul 2012
(raportor dna Elena ANDRONOVICI, şef al Direcţiei patrimoniu, planificare şi finanţe),
adoptând o hotărâre prin care
a dispus administrarea corectă
a resurselor financiare, utilizarea eficientă şi economicoasă a
finanţelor publice.
Senatul a examinat şi alte
chestiuni, soluţionarea cărora
va permite o mai bună activitate a Academiei de Administrare
Publică.
În dezbaterile de pe ordinea de zi a Senatului au mai
participat membrii Senatului
Iurie CIOCAN, preşedinte al
Comisiei Electorale Centrale,
Andrei GROZA, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră
ştiinţe administrative, Silvia
GORIUC, doctor, conferenţiar
universitar, şef Catedră ştiinţe
juridice, preşedinte al comitetului sindical al Academiei,
Orest TĂRÎŢĂ, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, Anatolie BANTUŞ, doctor,
profesor universitar, şi alţii.
Mihai MANEA
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Ştiinţa administraţiei – stindardul Academiei
Dl Boris Negru, doctor în drept, profesor universitar, şef al Catedrei Teoria şi Istoria Dreptului, Universitatea de Stat din Moldova, a
fost unul dintre primii profesori, care au stat la baza formării corpului profesoral-didactic al Academiei de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii Moldova. În anii 2002-2003 a exercitat
funcţia de prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţiilei internaţionale, alături de fondatorul şi primul rector al Academiei, regretatul
Mihail Platon, aducându-şi partea de contribuţie la dezvoltarea noii
ştiinţe pentru tânărul stat independent, Republica Moldova, - ştiinţa
administraţiei. Propunem la rubrica „Academia de Administrare Publică: 20 de ani la fondare” un interviu cu profesorul universitar Boris
Negru.

CORESPONDENTUL: Cum
Vă amintiţi primii ani de activitate în cadrul Academiei de
Administrare Publică?
Boris NEGRU: Fondarea
Academiei de Administrare
Publică a fost condiţionată de
complexitatea transformărilor
şi problemelor radicale care
stăteau în faţa Republicii Moldova după adoptarea Declaraţiei de Suveranitate (23 iunie
1990) şi Declaraţiei de Independenţă (27 august 1991).
Primul rector, dar, de facto,
iniţiatorul fondării Academiei
de Administrare Publică, a fost
doctorul habilitat în economie,
profesorul universitar, Mihail
Platon. Activând în Cancelaria
de Stat, unde fusese constituită Direcţia cadre, profesorul
Mihail Platon a argumentat şi a
convins conducerea Republicii
Moldova de necesitatea fondării unei asemenea Academii, ca
centru ştiinţific şi didactic pentru pregătirea şi perfecţionarea
în conformitate cu exigenţele
actuale şi standardele europene şi internaţionale a cadrelor
pentru organele administraţiei
de stat şi de autoadministrare
locală, Alma Mater a tuturor
funcţionarilor publici.

Academia şi-a deschis uşile
şi a început activitatea instructivă în 1993, la 15 septembrie,
în urma înmatriculării primilor
audienţi (41- la secţia zi şi 97 –
la secţia cu frecvenţă redusă).
În perioada anilor 19972002, pe lângă audienţi, care
erau înmatriculaţi numai în
baza studiilor superioare, şi-au
realizat studiile la specialitatea
administrare publică mai mult
de 350 de studenţi.
În primii ani de studii, planurile de activitate didactică
prevedeau o pregătire specială generală a funcţionarilor
publici, scopul fiind familiarizarea audienţilor cu bazele ştiinţei administraţiei, ale managementului public.
Activând în acea perioadă
în calitate de şef al secţiei pentru problemele legislaţiei şi ordinii de drept a Aparatului Parlamentului Republicii Moldova
şi ca conducător al grupului de
lucru al Comisiei de elaborare a
Constituţiei Republicii Moldova, am avut onoarea să fiu invitat chiar de la început pentru
a citi lecţii în faţa audienţilor.
Corpul profesoral-didactic din
acea perioadă era constituit
din cadre titulare (Mihail Platon, Arcadie Barbăroşie, Aurel
Sîmboteanu, Teodor Popescu,
Andrei Cantemir, Oleg Bulgaru
ş.a.), dar majoritatea totuşi revenea cumularzilor (Mihai Cotorobai, Claudia Crăciun, Nicolae Romandaş ş.a.). De atunci,
pe parcursul tuturor anilor de
studii, inclusiv până în prezent,
mi-am adus modesta mea contribuţie la pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor în dome-

niul administraţiei publice.
COR.: Ştiinţa administraţiei era un tărâm necunoscut
până la fondarea Academiei de Administrare Publică.
D-voastră, în calitate de prorector pentru activitatea ştiinţifică, cum aţi organizat
studiile în domeniul respectiv?
B.N.: Ştiinţa administraţiei,
indiscutabil, a fost un tărâm
necunoscut în Republica Moldova până la înfiinţarea A.A.P.
Am susţinut cu fermitate fondarea noii instituţii de învăţământ superior şi am promovat
noua ştiinţă din principialitate.
Or, tot ceea ce se făcea anterior în domeniul administrativ
ţinea de transpunerea în viaţă
a principiului ,,centralismului
democratic”, de executare a
ordinului venit de sus, fără a îndrăzni de a interveni, poate, cu
unele opinii la adoptarea deciziilor finale.
În faţa ştiinţei administraţiei publice a fost pusă sarcina de
a deprinde funcţionarii publici
de a spune cuvântul potrivit la
locul potrivit. În această ordine
de idei, voi aminti o poveste,
la care face referinţă marele
nostru poet şi publicist Mihai
Eminescu:
,,Un episcop, cercetânduşi eparhia, ajunge şi la un sat
sărac, care l-a primit fără sunet
de clopote. Episcopul se cam
supără şi-i zice preotului:
- Bine părinte, se poate să
mă primiţi, aşa, fără a trage clopotul?
- Prea Sfinţite stăpâne, răspunde bietul preot, sunt o mie
şi o sută de cuvinte pentru a
mă dezvinovăţi.
- Din mia şi suta ceea de cuvinte, n-ai putea să-mi spui şi
mie câteva?
- Mai întâi de toate, Prea
Sfinţite, biserica noastră nici nare clopot.”
Acest singur cuvânt, dintro mie şi-o sută era îndeajuns.
Urma să se pună fundamentul
pentru pregătirea nu atât a
executorilor, cât a promotorilor
de valori în domeniul administraţiei publice.

Am fost vicerector pentru
activitatea ştiinţifică şi relaţiile internaţionale în perioada
anilor 2002-2003. Am început
acest lucru nu pe un loc gol,
deoarece cei care au activat
până la mine, îndeosebi, vicerectorii Arcadie Barbăroşie şi
Sergiu Roşca, au contribuit în
mod esenţial la statornicirea
Academiei.
Ceea ce am iniţiat în acest
domeniu a fost pregătirea specialiştilor la studii prin masterat. În 2002, au început studiile
postuniversitare la trei specialităţi: Administrarea de stat şi
municipală, Economie şi management public şi Relaţii internaţionale. Pentru realizarea
procesului de instruire la studii
prin masterat au fost pregătite
programe care înglobau în sine
cele mai prestigioase, realizări
ale instituţiilor similare dintr-o
serie de state, cum ar fi Statele
Unite ale Americii, Franţa, Germania, Olanda, Belgia, Portugalia etc. Concomitent, au fost
pregătite şi cursuri postuniversitare de masterat.
COR.: D-voastră aţi fost
responsabil şi de relaţiile
internaţionale, ele fiind un
factor important în dezvoltarea ştiinţei administraţiei.
Cu cine dintre partenerii de
peste hotare aţi avut o colaborare mai fructuoasă?
B.N.: Am fost responsabil
şi de relaţiile internaţionale ale
A.A.P. în perioada anilor 20022003. În această ordine de idei,
aş menţiona faptul că însăşi
constituirea Academiei a fost
realizată în baza practicilor administraţiei publice ale statelor
avansate ale lumii, a funcţionării instituţiilor similare dintr-o
serie de state. Ne-am străduit
să preluăm din aceste ţări tot
ceea ce era mai bun şi de perspectivă. Astfel că, colaborarea
internaţională a fost un factor important în dezvoltarea
ştiinţei administraţiei publice
autohtone. Mulţi dintre profesorii A.A.P. au avut posibilitate
să facă stagiuni în mai multe
(Continuare în pag. 5)
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Ştiinţa administraţiei – stindardul Academiei
(Sfârşit. Început în pag. 4)
state: S.U.A., Franţa, Portugalia, Belgia, Olanda, România şi
altele.
În perioada de activitate în
calitate de vicerector au fost
încheiate o serie de acorduri
internaţionale între Academia
de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii
Moldova şi instituţiile similare
de peste hotare. Voi enumera doar unele dintre acestea:
Acordul de Colaborare dintre
A.A.P. şi Institutul Regional de
Administrare Publică din Odessa al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Ucrainei (15.XI.2002);
Acordul dintre A.P.P. şi ARA
Formazione, Agenţia europeană de formare şi cercetare din
Italia (29.XI.2002); Declaraţia
de Colaborare dintre A.A.P. şi

Proiectul Reforma Autorităţilor
Publice Locale ( USAID) etc.
Paralel, am invitat şi am
organizat întâlniri de lucru ale
colaboratorilor şi audienţilor
A.A.P. cu ambasadorii Poloniei,
Ucrainei, Federaţiei Ruse, României.
O colaborare mai fructuoasă am avut-o cu colegii din
Ucraina (Odessa şi Kiev), din
Italia şi Portugalia.
COR.: Dezvoltarea şi armonizarea cu standardele internaţionale a ştiinţei autohtone a administraţiei este o
contribuţie a întregii echipe
de profesori ai Academiei…
B.N.: Ştiinţa academică
s-a manifestat activ în cele
mai diverse domenii. Cadrele
Academiei au abordat probleme importante din domeniile
ştiinţelor fundamentale şi didactice. Prin eforturile lor au

fost promovate idei noi, concepţii şi tehnologii avansate
care, fiind aplicate, au condus
la realizări remarcabile în domeniul administraţiei publice.
În această ordine de idei, merită recunoştinţă deosebită
fondatorul şi primul rector al
Academiei de Administrare Publică, profesorul Mihai Platon,
căruia îi aparţine o serie de lucrări prestigioase din domeniul
administraţiei publice. Merită
atenţie şi lucrările unor asemenea autori din acea perioadă
cum ar fi Claudia Crăciun, Aurel
Sîmboteanu, Alexandru Roman, Andrei Cantemir, Teodor
Popescu, Victor Popa, Svetlana
Cojocaru etc., cu care păstrez
o colaborare prietenoasă şi
creatoare până în ziua de azi,
fiind deja profesor prin cumul
la Academie.
COR.: Cum vedeţi D-voas-

tră Academia de Administrare Publică la cei 20 de ani de
la fondare?
B.N.: 20 de ani de activitate
pentru un om – e mult. Pentru
Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele
Republicii Moldova e un început. A.A.P. a făcut primul pas
,, cu dreptul” şi s-a afirmat în
aceşti 20 de ani de activitate
rodnică nu numai ca o prestigioasă pepinieră de cadre de
înaltă calificare, dar şi ca un
valoros centru ştiinţific recunoscut atât în ţară, cât şi peste
hotarele ei; s-a manifestat ca o
instituţie specializată Profesională şi Academică în sensul deplin al cuvântului. E o instituţie
căreia, incontestabil, îi aparţine
Viitorul. Viitorul, în contextul
integrării Republicii Moldova
în Uniunea Europeană.
Interviu de Ion AXENTI

Finanţelor publice – gestionare transparentă
“Modalităţile de elaborare,
adoptare şi gestionare a bugetelor locale” a fost tema tezei
de master, susţinută recent la
Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele
Republicii Moldova de către Albert Faizemberg, şeful postului
de poliţie din comuna Cioreşti,
Nisporeni. Prin prezentarea
acestei teze, masterandul n-a
avut doar un scop în sine - de a
absolvi Academia de Administrare Publică, ci a iniţiat o cercetare a unei direcţii principiale a
administraţiei locale - gestionarea banilor publici, adică a bugetelor locale. Susţinerea tezei
a fost un examen de maturitate
al reprezentantului organelor
de asigurare a ordinii publice
care şi-a propus ca obiectiv de
a veni cu anumite soluţii pentru eficientizarea administraţiei
publice locale, cheia succesului
constituind-o finanţele publice.
În acest context, conducătorul
tezei de master, vicerectorul
Academiei, Oleg Balan, doctor
habilitat, profesor universitar,
a menţionat curajul poliţistului

A.Faizemberg de a face studii
de cercetare într-un alt domeniu, decât cel profesat, a avut
ambiţia de a merge, în acest
scop, la studii la Academia de
Administrare Publică pentru a
cunoaşte mai bine ştiinţa administraţiei şi a o aplica creator în
practică.
„Am decis să fac acest studiu, a menţionat absolventul
Academiei, deoarece nu pot fi
indiferent de felul în care sunt
gestionaţi banii publici, care
trebuie să fie direcţionaţi anume pentru a soluţiona problemele oamenilor de la sate”.
Având studii juridice, obţinute la Universitatea de Studii

Umanistice din Moldova,
A.Faizemberg a hotărât să se
implice mai activ în sistemul
public pentru a fi mai de folos
oamenilor, de a-i ajuta să-şi
rezolve problemele cu care se
confruntă, să contribuie la dezvoltarea localităţii.
- În activitatea mea de asigurare a ordinii publice, mă confrunt şi cu probleme de alt ordin
şi totdeauna mă străduiesc să
conlucrez cu administraţia locală pentru a soluţiona problemele. Sunt permanent în contact
cu oamenii, cu consilierii locali,
particip la adunările consiliului
local şi îmi expun opiniile referitor la planurile de dezvoltare
a satului, cum ar fi mai bine de
utilizat banii publici cu o eficienţă mai mare a cheltuielilor.
Şi în mare parte, teza mea de
master am scris-o în baza practicii de lucru a primăriei Cioreşti
privind modalităţile de elaborare, adoptare şi gestionare a
bugetului. Reuşita tezei mele
de master o datorez cunoştinţelor acumulate în anii de studii la
Academie, la specializarea „Ad-

ministrarea publică” şi conducătorului tezei, dlui Oleg Balan, de
la care am avut multe de învăţat
în ceea ce priveşte organizarea
lucrului, modalităţile de cercetare în domeniul respectiv. N-a
fost deloc uşor, dar întotdeauna
mi-am dorit ceva nou.
Dl A.Faizemberg nu se opreşte
aici, va continua cercetările privind modalităţile de gestionare
a banilor publici, gestionare
care să fie cât mai transparentă.
Cu atât mai mult, în contextul
realizării Strategiei descentralizării, un punct important al
căreia este descentralizarea
finanţelor publice. Iar pentru
a-şi realiza mai bine ideile sale,
şi-a pus un scop bine determinat – de a candida în viitoarea
campanie electorală locală la
funcţia de primar al satului său
de baştină, Soltăneşti, care i-ar
oferi pârghii reale de a aplica în
practică principiile de gestionare transparentă şi eficientă a banilor publici şi de fi un exemplu
pentru alte administraţii publice locale din republică.
Vlad IONAŞCU
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Descentralizarea – calea spre
o autonomie locală reală
Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) a fost lansat în 2010 de către PNUD şi UN Women, în parteneriat cu
Guvernul Republicii Moldova şi este finanţat de Guvernul Suediei. PCDLI are misiunea de a acorda asistenţă la perfecţionarea cadrului legal al reformei de descentralizare, de a sprijini procedurile administrative de transferare a competenţelor către administraţiile
publice locale şi de a promova rolul APL în procesul de adoptare a deciziilor.
Programul a cuprins patru componente principale: (1) consiliere şi promovare de politici, (2) guvernare locală şi participare, (3)
abilitarea comunităţii şi (4) Transnistria şi zona de securitate.
În perioada 2010-2012, au fost desfăşurate mai multe activităţi, care au condus la obţinerea unor rezultate concrete.
Conceptualizarea şi instituţionalizarea reformei de
descentralizare
Rezultatul principal obţinut prin asistenţa furnizată de
PCDLI a fost suportul acordat
Guvernului la elaborarea Strategiei Naţionale de Descentralizare, aprobată de Parlamentul
Republicii Moldova la 5 aprilie

politici publice din Moldova
care a fost supusă unor consultări publice ample, ce au implicat peste 2400 de persoane
din întreaga ţară, reprezentând
administraţia publică centrală
şi locală, societatea civilă, grupurile minoritare şi de femei,
instituţiile academice, laboratoarele de idei etc.

2012. Integrarea dimensiunii
de gen şi a abordării bazate
pe drepturile omului (ABDO)
a constituit fundamentul Strategiei Naţionale de Descentralizare elaborate. Această
abordare inovatoare are drept
obiectiv promovarea responsabilităţii, transparenţei, nediscriminării şi participării în
cadrul administraţiei locale,
asigurându-se prin aceasta ca
grupurile vulnerabile să beneficieze în egală măsură de reformă, oferind şanse şi drepturi
egale femeilor şi bărbaţilor.
PCDLI a încurajat şi a sprijinit o abordare incluzivă,
esenţială în elaborarea şi implementarea politicilor de descentralizare, susţinând un dialog permanent şi consistent cu
toate grupurile de interes implicate în procesul de descentralizare. Strategia este unul
dintre puţinele documente de

Instituţiile şi structurile
nou-create, care administrează procesul de descentralizare
– Comisia paritară pentru descentralizare şi grupurile sale
de lucru, Cancelaria de Stat şi
Comisia parlamentară specială pentru descentralizare – au
beneficiat de suport pe parcursul întregului program şi sunt
capabile acum să conducă şi
să implementeze reforma de
descentralizare.
Asistenţa tehnică oferită a
facilitat formularea politicilor
de descentralizare în domeniile-cheie ale reformei: transmiterea
responsabilităţilor,
descentralizarea
financiară,
structura administrativ-teritorială şi descentralizarea patrimoniului, educaţia şi serviciile
de asistenţă socială etc. Strategiile şi soluţiile de politici specifice au fost aprobate de grupurile de lucru şi adoptate de

ministere, iar amendamentele
legislative au fost prezentate
Parlamentului.
În ceea ce priveşte finanţele locale, un nou sistem de impozite partajate şi transferuri
de egalizare pe baza venitului
individual le va permite administraţiilor publice locale să
beneficieze de resurse stabile
şi planificabile, având drept
de decizie asupra administrării
acestora şi îndeplinirii responsabilităţilor care le revin. De
asemenea, sistemul va oferi
stimulente pentru creşterea
nivelului veniturilor colectate.
Amendamentele la Legea privind finanţele publice locale şi
Codul fiscal au fost prezentate
Parlamentului.
Strategia privind descentralizarea patrimoniului oferă
opţiuni de politici pentru descentralizarea patrimoniului public, include stabilirea şi înregistrarea proprietăţii, divizarea
după dreptul de proprietate
central sau local, clasificarea
proprietăţilor publice şi private
etc. şi se află la baza noii legi
elaborate.
Pentru a creşte nivelul de
autonomie şi a îmbunătăţi sistemul administraţiei publice
locale, a fost analizată riguros
legislaţia curentă, inclusiv din
perspectiva drepturilor omului
şi egalităţii de gen, urmată de
elaborarea amendamentelor
la 26 de legi cu impact direct
asupra autonomiei locale. Legile amendate au fost supuse
dezbaterilor în toate comisiile
permanente şi sunt pe agenda
Parlamentului.
Consolidarea capacităţilor APL din comunităţile ţintă
PCDLI a furnizat unui grup
reprezentativ de autorităţi pu-

blice locale instrumentele necesare de management pentru
a fi mai eficiente în procesul
pregătirii descentralizării administrative şi bugetare. Intervenţia PCDLI în procesul de
consolidare a guvernării locale a vizat atât nivelul naţional,
cât şi cel local. În cadrul unui
program naţional de instruire,
organizat de Cancelaria de Stat
cu susţinerea PCDLI, 80% din
noii aleși locali de după alegerile locale din 2011 au studiat
funcţiile şi responsabilităţile
autorităţilor locale, precum şi
legislaţia cu privire la guvernarea locală.
Pentru a asigura consolidarea capacităţilor instituţionale
ale celor mai slabe APL din Republica Moldova, PCDLI a elaborat o metodologie de evaluare a capacităţilor, bazată pe
mai multe criterii şi a aplicat-o
în 134 de administraţii publice
locale şi raionale. În baza evaluărilor, fiecare APL a elaborat
o strategie de dezvoltare a capacităţilor şi a fost asistată la
implementarea uneia din priorităţile sale de dezvoltare instituţională.
În zece centre raionale au
fost elaborate şi a demarat
implementarea strategiilor de
dezvoltare
socioeconomică
bazate pe drepturile omului şi
egalitatea de gen. Cu susţinerea metodologică şi asistenţa
tehnică a PCDLI, toate cele zece
oraşe au reuşit să-şi realizeze,
cel puţin, una sau chiar două
priorităţi de dezvoltare.
PCDLI a sprijinit autorităţile
locale din Republica Moldova
în crearea unei asociaţii mari,
reprezentative şi apolitice –
Congresul Autorităţilor Locale
(Continuare în pag. 7)
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Descentralizarea – calea spre
o autonomie locală reală
(Continuare. Început în pag. 6)
din Moldova (CALM). La scurt
timp după constituire, CALM a
devenit un interlocutor respectat pentru autorităţile centrale
şi pentru agenţiile internaţionale. În plus, femeile- primari,
membre ale CALM, au creat
Reţeaua Femeilor din cadrul
CALM, care militează pentru
problemele acestui domeniu şi
promovează femeile la posturi
de conducere la nivel local.
Cu contribuţia PCDLI a fost
introdus şi pilotat, pentru prima dată în Moldova, Conceptul
de „cooperare intercomunitară”
(CIC), ca soluţie împotriva fragmentării teritorial-administrative excesive. Un ghid pentru
autorităţile publice locale în
domeniul CIC a fost publicat,
iar un număr semnificativ de
consultanţi locali au fost instruiţi să iniţieze proiecte de
cooperare intercomunitară. Un
proiect pilot CIC în gestionarea
deşeurilor din raionul Teleneşti
a devenit model pentru „extinderea serviciilor publice existente în comunităţile vecine”.
Mobilizarea comunităţilor rurale pentru iniţiative de
dezvoltare locală
În cadrul proiectelor-pilot
ale PCDLI, femei și bărbaţi din
60 de comunităţi au fost mobilizaţi și abilitaţi să participe
efectiv la procesele de dezvoltare locală, axate pe priorităţile
comunitare identificate în comun cu APL.
Abordarea de mobilizare a
comunităţii vizează, în primul
rând, abilitarea comunităţilor
cu un accent special asupra
participării femeilor și bărbaţilor din grupurile vulnerabile:
persoane în etate, femeile care
se confruntă cu forme multiple
de discriminare, minorităţile
etnice și religioase, în special
romii, persoanele cu dizabilităţi etc. Această abordare a fost
aplicată pentru a contribui la
atingerea rezultatelor preconizate ale Strategiei de Descentralizare referitoare la ABDO și

egalitatea de gen.
Procesul de mobilizare a
comunităţii pentru abilitare a
fost integrat cu procesele de
planificare locală ale APL. Astfel, strategiile locale de dezvoltare socioeconomică reflectă
nevoile reale ale comunităţilor.
De asemenea, au fost susţinute
iniţiative de incluziune socială
a romilor, implementate în patru comune cu populaţie romă
semnificativă. Guvernul central
a recunoscut aceste intervenţii
ca fiind practici bune la nivel
naţional, întrucât incluziunea
socială este un fundament
indispensabil pentru o implementare de succes a descentralizării.
Comunităţile din regiunea
transnistreană abilitate să
participe în dezvoltarea locală
Cu suportul PCDLI, nouăsprezece localităţi din regiunea transnistreană şi unsprezece din zona de securitate
au fost asistate prin abilitarea
comunităţilor lor să participe
la procesele de planificare, implementare şi monitorizare a
dezvoltării locale, şi prin abilitarea actorilor locali să presteze servicii publice şi să îmbunătăţească infrastructura de
bază. A fost utilizată metodologia de abilitare comunitară,
luând în considerare specificul
regiunii, accentul fiind pus,
în mare parte, pe integrarea
dimensiunii de gen în dezvoltarea locală. Susţinerea a fost
acordată iniţiativelor prioritare identificate de membrii comunităţii. Iniţiativele au avut
ca scop îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi a serviciilor
sociale. O atenţie deosebită a
fost acordată dezvoltării capacităţii ONG-urilor în astfel
de subiecte precum abilitarea
comunităţii, drepturile omului
şi egalitatea de gen în dezvoltarea locală. Instruirile au fost
adaptate la specificul regiunii
transnistrene.
În Transnistria a fost organizată prima şedinţă de coor-

donare în domeniul egalităţii
de gen cu tema „Egalitatea de
gen în dezvoltarea locală”. Prin
lansarea şedinţelor trimestriale de coordonare în domeniul
EG, s-a urmărit scopul susţinerii ONG-urilor, grupurilor
de femei şi altor grupuri, care
activează în domeniul drepturilor persoanelor vulnerabile
(mame singure, persoane cu
dizabilităţi, persoane în etate

Naţionale de Descentralizare,
care prevede asigurarea autonomiei locale, disponibilitatea
resurselor şi o administraţie
locală eficientă, pentru servicii
mai bune şi echitabile;
- a APL-urilor, la îmbunătăţirea capacităţii de a furniza
servicii publice locale eficiente,
echitabile şi accesibile, de a facilita dezvoltarea durabilă şi de
a susţine incluziunea socială.

etc.) să creeze un mecanism
durabil de coordonare şi informare cu privire la egalitatea de
gen şi drepturile femeilor.

Ambele direcţii ale Programului pun în evidenţă dreptul
naţional de proprietate intelectuală şi îmbunătăţirea capacităţilor APL-urilor întru accelerarea redresării economice,
reducerea sărăciei şi inechităţii sociale şi, în cele din urmă,
atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.
Programul va continua să
aplice abordarea bazată pe
drepturile omului, să susţină
egalitatea de gen şi abilitarea
femeilor, conform priorităţilor naţionale de dezvoltare şi
Obiectivelor Dezvoltării Mileniului pentru 2015, identificând soluţii pentru reforma
realizată în contextul integrării
europene.
PNUD şi UN Women vor
susţine Guvernul la implementarea acestei noi faze a PCDLI.
Perioada de realizare a Programului este 2013-2015. Bugetul
estimat este de 10 milioane
USD. Ambasada Suediei şi Ministerul Afacerilor Externe al
Danemarcei sunt interesate să
susţină financiar Programul în
această nouă etapă a sa.

Ce va urma
Dată fiind necesitatea implementării Strategiei de Descentralizare şi ca urmare a succesului înregistrat de PCDLI,
Cancelaria de Stat a Guvernului
Republicii Moldova, în cooperare cu Organizaţia Naţiunilor
Unite, va lansa o nouă fază a
acestuia. Noul program va susţine implementarea Strategiei
de Descentralizare la nivel de
politici şi prin intervenţii la nivel local. Obiectivul principal
al PCDLI este să susţină prestarea unor servicii mai bune
şi mai echitabile şi o dezvoltare
locală durabilă prin îmbunătăţirea cadrului legislativ şi instituţional ca urmare a implementării Strategiei Naţionale
de Descentralizare. Programul
va acorda asistenţă pe două direcţii de bază:
- a Guvernului, la îmbunătăţirea cadrului legislativ şi
de politici, conform Strategiei
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Întâlnire cu Rezidentul Coordonator al
ONU şi PNUD în Republica Moldova
Pe 19 februarie curent, la
Academia de Administrare
Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova a avut
loc o întâlnire a profesorilor şi
masteranzilor cu dna Nicola
Harrington-Buhay,
Rezident
Coordonator al Organizaţiei
Naţiunilor Unite (ONU) şi PNUD
în Republica Moldova.
În deschidere, vicerectorul
Academiei, Oleg Balan, doctor
habilitat, profesor universitar, a
menţionat că asemenea întâlniri cu înalţi oficiali ai organismelor internaţionale au devenit
deja o bună tradiţie pentru Academia de Administrare Publică,
ele fiind benefice atât pentru
corpul profesoral-didactic, cât
şi pentru masteranzi. D-lui a
mulţumit înaltului oaspete pentru că a găsit timp pentru această întâlnire, ea având loc în ajunul aniversării de 20 de ani de
la fondarea Academiei.
Doamna Nicola Harrington-Buhay a mulţumit pentru

invitaţie şi a menţionat că se
află printre colegi, deoarece
Domnia sa a absolvit, de asemenea, o instituţie similară de
administrare publică. Ea a propus pentru discuţii două subiecte actuale: calea Republicii
Moldova de integrare în Uniunea Europeană şi cadrul de valori publice pentru dezvoltarea
şi modernizarea ţării.
„Integrarea europeană, a
specificat dna Rezident Coordonator, nu trebuie să fie un
scop în sine, ci o cale sigură de
modernizare a Republicii Mol-

dova, din care să aibă de câştigat şi ţara, şi fiecare cetăţean
în parte”. Integrarea europeană
va fi cel mai mare beneficiu,
ţara se va moderniza, va face
parte din familia ţărilor civilizate şi, pentru ca Moldova să
capteze aceste beneficii, ele
trebuie materializate în politici
publice, bazate pe dezvoltarea
capitalului uman.
După cum prevede Raportul
Naţional de Dezvoltare Umană
2012 referitor la cadrul de valori
publice, important este de analizat care este publicul, pentru

ca să fie instruite şi antrenate
în procesul de guvernare locală
şi acele categorii ale populaţiei care încă nu se regăsesc în
aceste activităţi. Şi atunci, când
întreaga societate va conştientiza rolul său în domeniul public,
ţara se va dezvolta şi se va moderniza cu adevărat.
Discuţiile, care au urmat
după prezentarea acestor două
subiecte, s-au axat pe mai multe aspecte ale valorilor publice:
strategia descentralizării, succesul căreia depinde anume de
dezvoltarea capitalului uman.
Şi în acest sens rolul Academiei de Administrare Publică este
unul principial.
În încheiere Rezidentul
Coordonator al ONU şi PNUD
în Republica Moldova Nicola
Harrington-Buhay şi-a exprimat disponibilitatea de a participa şi pe viitor la asemenea
întâlniri benefice şi de interes
reciproc.
Cor. „F. P.”

Priorităţi strategice ale Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare pentru anii 2013-2020
O masă rotundă cu acest
generic a avut loc pe 21 februarie, curent, în cadrul Academiei
de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii
Moldova. Această activitate
s-a desfăşurat în corespundere
cu agenda de lucru a cursului: „Dezvoltarea abilităţilor de
exercitare a atribuţiilor de serviciu”, destinat şefilor subdiviziunilor agricultură din subordinea
consiliilor raionale, fiind organizat de Academie pentru perioada 18-21 februarie, curent.
În cadrul întrunirii, dl Vasile
Bumacov, ministru, a expus de
o manieră detaliată priorităţile
strategice ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Pentru început, Domnia sa
a mulţumit pentru invitaţie şi
pentru posibilitatea de a revedea Academia de Administrare

Publică, instituţie, în opinia sa,
de mare prestigiu, care aduce
lumină şi progres în administrarea ţării.
În continuare, ministrul a
făcut o scurtă trecere în revistă
a situaţiei din agricultură şi a
punctat 10 priorităţi strategice
de dezvoltare a agriculturii pentru anii 2013-2020: siguranţa
alimentară; dezvoltarea sectorului vitivinicol; dezvoltarea infrastructurii pieţei de desfacere;

educaţia, extensiunea şi ştiinţa;
irigarea; agricultura conservativă; agricultura de valoare înaltă;
sistemul de subvenţionare în
agricultură; biomasa şi sistemul
tehnologiilor informaţionale.
Rectorul Academiei de Administrare Publică, dl Vasile
Marina, doctor habilitat, profesor universitar, a menţionat
că, esenţialmente, cunoaşte
problemele din domeniul dat,
fiind mai mulţi ani profesor la
Universitatea Agrară de Stat din
Moldova şi a opinat că pentru
promovarea unei agriculturi
moderne, este nevoie de o instruire permanentă, iar în acest
context, Academia de Administrare Publică oferă cele mai
bune posibilităţi pentru dezvoltarea abilităţilor de exercitare
eficientă a atribuţiilor funcţionale stabilite pentru specialiştii

din agricultură. Făcând trimitere la ultimul punct din priorităţile strategice, care se referă
la sistemele informaţionale,
rectorul Academiei a menţionat că în programul de studii a
fost inclusă specializarea „Managementul informaţional în
administraţia publică”, accentuând că posibilitatea de a se
perfecţiona în domeniul ştiinţei
administraţiei o au toţi doritorii
cu anumite competenţe.
La încheierea lucrărilor
şedinţei au urmat orele de
program prevăzute de cursul
„Dezvoltarea abilităţilor de
exercitare a atribuţiilor de serviciu” cu participarea, în calitate
de formatori, a reprezentanţilor
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republicii Moldova.
Cor. „F. P.”
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Pârcălabii - administratorii domnitorilor
în teritorii

Nicolae BULAT,
director al Muzeului de
Istorie şi Etnografie, Soroca
Una dintre figurile proeminente ale administraţiei ţinuturilor şi târgurilor din Moldova
medievală a fost pârcălabul.
Pârcălabul (din germană - Burggraf, „greavul (contele) cetăţii”
a pătruns în limba româna prin
intermediul cuvântului maghiar porkoláb) a fost în evul
mediu un dregător cu atribuţii
militare, desemnat să guverneze o cetate, un ţinut sau un judeţ. În latina medievală domeniul asupra căruia îşi exercita
jurisdicţia pârcălabul se numea
prefectura.
În principatul Moldova,
pârcălabului i se mai zicea staroste.
În principatul Ţara Românească, pârcălab era denumirea pentru administratorii satelor ce aparţineau unui boier
sau unei mănăstiri.
Dregătoria îşi atinge perfecţiunea în timpul domniei
lui Ştefan cel Mare. Atribuţiile principale ale pârcălabului
erau cele militare, administrative, fiscale şi judecătoreşti ale
cetăţilor şi ţinuturilor. Pârcălabii erau, totodată, reprezentanţii puterii centrale, adică ai
domnitorului ţării, în ţinut sau
judeţ. Ei îndeplineau diferite
porunci ale domnitorului, fiind trimişi ca soli peste hotare,
rezolvau conflictele de la frontiere, participau la hotărnicii.
Ca vasali ai domnitorului, îl
însoţeau la războaie. Numărul
pârcălabilor varia de la un ţinut la altul. Dimitrie Cantemir

scria că astfel de ţinuturi ca
Suceava, Hotin, Cernăuţi, Soroca şi Neamţ aveau câte doi pârcălabi. Postul de pârcălab era
încredinţat nu numai boierilor,
persoanelor de viţă nobilă, ci şi
persoanelor ieşite din rândul
răzeşilor.
Din istorie aflăm, că Chişinăul a fost pe timpuri proprietate a unui pârcălab. Printr-un
„act de danie din 17 iunie 1466
domnitorul Moldovei, Ştefan
cel Mare (1457-1504), a „întărit”
satul Chişinău pârcălabului Vlaicu”. Astăzi, cu numele acestui
pârcălab este denumită strada,
aferentă primăriei municipale,
între străzile Alexe Mateevici şi
Columna.
Istoria ne-a păstrat şi multe
alte exemple de îndeplinire de
către pârcălabi a voinţei domnitorilor.
La 1633 voievodul Moldovei, Moise Movilă, trimite carte deschisă către Teodoraşco
Vartic cu poruncă să trimată
oameni peste Nistru, care să-i
aducă informaţii asupra intenţiilor şi mărimii armatei polone:
“Scriu slugii mele Teodoraşco, pârcălabul Sorocei, ca
la arătarea acestei cărţi a mele
să păziţi şi să alegeţi câţiva oameni îndemânatici şi potriviţi
pentru această trebuinţă şi să-i
trimiteţi în câmpia de la Orynin
(orăşel la nord-vest de Cameniţa) şi în alte ţinuturi, oriunde
se găseşte armata polonă, care
să afle care sînt planurile lor şi
care să poată aduce limbi şi să
ştie să dea seama cît de mare
este oastea polonă…”
Nu ştim care a fost reacţia
pârcălabului Teodoraşco în privinţa iscoadelor trimise contra
polonilor, dar unele documente păstrate vorbesc că pârcălabul sorocean era în foarte bune
relaţii cu polonii, furnizându-le
informaţii despre turci şi tătari.
La 20 mai 1621, Teodor Vartic, pârcălabul Sorocei, scrie lui
Toma Zamoyski, staroste de
Szargorod:
“După cum nu o dată m-am

făcut auzit prin cărţile mele
că sînt prietenul domniei tale,
acelaşi lucru voiesc să-l mărturisesc totdeauna domniei tale.
Acum deci, ieri, au sosit 15 călăreţi tătari de la sultanul (Calgai sultan), ca să mâne pe toţi
tătarii din Soroca, împreună cu
căruţaşii. Am primit cu acest
prilej ştiri sigure de la dânşii
că sultanul a venit cu cincizeci
de mii de tătari aleşi la Daşcov
(Oceacov) cu care merge sub
Hotin. Hanul de la Pere Kop
(Hanul Crimeii Djanibek Ghirai
al II-lea) însuşi are să meargă
prin Ucraina până la Kiev. Binevoiţi aşadar domniile voastre
să fiţi cu băgare de seamă. Iar
această carte binevoieşte domnia ta s-o distruşi, căci eu sînt în
joc, şi când voi lua alte ştiri, nu
voi zăbovi să le aduc la cunoştinţa domniei tale. În Soroca, în
ziua de 20 mai anul 1621”.
Scrisorile pârcălabilor Teodor Vartic şi Mihail înlesneau
corespondenţa dintre Toma
Zamoyski, demnitar polon, şi
noul domn Alexandru Iliaş. Totodată, pârcălabii soroceni informau direct pe regele polon,
despre pregătirile de război ale
turcilor şi tătarilor.
De multe ori liniştea de la
hotar depindea de acţiunile
pârcălabilor în rezolvarea multor conflicte dintre ţările vecine, conflicte create nu atât de
acţiuni regale şi domneşti, cât
de prostime, de cei lacomi de
avere străină.
La 23 decembrie 1633 Moise Movilă însărcinează pe Teodoraşco Vartic, pârcălabul Sorocii, împreună cu pârcălabul
Orheiului, să cerceteze daunele pricinuite de moldoveni supuşilor vicecancelarului Toma
Zamoyski.
Însuşi Moise Movilă îl informează pe Toma Zamoyski
de măsurile luate: “Atât pentru aceste daune, despre care
mă înştiinţezi domnia ta, cât
şi pentru aplanarea pe viitor a
neînţelegerilor, am numit pe
Teodoraşco, pârcălabul nostru

al Sorocei, scriindu-i lui şi, îndată, şi pârcălabilor Orheiului,
ca ei, cercetând grabnic toate
aceste neînţelegeri şi daune,
să administreze fără întârziere
justiţia după dreptate şi să liniştească cu desăvârşire aceste
neorunduieli de acolo, de la
graniţă, oprind pe viitor orice
jaf de amândouă părţile astfel
ca fiecare să nu apeleze pentru
dauna sa la nimic altceva decât
la legea obştească”.
La 4 august 1640, domnul
Moldovei Vasile Lupu face judecată dreaptă în conflictul dintre
boierul Ştefan din Ţipilova (Soroca), pârcălab la Soroca, Toader Mălai, vătav de hânsari din
Chişerniţa, pe de o parte, Dumitraşco Fulger, Ionaşco Hripcovici şi Manule, pe de altă parte,
pentru nişte vaduri cu mori pe
Nistru de la hotarul satului Vorăncăuţi. O judecată ca multe
altele din istoria Moldovei. Şi,
totuşi, printre cei implicaţi în
sfadă îi găsim pe boierul de Ţipilova, pârcălabul Sorocii, Ştefan, fost logofăt, o personalitate
de la curtea domnitorului Vasile
Lupu, un demnitar care a jucat
un anumit rol în destinele istorice ale Moldovei medievale.
Despre el Miron Costin scrie
în Letopiseţul Ţării Moldove:
“Omu de miratu la întregia
lui de sfaturi şi de înţelepciune,
cît pe acele vremuri de abia de
era deosebi de boieri făcea sfaturi, şi cu multe ceasuri voroava, aşa era de plin la hire. Iară
la sfatul trupului său era gîrbov,
ghiebosu, şi la cap cucuiatu, cît
puteai dzice că este adevăratu
Essopu la chipu.”
Pârcălabii soroceni luau
parte activă la hotărnicia moşiilor, fiind prin autoritatea lor
unul dintre martorii de bază.
Despre pârcălabii soroceni
vorbesc faptele lor, descrise de
cronicari şi cercetătorii istorici.
Odată cu înăsprirea presiunii turceşti pe la începutul
secolului al XVIII, funcţia de
pârcălab îşi pierde treptat însemnătatea.
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În lumea ştiinţei şi a tehnicii

Omul bionic, de un milion de
dolari, expus la Londra
Un „om bionic”, conceput
în totalitate plecând de la organe de sinteză şi proteze robotizate, este expus la Muzeul
Ştiinţei din Londra. Umanoidul
de 2 metri înălţime, a cărui realizare a costat 1 milion de do-

lari, a fost asamblat, pornind
de la inovaţii ştiinţifice deja
existente, de o echipă de experţi în robotică. Botezat Rex,
el este dotat cu un pancreas,
un rinichi, o trahee şi o splină,
toate artificiale. De asemenea,
are un sistem autonom de cir-

culaţie sanguină. Niciun ţesut
uman nu intră în componenţa
sa, conform Le Matin.
„Omul bionic” a fost creat
pentru un documentar ce va fi
difuzat de canalul de televiziune Channel 4. Emisiunea întitulată „Cum să construieşti un
om bionic” va fi prezentată de
sociopsihologul elveţian Bertolt Meyes, el însuşi echipat cu
o proteză articulară ce-i înlocuieşte mâna stângă. Realizarea
robotului uman a fost posibilă
graţie unei burse atribuite de o
asociaţie caritabilă având drept
scop să uşureze accesul publicului la ştiinţă şi biomedicină.
Expoziţia de la Muzeul Ştiinţei din Londra caută să exploreze evoluţiile în percepţia
identităţii umane, vis-a-vis de
progresele tehnologice şi ştiinţifice.

Mâna bionică a fost
brevetată
Prima mână bionică ce îi va
permite purtătorului să simtă
obiectele atinse, asemeni unei
mâini normale, va fi transplantată chiar anul acesta. Braţul
bionic tactil este brevetat de
doctorul Silvestro Micera, de
la Politehnica Federală din Lausanne, Elveţia .
Beneficiarul va fi un bărbat
tânăr, care locuieşte la Roma.
El şi-a pierdut braţul inferior în
urma unui accident.
Reţeaua electronică a mâi-

nii bionice va fi conectată la
sistemul nervos al pacientului
şi se speră că acesta va reuşi
nu doar să controleze mişcările
mâinii artificiale, dar şi să simtă
ce atinge aceasta.
Micera consideră că şi acceptarea noului model de braţ
prostetic de către organism va
fi superioară, fiind posibil chiar
ca, astfel, purtarea acestuia să
fie permanentă, spre deosebire
de modelele anterioare, care
sunt „mâini detaşabile”.

Proteină care stimulează
regenerarea osoasă
A fost descoperită o proteină care stimulează regenerarea
osoasă la oameni şi la animale.
Potrivit cercetătorilor americani de la Şcoala de Medicină
Veterinară din Pennsylvania,

proteina denumită Jagged-1
stimulează transformarea celulelor stem în celule care produc
ţesut osos.
Altfel spus, proteina ar putea accelera vindecarea fracturilor atât în cazul pacienţilor
umani, cât şi al animalelor şi ar
putea forma baza tratamentelor pentru o afecţiune metabolică rară denumită „sindrom
Alagille”.
Deşi oasele mamiferelor (şi
deci ale oamenilor) par statice
şi permanente, ţesutul osos se
formează şi se reformează de-a
lungul vieţilor noastre. Celulele denumite osteoblaste for-
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mează osul şi sunt derivate din
celule precursoare cunoscute
ca celule stem mezenchimale,
care sunt stocate în măduva
osoasă. Aceste celule stem
trebuie să primească semnale
specifice de la organism pentru
a deveni osteoblaste. Atunci
când cercetătorii au decis să
verifice ce se întâmplă când
Jagged-1 este introdusă în celulele stem umane, au descoperit că acest lucru singur, fără
procedee suplimentare, era de
ajuns pentru a determina formarea celulelor generatoare
de os uman.

Delfinii se strigă pe nume
Până acum, în afară de oameni, delfinii par să fie singurele animale care au deprins
acest obicei. Cercetări anterioare au scos la iveală faptul că
delfinii îşi pun între ei nume,
ceea ce înseamnă că fiecare
individ are o semnătură sau un
fluierat specific lui care le permite celorlalte cetacee să afle
nu numai numele exemplarului, ci şi alte informaţii.
Acum, noile cercetări, realizate de oamenii de ştiinţă de
la University of St. Andrews Sea
Mammal Research Unit, susţin că atunci când doi sau mai
mulţi delfini dintr-un grup sunt
separaţi, ei se strigă pe nume.
Mai exact, delfinii copiază fluieratul specific al celui căruia

îi simt lipsa (poate fi vorba de
mamă sau de vreun amic) şi îl
redau. Specialiştii au mai adăugat că niciodată nu s-a întâmplat ca „numele” celor dragi să
fie emise într-un stil agresiv.

Semnăturile copiate de ceilalţi membrii au întotdeauna o
variaţie unică, ceea ce înseamnă că delfinii nu se imită unul
pe altul, ci că redau fluieratul
pe un ton propriu.

Cea mai rezistentă creatură
de pe Terra
Urşii de apă sunt cele mai
rezistente animale de pe planetă, iar acum oamenii de ştiinţă
au descoperit că pot supravieţui şi în spaţiu. Micile animale
sunt, practic, indestructibile,
având capacitatea de a supravieţui chiar şi în condiţiile în
care sunt fierte, îngheţate sau
deshidratate.
După cum au descoperit
oamenii de ştiinţă de-a lungul
timpului, tardigradele (numite

şi urşii de apă) pot fi deshidratate complet timp de câţiva
ani, iar după toate acestea au
capacitatea de a reveni la viaţă
ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
De asemenea, urşii de apă
pot rezista şi în aerul lipsit de
oxigen din spaţiu. Având o
lungime de aproximativ un milimetru, tardigradele sunt considerate a fi cele mai rezistente
creaturi de pe Terra.
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Dura lex, sed lex

Sondaj de opinii:
societatea vs corupţie
Doar cinci la sută din
persoanele nevoite să dea
mită denunţă cazurile de corupţie, iar alte şapte la sută
nu ştiu unde trebuie să se
adreseze, în cazul în care li se
cere şpagă. Datele se conţin
în sondajul efectuat de CBSAXA, la comanda Transparency International Moldova.
Potrivit
sondajului,
aproape 60 la sută dintre
persoanele fizice şi mai mult
de jumătate dintre oamenii
de afaceri nu s-au plâns autorităţilor, deoarece cred că
situaţia va rămâne aceeaşi.
În acelaşi timp, peste 30 la
sută şi, respectiv, aproape 40
la sută consideră că sesizarea autorităţilor le-ar fi creat
doar probleme, iar 12 şi, re-

spectiv, 16 la sută spun că
acest lucru le-ar fi luat prea
mult timp.
Mai mult, aproape şapte
la sută dintre persoanele fizice şi cinci la sută dintre oamenii de afaceri nu ştiu unde
să se adreseze în cazuri de
corupţie.
Potrivit experţilor, în majoritatea instituţiilor de stat,
liniile fierbinţi sunt nefuncţionale, deoarece oamenii pun
la îndoială posibilitatea de a
fi ajutaţi prin intermediul
apelurilor la liniile fierbinţi.
Sondajul, la care au participat 1100 de familii şi 490
de oameni de afaceri, a fost
realizat în anul trecut. Marja
de eroare este de plus-minus
patru la sută.

Tentativă de mituire
în penitenciar
Un colaborator al Serviciului regim şi supraveghere
din cadrul Penitenciarului nr.
15 Cricova a fost reţinut în flagrant, în dimineaţa zilei de 22
februarie.

Asupra acestuia a fost depistat un telefon mobil, pe
care intenţiona să-l introducă

în penitenciar, contra unei recompense băneşti în mărime
de 800 de lei.
În vederea obţinerii informaţiei necesare contracarării
acţiunilor ilicite din partea
făptaşului, acţiunile acestuia
au fost monitorizate de către
colaboratorii Departamentului
Instituţiilor Penitenciare timp
de o lună.
Pe marginea acestui caz
este iniţiată o anchetă de serviciu, materialele acumulate în
cadrul verificărilor preliminare
fiind remise pentru examinare
organelor de procuratură competente.

în care au încercat să realizeze o mie de dolari SUA falşi, în
schimbul a 3 600 lei. În funcţie de rolul fiecărui membru al
grupării, aceştia riscă între 7 şi
15 ani de privaţiune de liberate.
Gruparea era formată din
şase persoane cu vârsta cuprinsă între 20 şi 38 de ani, locuitori ai municipiului Chişinău
şi raionului Străşeni, şi activau
din decembrie 2012. Pentru a
identifica membrii grupului,
poliţia a efectuat câteva achiziţii de control, infiltrând printre

în punerea în circulaţie a valutei străine false. Suspecţii au
fost încătuşaţi în momentul
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ei şi un angajat sub acoperire.
Potrivit poliţiei, dolarii falşi
erau fabricaţi în exteriorul ţării.
Sursa acestor mijloace băneşti
false a fost identificată în colaborare cu instituţiile de drept
din alte state, în special cu serviciul secret al Statelor Unite.

Condamnat pentru cazuri
repetate de furt
Un bărbat din capitală a
fost condamnat la opt ani de
închisoare pentru că a pătruns în cinci apartamente
din sectorul Râşcani, de unde
a sustras mai multe bunuri şi
sume mari de bani. Potrivit
procurorilor, inculpatul de 39
ani s-a apucat de furat imediat
cum s-a eliberat din locurile de
detenţie, unde s-a aflat pentru
infracţiuni similare.

Din datele procuraturii
sectorului Râşcani, reiese că
bărbatul a pătruns prin culegere de chei în cinci apartamente, de unde a reuşit să sustragă bani şi lucruri preţioase
estimate la o valoare totală de
123 325 lei.
Pentru comiterea repetată
a furturilor, instanţa de judecată l-a condamnat la opt ani de
privaţiune de libertate.

Mărfuri de peste 200 de mii
de lei, confiscate la vamă
Telefoane mobile, produse cosmetice, accesorii pentru
păr şi articole pentru masaj, în
valoare totală de peste 200 de
mii de lei, au fost confiscate de
ofiţerii Serviciului Vamal. Lotul
de marfă a fost depistat într-un
mijloc de transport de model
„Wolksfagen Caravan” în compartimentul marfar, în regiunea satului Calfa, Anenii Noi.

Comercianţi de
dolari falşi reţinuţi
Oamenii legii au reţinut în
flagrant delict membrii unei
grupări criminale specializate

FUNCŢIONARUL
PUBLIC

Potrivit informaţiilor preliminare, conducătorul auto, un

bărbat în vârstă de 36 de ani,
nu deţinea nici un act de însoţire sau de provenienţă a mărfii,
fapt ce demonstrează că lotul
comercial a fost introdus în ţară
prin scheme frauduloase, pentru eschivarea de la achitarea
plăţilor vamale.
Actualmente, cazul dat se
examinează de către subdiviziunile abilitate ale Serviciului
Vamal, în vederea stabilirii şi
deconspirării metodelor frauduloase de introducere a lotului de marfă.
Totodată, organul de urmărire penală al Serviciului Vamal
a iniţiat o cauză penală, pentru
eschivarea de la taxele vamale,
cu achitarea unei amenzi de
până la 40 de mii de lei.
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A fost găsită Biblia, care are
circa 1500 ani
În Turcia a fost găsită Biblia
care ar fi scrisă 1500 de ani în
urmă. Foliantul are pagini din
piele subţire, cu textul scris în
limbile arameică şi asiriană.
Biblia descoperită de arheologii turci, 8 ani a fost în căutare, poliţia reuşind să o confişte în cadrul reţinerii unui grup
de contrabandişti, în partea de
sud a ţării.
Cartea se află în Muzeul
de Etnografie din Ankara, dar
experţii spun că ea trebuie să
treacă printr-un lung proces de
restaurare.
În plus, Biblia fiind o va-

loare istorică şi lingvistică, a
devenit și obiectul unor dispute teologice. Vaticanul a făcut
apel la Ankara pentru a efectua
o analiză complexă a artefactului găsit. Posibil că acest text
este una dintre Evangheliile
pierdute, despre care, de-a lungul secolelor, discută oamenii
de ştiinţă.

Citate celebre despre
conducere
O mulţime din ce se cheamă „administraţie publică” constă în a făuri cercuri prin care să
sară alţi oameni. Este o carieră
minunată pentru cei care nu se
simt împliniţi decât dacă spun
altor oameni ce să facă.
Thomas Sowell
Puterea nu corupe; dar ticăloşii, dacă ajung într-un post
de conducere, corup puterea.
George Bernard Shaw
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Diverse

Conducerea este capacitatea unei persoane distincte de
a-i motive pe alţii prin acţiunile
sale pentru a ajunge la un nivel
mai înalt de realizare.
Buck Rodgers
Există două feluri de oameni: cei care se simt oameni şi
au nevoie de oameni şi cei care
se simt singuri, şi nu oameni –
pentru că cine este cu adevărat
singur nu este om.
Paul Valery

Dacă vrei să ştii cine este un
om, dă-i o funcţie de conducere.
Robert Brasillach
Conducerea este privilegiul
de a îmbunătăţi vieţile altora.
Nu este ocazia de a-ţi satisface
lăcomia personală.
Mwai Kibaki

A te preţui pe tine însuţi şi,
în acelaşi timp, a te subordona
unor scopuri şi principii mai
înalte este esenţa paradoxală
a celor mai înalte umanităţi şi
temelia conducerii eficiente.
Stephen Covey

Pericolele vieţii sedentare
Cu cât petreci mai mult
timp aşezat pe scaun, cu atât ai
un risc mai mare de a te îmbolnăvi de cancer, diabet şi boli de
inimă, afirmă cercetătorii de la
Kansas State University, SUA,
care au cercetat recent acest
aspect în cadrul unui studiu realizat pe mai mult de 60.000 de
persoane.
Cei care stau jos mai mult
de 4 ore pe zi prezintă un risc
mai mare de apariţie a diabetului, cancerului şi bolilor cardiace, comparativ cu cei stau mai
puţin de 4 ore. La cei care stau
jos timp de cel puţin 6 ore pe
zi, riscul de a dezvolta diabet
este considerabil crescut. Cei
care petrec mai mult de opt
ore aşezaţi pe scaun prezintă
cel mai mare risc de a dezvolta
boli cronice.
În general, studiul indică
faptul că bărbaţii care şed pe
scaun timp de peste 4 ore pe
zi sunt mai predispuşi la instalarea diabetului, a cancerului,

a hipertensiunii arteriale şi a
bolilor de inimă, comparativ
cu cei care şed mai puţin de 4
ore pe zi, iar şansele de a suferi
de o boală cronică cresc proporţional cu numărul de ore
petrecute şezând, indiferent de
greutatea corporală şi de alţi
factori care pot afecta sănătatea.

Rezultatele confirmă un
studiu realizat anul trecut pe
220.000 de participanţi şi care
arăta că persoanele care stau
jos timp îndelungat aveau un
risc mai mare de a deceda în
următorii trei ani, chiar dacă,
în afara orelor de muncă, erau
activi fizic.
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