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

SUPLIMENT LA REVISTA “ADMINISTRAREA PUBLICĂ“

Conferinţa de inaugurare a
proiectului UNIVER.SEA-NET
Pe 18 aprilie 2013, la sediul
Universităţii „Andrei Şaguna”
din Constanţa, România, a avut
loc Conferinţa de inaugurare a
proiectului University collaboration network at the Black Sea
– UNIVER.SEA-NET. Academia
de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii
Moldova, a fost reprezentată
la eveniment de Oleg BALAN,
vicerector, doctor habilitat,
profesor universitar, şi Ina MACOVEI, metodist, Direcţia cooperare internaţională şi investigaţii ştiinţifice.
Proiectul, cu o durată de
24 de luni, este finanţat de
Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional
Transnaţional Bazinul Mării Negre 2007-2013, autoritatea de
management fiind Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Admi-

nistraţiei Publice al României.
Obiectivul principal al proiectului este crearea unui mediu
cultural comun în bazinul Mării
Negre, prin promovarea valorilor educaţionale şi prin valorificarea identităţilor regionale.
Activităţile din cadrul pro-

iectului includ organizarea
workshop-urilor pentru mediul
academic şi mobilităţi internaţionale pentru studenţi, contribuind la dezvoltarea relaţiilor
armonioase în regiune. Plecând
de la un nucleu de 5 universităţi, la finalul proiectului reţea-

ua va cuprinde peste 40 de instituţii de învăţământ superior
care vor constitui un motor de
dezvoltare în domeniile educaţionale, ştiinţifice şi culturale,
creând o platformă dinamică a
cooperării regionale.
Academia de Administrare
Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova participă la program în parteneriat
cu Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa, Universitatea Aydin din Istanbul (Turcia),
Universitatea Karabuk (Turcia)
şi Universitatea Internaţională
a Mării Negre, Tbilisi (Georgia).
Conferinţa de inaugurare a
proiectului UNIVER.SEA-NET a
constituit un bun prilej pentru
dezvoltarea relaţiilor de cooperare ale Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova cu
Universitatea „Andrei Şaguna”
din Constanţa, precum şi cu
instituţiile partenere din acest
program.
Cor „F. P.”

Academia de Administrare Publică
merită un statut special,
este de părere dl Corneliu POPOVICI, doctor în filozofie, conferenţiar universitar, vicepreşedinte al SA
„DAAC Hermes”, care în perioada anilor 2002-2008 a activat în cadrul Academiei de Administrare Publică
de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, deţinând în 2006-2008 funcţia de vicerector al Academiei.
Vă propunem un interviu realizat cu Domnia sa, prilejuit de aniversarea de 20 de ani de la fondarea
Academiei de Administrare Publică.

CORESPONDENTUL:
D-voastră aţi dedicat Academiei de Administrare Publi-

că 6 ani, făcând parte şi din
conducerea instituţiei. Cum
Vă amintiţi acea perioadă de
activitate în serviciul sistemului public al ţării?
Corneliu POPOVICI: Până
a fi angajat la Academia de Ad-

ministrare Publică, activam în
calitate de profesor, fiind doctor, conferenţiar universitar la
Universitatea de Stat din Moldova şi, prin cumul, deţineam
funcţia de vicerector într-o instituţie privată de învăţământ

superior din Chişinău. Desigur,
eram la curent cu activitatea
Academiei de Administrare Publică.
În vara anului 2002 am fost
(Continuare în pag. 4)
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Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti,
a desemnat Primul-Ministru interimar

Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat
decretul de desemnare a domnului Iurie Leancă, viceprimministru, ministru al afacerilor
externe şi integrării europene,

în calitate de prim-ministru interimar, din data de 25 aprilie a.c.,
până la formarea noului Guvern.
Primul-ministru interimar,
Iurie Leancă, va avea atribuţiile
unui premier aflat în deplinătatea funcţiei, însă cu unele excepţii. Legea cu privire la Guvern
spune că el nu va putea decide
cu privire la demisia cabinetului
de miniştri sau a primului-ministru.
O altă restricţie ţine de imposibilitatea de a recomanda şi

forma componenţa Guvernului.
Premierul interimar nu poate
face nici propuneri cu privire la
numirea şi eliberarea din funcţie
a miniştrilor.
De asemenea, persoana care
îndeplineşte temporar obligaţiile primului-ministru nu poate
numi şi elibera din funcţie şefi ai
instituţiilor aflate în subordinea
Guvernului.
Potrivit Constituţiei, în cazul
imposibilităţii primului-ministru
de a-şi exercita atribuţiile sau

în cazul decesului acestuia, Preşedintele Republicii Moldova
va desemna un alt membru al
Guvernului în funcţia de primministru interimar până la formarea noului cabinet.
Iurie Leancă se va afla la şefia
Executivului până va fi numit un
nou cabinet. Numirea sa în fruntea Executivului s-a produs după
ce Curtea Constituţională a stabilit că Vlad Filat nu are dreptul
să candideze pentru funcţia de
prim-ministru.

Marian Lupu – demis din funcţie

Marian Lupu, liderul PDM,
a fost demis joi, 25 aprilie, din
funcţia de preşedinte al Parla-

mentului Republicii Moldova,
cu voturile a 76 de deputaţi,
care şi-au exprimat opţiunea
în mod secret, în cabina de
vot.
Erau suficiente 67 de voturi,
adică 2/3 din totalul celor 101
deputaţi.
Trei parlamentari au votat
împotriva demiterii lui Marian
Lupu. La vot au participat deputaţii PCRM, partid condus de

Vladimir Voronin, PLDM, formaţiune condusă de Vlad Filat, unii
deputaţi din grupul “reformatorilor PL” condus de Ion Hadârcă,
precum şi deputaţi neafiliaţi,
foşti comunişti.
Iniţiativa revocării din funcţie a lui Marian Lupu a fost înaintată de deputaţii comunişti la
începutul şedinţei din 25 aprilie
a Parlamentului.
După ce Vlad Filat a plecat

de la conducerea Guvernului,
urmare a deciziei Curţii Constituţionale din 22 aprilie, deputaţii din formaţiunea sa, PLDM,
n-au ezitat să determine şi plecarea lui Marian Lupu din înalta
funcţie în stat.
Actuala situaţie politică
poate conduce la alegeri parlamentare anticipate, apreciază
numeroşi politicieni şi analişti.

Şedinţa extraordinară a Comisiei Naţionale
pentru Populaţie şi Dezvoltare

La lucrările şedinţei, prezidate de viceprim-ministrul în
exerciţiu, Mihai Moldovanu, au
fost prezenţi membrii Comisiei,
reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, mediul
academic de profil, reprezentanţi ai societăţii civile şi organizaţiilor internaţionale, precum
şi Tomas Kucera, profesor la facultatea Demografie şi Geode-

mografie, Universitatea Charles,
Praga, Republica Cehă.
Dl Mihai Moldovanu a menţionat că fondul ONU pentru
Populaţie (UNFPA) continuă să
deţină un rol primordial în problematica demografică şi aplicarea Programului de Acţiune
de la Cairo, alături de Guverne
şi alte instituţii naţionale, globale şi regionale. De asemenea,
Programul de Acţiune relevă,
că dacă nevoile de planificare
familială şi de sănătate a reproducerii dispun de acoperire cât
mai largă, sunt coerente cu alte
servicii de bază de sănătate şi
educaţie, atunci stabilizarea
populaţiei lumii va avea loc în
mod natural.

În anul 2004, prin aderarea
la declaraţia de la Cairo, implicit la Programul de Acţiune
al Conferinţei Internaţionale
pentru Populaţie şi Dezvoltare,
Republica Moldova şi-a asumat
obligaţia de realizare a obiectivelor stabilite la nivel mondial
în scopul asigurării respectării drepturilor fundamentale
ale omului, reducerii sărăciei,
consolidării capacităţilor instituţiilor statului pentru accesul
universal la informaţii şi servicii
în domeniul sănătăţii reproductive şi alte servicii publice de
calitate.
Membrii Comisiei au decis
că Academia de Ştiinţe a Moldovei va organiza activitatea

Centrului de cercetări, ce va
reprezenta o subdiviziune consultativă pentru politici publice
şi de monitorizare în domeniul
dezvoltării demografice, precum şi va identifica mijloacele
materiale şi financiare în scopul
organizării activităţii Centrului.
Thomas Kucera a prezentat
o informaţie amplă referitor la
experienţa Cehiei în ceia ce ţine
de crearea Centrului demografic, paşii importanţi care urmează a fi luaţi în consideraţie pentru crearea şi buna activitate a
unui astfel de centru. Expertul
ceh a confirmat disponibilitatea
ţării sale de a acorda suportul
necesar Republicii Moldova în
acest sens.
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Oaspeţi din Estonia în vizită la
Academia de Administrare Publică

Pe 15 aprilie curent, o
delegaţie a Universităţii de
Tehnologii din Tallinn, Estonia, în componenţa dlor Tanel KERIKMÄE - profesor, director al Facultăţii de drept,
Lehte ROOTS - şef al Catedrei
de drept, şi Alexandru SVETLICINII - cercetător la facultatea respectivă, s-a aflat într-o
vizită de lucru la Academia
de Administrare Publică de
pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Ei au avut o
întrevedere cu dl vicerector
al Academiei, Oleg BALAN,
doctor habilitat, profesor
universitar. La întâlnire au
participat dnele Tatiana ŞAPTEFRAŢI, doctor, conferenţiar universitar, director al Departamentului organizarea
instruirii, Aurelia ŢEPORDEI,
lector superior universitar,
director al Departamentului
dezvoltare profesională, şi
Ina MACOVEI, metodist, Direcţia cooperare internaţională şi investigaţii ştiinţifice.
Dl Oleg Balan a făcut o
succintă prezentare a Academiei de Administrare
Publică, insistând asupra
reformelor structurale ale
instituţiei, care au fost realizate cu începere din 2010.
Scopul acestor restructurări
a fost de a face instituţia mai
operaţională, de a perfecţi-

ona procesul de studii prin
implementarea metodelor
avansate de predare, conform standardelor europene
şi internaţionale.
Dl Tanel Kerikmäe a prezentat, la rândul său, Universitatea de Tehnologii din
Tallinn, care fiind o instituţie
publică, se află totuşi la autofinanţate. Cea mai mare
parte a veniturilor acesteia
revin din proiecte, care constituie 48 la sută din bugetul instituţiei. Activitatea de
atragere şi implicare în proiecte naţionale, regionale şi
internaţionale, este desfăşurată tot mai pe larg, ea fiind
extinsă nu numai în Europa,
dar şi în Eurasia. Vizita la

Academia de Administrare
Publică se înscrie, de asemenea, în politica universităţii

de a iniţia noi proiecte, dat fiind interesul sporit al Estoniei de a susţine
Republica Moldova
în procesul de integrare în Uniunea
Europeană. „Acesta
şi este scopul vizitei noastre la Academia D-voastră, a
menţionat dl Tanel
Kerikmäe, de a stabili relaţii de colaborare şi de a evidenţia priorităţile,
domeniile în care ar
fi binevenită implementarea

lizare, odată cu implementarea căreia va fi necesar de
a completa administraţiile
publice locale cu cadre bine
pregătite de funcţionari publici. Şi aici rolul Academiei
este decisiv. Astfel, că de un
real folos va fi practica şi experienţa avansată a Estoniei,
care este membru al Uniunii
Europene.
Au fost punctate şi alte
priorităţi, precum stagierile
peste hotare ale profesorilor
şi masteranzilor Academiei, invitarea profesorilor şi
experţilor de peste hotare
pentru a ţine prelegeri la

unor proiecte în cooperare
cu parteneri din Estonia”.

Academie şi, desigur, iniţierea şi implementarea unor
proiecte privind perfecţionarea procesului de studii.
Partea estoniană a propus, de asemenea, servicii
de intermediere în vederea
stabilirii relaţiilor de parteneriat dintre Academia de
Administrare Publică şi alte
instituţii de învăţământ superior din Estonia.
În finalul întrevederii, s-a
convenit de a fi concretizate domeniile şi tematica în
vederea iniţierii în comun a
unor proiecte şi semnarea
unui acord de colaborare reciproc avantajoasă.
Vlad IONAŞCU

Dl Oleg Balan a subliniat
că o prioritate la ora actuală
este Strategia de descentra-
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Academia de Administrare Publică
merită un statut special
(Continuare. Început în pag. 1)
invitat de rectorul Academiei
de Administrare Publică, Mihail
Platon, pentru a discuta unele
subiecte privind învăţământul
superior din Republica Moldo-

te a Academiei, având ca scop
consolidarea instituţională, oficializarea statutului specific al
Academiei în sistemul educaţional şi cel al serviciului public,
sporirea gradului de stabilitate
în relaţiile cu autorităţile cen-

va. Ca urmare a acestor discuţii
şi a invitaţiei rectorului, am luat
decizia de a veni la Academie.
Acest pas a fost influenţat, în
special, de ideile pe care le
promova dl Mihail Platon, realizările pe care le-a obţinut.
Astfel, a început o nouă etapă
în activitatea mea, într-o strânsă legătură cu realizarea, alături
de dl M.Platon şi echipa Academiei, a unor planuri ambiţioase
de consolidare şi dezvoltare a
unei instituţii prestigioase de
învăţământ superior din Republica Moldova. Am început cu
conducerea Catedrei „Ştiinţe
socioumanistice”.
COR.: Care au fost acele
idei şi planuri?
C.P.: În mai 2002, Academia
de Administrare Publică a împlinit 9 ani de activitate. Totalurile,
făcute cu această ocazie, au demonstrat realizările importante
în crearea în Republica Moldova
a unei instituţii de învăţământ
superior cu un statut specific,
cum ar fi Academia, şi au fost
identificate unele probleme,
rezolvarea cărora deschidea
noi perspective pentru A.A.P.
Astfel, se impunea modificarea
cadrului normativ de activita-

trale ş.a. De aceea, din 2002
până în vara lui 2003, echipa
A.A.P. a elaborat şi a reuşit să
promoveze în Guvern şi Parlament un nou cadru normativ,
care reglementa activitatea
Academiei. Mă refer la decretul Preşedintelui R. Moldova
privind aprobarea noului statut, modificarea Legii Serviciului Public şi acordarea statutului de funcţionar public
pentru colaboratorii A.A.P.,
modificarea unui şir de Hotărâri de Guvern privind A.A.P. şi
sistemul de formare continuă a
funcţionarilor publici.
COR.: De ce a fost necesar
de schimbat statutul Academiei?
C.P.: După cum am menţionat, cei aproape 10 ani de
activitate a Academiei, care a
fost fondată pe lângă Guvernul
Republicii Moldova, au evidenţiat mai multe probleme de ordin conceptual şi organizatoric
care se răsfrângeau şi asupra
procesului de studii. Experienţă anterioară a Academiei, sub
egida Guvernului, a fost una
specifică, aş spune, fiindcă,
odată cu schimbarea conducerii executivului republican,

se produceau şi anumite perturbări nedorite în activitatea
Academiei. Cunoaştem situaţia
din acea perioadă, sfârşitul anilor ”90 ai secolului trecut şi începutul anilor 2000, când erau
frecvente schimbările guvernelor, lucru care afecta activitatea
Academiei. Se impuneau unele
măsuri care să minimalizeze
influenţa instabilităţii politice
asupra activităţii Academiei.
Am studiat experienţa mai
multor instituţii similare Academiei din diferite ţări ale
lumii şi am constatat că astfel de instituţii funcţionau pe
lângă şefii de stat (academii
regale sau academii prezidenţiale). Anume acest statut
acorda stabilitate în funcţionarea instituţiei (şefii statului
se schimbă mai rar decât şefii
de guvern) şi o poziţie importantă în sistemul de pregătire
a angajaţilor din serviciul public. Experienţa internaţională, propria experienţă au stat
la baza noului cadru normativ pentru A.A.P.
După ce a fost modificat
cadrul normativ şi toată documentaţia necesară, în 2003,
prin Decret prezidenţial, Academia de Administrare Publică
a devenit pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Academia a obţinut stabilitatea necesară. Anume această stabilitate
ne-a permis să înregistrăm noi
realizări de performanţă şi să
implementăm noi idei şi strategii, să stabilim importante relaţii de colaborare cu un şir de
instituţii similare din străinătate. Aş vrea să menţionez unele
proiecte finanţate de organizaţiile şi instituţiile internaţionale, care au permis invitarea la
Academie a unui şir de experţi
şi profesori din străinătate, elaborarea materialelor didactice,
deplasarea profesorilor noştri
la stagieri peste hotare, dotarea cu tehnică performantă etc.
COR.: Au urmat şi alte modificări?
C.P.: Desigur. Trebuia să

mergem înainte. Au fost modificate un şir de alte acte
normative şi, ca urmare, Academia a devenit o instituţie de
învăţământ superior cu statut
specific, reglementat atât de
Legea învăţământului, cât şi de
Legea Serviciului public. Noul
statut, obţinut de Academie,
s-a reflectat benefic nu numai
asupra instituţiei, dar şi asupra
colaboratorilor A.A.P., inclusiv
din perspectivă materială. A
urmat transformarea sistemului de admitere la A.A.P., perfecţionarea sistemului de formare
continuă, oficializarea statutului specialităţilor ştiinţifice în
domeniul administraţiei publice, crearea Consiliului Ştiinţific,
modificarea statutului studiilor
etc.
COR.: D-voastră aţi activat
şi în calitate de profesor, şi de
şef a mai multor catedre. Aţi
avut, astfel, posibilitatea de a
aplica extensiv experienţa şi
practica D-voastră de lucru?
C.P.: Da, am îndeplinit mai
multe funcţii, conform schimbărilor structurale, operate în
cadrul Academiei. Chiar de la
bun început, când am venit la
Academie, am avut un dialog
permanent cu dl Mihail Platon,
dar şi cu alţi colegi, privind iniţierea anumitor proiecte prin
care trebuia perfecţionată baza
didactică şi metodologică pentru avansarea ştiinţei autohtone în domeniul administraţiei.
În acest context, aş vrea să
spun că, pe timpuri, la Academie exista aşa-numitul „Club al
Înţelepţilor”, unde erau invitate
personalităţi marcante cu o bogată experienţă administrativă
şi de viaţă. Aici se discutau diferite probleme, inclusiv cele
ce ţineau de perfecţionarea
activităţii A.A.P. Deciziile luate
trebuiau să fie implementate.
Sunt onorat că rectorul M. Platon mi-a încredinţat realizarea
unora dintre acestea. De aceea,
mi s-a propus să mă ocup de
(Continuare în pag. 5)
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Academia de Administrare Publică
merită un statut special
(Sfârşit. Început în pag. 1, 4)
Catedra „Ştiinţe socioumanistice”, ca peste un an, după ce
s-au produs modificările, despre care am vorbit mai sus, să
fiu numit şef al Catedrei „Relaţii
internaţionale”, paralel, suplinind funcţia de şef al Direcţiei
relaţii internaţionale. Aveam ca
obligaţiuni de bază stabilirea
relaţiilor de colaborare cu instituţiile similare din străinătate,
donatorii internaţionali, elaborarea programelor de studii
racordate la standardele europene etc.
Odată cu plecarea dlui Mihail Platon de la Academie la
Preşedinţie, noul rector, dna
Ala Mironic, mi-a propus să mă
ocup de Catedra ”Administrare
de stat şi municipală”, care era
catedra de bază a Academiei,
creată de Mihail Platon şi condusă de domnia sa toţi anii, cât
a activat în cadrul Academiei.
În 2006 am fost numit vicerector.
COR.: Care au fost activităţile D-voastră de bază în
calitate de vicerector?
C.P.: Sfera mea de activitate ţinea de procesul didactic,
relaţiile internaţionale, de coordonarea proiectelor în care
Academia era parte.
COR.: V-aş ruga să ne relataţi despre cele mai valoroase realizări ale D-voastră în
această funcţie?
C.P.: Dintre realizările, de
care îmi aduc aminte cu mare
plăcere, a fost schimbarea
statutului documentelor care
le obţineau absolvenţii A.A.P.
Dacă până atunci, absolvenţii primeau o diplomă cu
statut specific, care nu era recunoscută de Ministerul Educaţiei, şi, respectiv, apăreau
probleme în ceea ce priveşte
recunoaşterea documentelor
în ţară şi străinătate, noi am
obţinut echivalarea studiilor
postuniversitare la Academie cu studiile de masterat.
Absolvenţii, după această

schimbare, au început să primească diplome de master.
Mai mult ca atât, am reuşit
să obţinem eliberarea diplomelor de master şi pentru
absolvenţii promoţiilor anterioare.
O altă realizare importantă
a fost includerea în Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice
din R. Moldova a specialităţii
„Administrarea publică”. Acest
lucru a fost posibil să-l obţinem, în mare masură, graţie
susţinerii oferite de dl Mihail
Platon, care la acel timp era
consilier al Preşedintelui Republicii Moldova. Datorită
acestui fapt, a apărut posibilitatea de a obţine diplome
de doctor la 2 specialităţi originale în R.Moldova: „Istoria,
teoria şi metodologia administraţiei publice” şi „Organizarea şi dirijarea în instituţiile

Ucraina, Belarus, Rusia, România, din alte ţări, cu care făceam
schimb de delegaţii, schimb de
experienţă, de informaţii, care
ne-au ajutat mult la dezvoltarea Academiei.
Îmi aduc aminte, cu mare
bucurie, de faptul că am realizat împreună cu colegii din
Academie un proiect important
în 2007, după alegerile locale.
Un grup destul de restrâns de
colaboratori a reuşit în termene record să elaboreze „Ghidul
alesului local” şi un „Ghid pentru
instruirea viitorilor formatori”.
Împreună cu colegii am elaborat pentru prima şi, cred eu,
unica dată în Republica Moldova, un ghid pentru aleşii locali din UTA Găgăuzia. În baza
acestor manuale au fost instruiţi în câteva luni peste 12 mii
de aleşi locali, ceea ce a fost de
mare importanţă pentru îmbu-

administraţiei publice; servicii
publice”. La Academie a fost
creat Seminarul ştiinţific de
profil în cadrul căruia doctoranzii puteau să susţină teze
la aceste noi specialităţi.
Astfel, a fost creat un sistem
integral care includea formarea
continuă a funcţionarilor publici, studii de masterat la specialitatea Administrare publică
şi studii de doctorat în acest
domeniu.
Plus la aceasta, au fost
extinse relaţiile constructive
de colaborare cu colegii din

nătăţirea calităţii administraţiei
publice la nivel local.
O altă realizare a fost proiectul „Gestionarea finanţelor
publice”. În cadrul acestui proiect a fost elaborat un şir de
materiale didactice, au fost
instruiţi mai mulţi profesori şi
s-a realizat dotarea tehnică a
Academiei.
Un proiect interesant a fost
realizat în comun cu Ministerul
Economiei – instruirea funcţionarilor publici din autorităţile
publice centrale în domeniul
Reformei regulatorii (Ghilotina).

Desigur, nu am reuşit să realizăm tot ce am planificat, dar,
după cum se spune, întotdeauna este loc pentru mai bine.
COR.: Acum sunteţi vicepreşedinte al SA „DAAC Hermes”. Mai întreţineţi relaţii cu
Academia de Administrare
Publică?
C.P.: În 2008 m-am transferat la Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova,
prorector, iar din 2010 activez
la SA „DAAC Hermes”. Cu foştii
colegi de la Academie, desigur,
că ţin relaţii, dar vreau să spun
că Academia mi-a rămas tot
aşa de aproape, dat fiind faptul că şi în prezent la Academie
activează soţia mea, Angela
Popovici, care este profesoară
la Catedra „Ştiinţe administrative”.
COR.: Ce i-aţi dori Academiei la vârsta celor 20 de ani
împliniţi?
C.P.: Eu cred că conducerea
Academiei de Administrare Publică, corpul profesoral-didactic, întregul colectiv va realiza
pe deplin planurile şi strategiile, bazele cărora au fost puse
de fondatorul şi primul rector,
Mihail Platon, fiindcă noua
conducere are o mare experienţă şi practică de lucru, are o
viziune europeană în domeniul
respectiv.
Dar cel mai important,
în opinia mea, este faptul că
Academia de Administrare
Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
merită un Statut specific,
pentru că nu poate fi echivalată cu alte instituţii obişnuite de învăţământ superior, lucru care trebuie să fie
conştientizat la nivel de stat.
Acest statut trebuie să acorde
anumite privilegii şi instituţiei,
şi colaboratorilor, să legifereze
specificul Academiei de Administrare Publică de pe lângă
Preşedintele Republicii Moldova pentru a se realiza din plin.
Interviu de Ion AXENTI
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A fost lansat Programul Comun de Dezvoltare
Locală Integrată pentru anii 2013-2015
În cadrul unei şedinţe de lucru cu primarii şi reprezentanţii
administraţiilor publice locale
din 20 de comunităţi au fost
prezentate activităţile Programului Comun de Dezvoltare
Locală Integrată (PCDLI), planificate pentru anii 2013 -2015.
Dna Victoria Cujba, şefa
Direcţiei Politici de Descentralizare a Cancelariei de
Stat, a subliniat că fortificarea
capacităţilor administraţiei publice locale este o precondiţie
importantă pentru implementarea Strategiei Naţionale de
Descentralizare, iar PCDLI vine
să acorde asistenţa tehnică necesară.
Dl Mihai Roşcovan, manager de program, a menţionat
că obiectivul PCDLI pentru anii
2013-2015 este susţinerea furnizării unor servicii publice mai
bune şi echitabile şi o dezvoltare locală durabilă, facilitate de
un cadru legal şi instituţional
îmbunătăţit ca urmare a implementării Strategiei Naţionale
de Descentralizare. La nivel
local, PCDLI prevede activităţi
de consolidare a capacităţilor
administraţiei publice locale
din 20 de comune şi 10 grupuri
de comunităţi de a răspunde
mai bine nevoilor femeilor şi
bărbaţilor din comunităţile lor,
în special, celor din grupurile
vulnerabile, de a îmbunătăţi
managementul, accesul şi calitatea serviciilor locale, şi de
a susţine crearea unui mediu
permisiv pentru dezvoltarea
economică locală şi a afacerilor
rurale.
Dna Olesea Cazacu, coordonatoarea componentei
locale a PCDLI, a menţionat că
selecţia comunităţilor-ţintă a
fost efectuată în baza unor criterii riguroase, fiind aprobate
de către Consiliul de Conducere al PCDLI, iar succesul implementării activităţilor depinde
de implicarea activă a administraţiilor publice locale şi comunităţilor locale.
Asistenţa va fi acordată

pentru a ajuta comunităţile-ţintă să devină adevărate
modele de dezvoltare locală.
Pentru aceasta se preconizează
implementarea unui set de activităţi atât pentru mobilizarea

Organizaţia Naţiunilor Unite
acordă o atenţie sporită programelor de dezvoltare locală
în Moldova. Din 2010 PCDLI
este implementat prin intermediul PNUD Moldova şi UN

comunităţilor pentru abilitare,
cât şi pentru consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale privind planificarea
strategică, transparenţa şi implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor la nivel
local, îmbunătăţirea managementului instituţional, funcţionării şi operării administraţiilor
publice locale etc.
De asemenea, sunt prevăzute activităţi de instruire şi
asistenţă în diverse domenii
ca managementul finanţelor
publice locale, achiziţii publice, managementul serviciilor
locale etc., dar şi vizite de studiu şi schimb de bune practici,
asistenţă în utilizarea tehnologiilor informaţionale, dezvoltarea economică şi promovarea
investiţiilor la nivel local ş. a.
Comunităţile-ţintă ale PCDLI
vor beneficia de granturi pentru dezvoltarea instituţională a
administraţiilor publice locale
şi a serviciilor publice locale,
precum şi suport pentru mobilizarea comunităţilor pentru
abilitare şi dezvoltarea afacerilor rurale.
Dna Valeria Ieşeanu, analist de Programe PNUD, a
menţionat că de mai mulţi ani

Women, programul fiind extins
pentru următorii ani.
Eugen Dumenco, primar
de Lipcani, Briceni: Selectarea
şi includerea primăriei noastre
în programul PCDLI ne oferă
oportunităţi viabile care ne vor
ajuta la soluţionarea problemelor comunităţii şi prestarea
unor serviciu de calitate cetăţenilor. În dependenţă de cota
programului, ce va reveni orăşelului nostru, vom implementa proiectele prioritare pentru
dezvoltarea durabilă a localităţii. Este vorba de asigurare cu
apă potabilă, reţeaua de canalizare, salubrizare etc.
Claudia Ivanov, primar de
Iargara, Leova: Activităţile de
instruire şi capacitare a APL,
din cadrul programului PCDLI,
ne vor ajuta cu mult la eficientizarea administrării locale. Noi
mizăm nu doar pe proiecte locale, ci intercomunitare. Deja
am iniţiat proiectul de cooperare cu localităţile învecinate Borogani şi Baiuş „Managementul
deşeurilor menagere”. Sunt
multe alte idei de dezvoltare a
comunei, realizabile anume cu
suportul acestui program.
Anatolie Baciu, primar
de Corlăteni, Râşcani: Fiind

amplasată în apropierea municipiului Bălţi, comuna noastră are bune perspective de
dezvoltare durabilă. Sursele
financiare din cadrul acestui
program le vom direcţiona la
reparaţia drumurilor, îndeplinirea lucrărilor de salubrizare.
Vom susţine şi întreprinderea
municipală de prestări servicii
comunale, creată pe lângă primărie de consilierii locali. Un
avantaj pentru noi, de această
părere fiind şi alţi primari, este
instruirea privind elaborarea
proiectelor şi atragerea investiţiilor străine.
Dl Mihai Roşcovan a ţinut
să accentueze importanţa cooperării intercomunitare, ca
primăriile incluse în program
să devină un fel de centre regionale pentru implementarea
proiectelor în parteneriat cu
localităţile învecinate şi, astfel,
să fie răspândită experienţa şi
practica înaintată a unei administrări locale eficiente pentru
a contribui la dezvoltarea durabilă a tuturor localităţilor.
În 2013-2015 PCDLI va
continua să aplice abordarea
bazată pe drepturile omului şi
egalitatea de gen şi să acorde
o atenţie sporită activităţilor de
abilitare a femeilor şi grupurilor vulnerabile. Conform dlui
Veaceslav Balan, analist de
program, prin activităţile de
abilitare şi mobilizare comunitară grupurile vulnerabile vor
deveni parteneri de încredere
în dezvoltarea locală, iar procesul de guvernare locală va fi
cu adevărat unul participativ şi
transparent.
Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată este
implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa
Programului Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD), Entităţii Naţiunilor Unite pentru
Egalitatea de Gen şi Abilitarea
Femeilor (UN Women) şi cu
sprijinul financiar al Guvernului
Danemarcei.
Cor. „F. P.”
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Sfânta chemare a satului

Primarul de Ţânţăreni, Teleneşti, Dumitru Stoica, parcă
anticipând o întrebare firească,
el fiind la primul său mandat, se
străduieşte să fie cât mai explicit.
„Nu am venit aici, la primărie, de dragul funcţiei, cum ar
crede unii, că, chipurile, ar fi azi
la modă, dar pentru sat. Ei, cum
să fiu mai pe înţeles. Aici m-am
născut, aici mi-am crescut copiii, aici îmi sunt rudele, prietenii.
Este baştina noastră, pe care cu
toţii o vrem mai arătoasă, mai
bine îngrijită, spre binele tuturor consătenilor. Dar în realitate
lucrurile nu stăteau tocmai aşa.
Multe probleme rămâneau nesoluţionate de mai mulţi ani. Să
luăm, de exemplu, gazificarea.
De mai bine de opt ani s-a tot
vorbit despre gazificarea satului, dar carul tot pe loc stătea.
Când mă întâlneam cu oamenii,
numaidecât discutam şi despre
situaţia din sat, cam tot aceeaşi
din an în an. Şi atunci m-am
gândit, ştiind cum prin alte
sate din raion, sau chiar din alte
părţi, totul e în mişcare, în dezvoltare, întru binele oamenilor,
să mă înscriu în cursa electorală
pentru funcţia de primar. Înţelegeam ce mare responsabilitate îmi iau asupra mea, de
a avea în grijă un sat întreg
şi de a face ceva pentru el,
pentru oameni, dar altfel nu
se mai putea. Prea era în delăsare totul şi oamenii doreau o
schimbare”.
La început, parcă mai stătea la îndoială, că ce îi trebuia
la cei 50 de ani, fiind un om
împlinit, atâtea griji, bătaie de
cap şi nesomn, dacă vrei să fii
un adevărat primar. Dar simţul

de gospodar, însăşi practica şi
experienţa de viaţă, dar şi îndemnul consătenilor, l-au decis
în alegerea sa.
Altfel nici nu putea fi. Fiind devotat satului de baştină,
după ce a absolvit Universitatea Agrară de Stat din Chişinău, revine la vatră şi lucrează
în sovhozul „Codrul Nou”, cum
se numea pe atunci gospodăria din localitate. A condus
brigada mecanizată de câmp,
subdiviziunea de bază a gospodăriei, care era specializată
în producerea seminţelor de
porumb, floarea-soarelui şi cerealelor. În anul 1990 sovhozul
„Codrul Nou” a fost divizat în
două gospodării: „Codrul Nou”
si „Ţânţăreni”.
În 1997, la adunarea generală a sovhozului „Ţânţăreni,”
dl Dumitru Stoica a fost ales în
funcţie de director. După realizarea programului „Pământ”,
fiind adoptată decizia de a repartiza cotele angajaţilor fostei
gospodării, dumnealui înfiinţează SRL „Ledim-Agro”, care a
activat până în anul 2006. Au
urmat şi alte schimbări, prevalând deja sectorul privat în
agricultură.
În aceste condiţii, rolul
administraţiei publice locale
era unul de importanţă vitală
pentru sat, având ca obiective şi dezvoltarea localităţii,
şi relaţiile cu agenţii economici, pentru ca împreună, cu
forţe comune, să fie rezolvate problemele nesoluţionate
de mai mulţi ani. De aici şi
scopul pe care şi l-a propus
în campania electorală – de a
se implica activ în rezolvarea
celor mai stringente probleme ale comunităţii.
„Venind în fruntea primăriei, spune dl Dumitru Stoica, am
trasat împreună cu noii consilieri locali un plan concret de
rezolvare a acestor probleme
stringente şi anume: reparaţia
capitală a liceului, reconstrucţia grădiniţei de copii, reparaţia drumurilor din localitate,
finalizarea gazificării satului,
crearea unui sistem de salubrizare, renovarea parcului public,

construcţia unei pieţe bine
amenajate pentru desfacerea
producţiei agricole, dar şi a altor mărfuri.
Planul a demarat cu acţiuni
concrete. Cu suportul financiar
al FISM-ului, au fost finalizate
lucrările de reparaţie a liceului
teoretic „Ţânţăreni”, unde învaţă peste 300 de elevi. Sunt
în deplină desfăşurare lucrările de gazificare pentru ca în
toamnă să fie dată în exploatare prima tranşă a gazoductului.
Vor fi conectate la gaz natural
peste 80 de gospodării. Planificăm ca să gazificăm întregul
sat până în anul 2016.
O istorie ieşită din comun
a avut grădiniţa de copii, finalizată aproape 90 la sută, îşi
aminteşte primarul. Vă închipuiţi, fosta conducere a primăriei nu a înregistrat clădirea
grădiniţei de copii la bilanţul
APL, conform regulamentului,
dar a fost dată cetăţenilor din
localitate în contul cotei valorice. Şi ţăranii, ce erau să facă. S-a
gândit fiecare să-şi ia partea sa
de cotă valorică, clădirea fiind
desfăcută treptat. Aşa că satul
a rămas fără grădiniţă de copii.
Prin decizia consiliului local,
pentru construcţia grădiniţei
de copii a fost repartizată clădirea fostei cârmuiri a sovhozului. Lucrările de reparaţie
capitală a clădirii grădiniţei de
copii au fost lansate de primărie în comun cu Agenţia de implementare a subproiectului
(AI) pe care preconizăm să le
finalizăm până la 01.09.2013.
Grădiniţa este prevăzută pentru 82 de copii.
Dintre alte proiecte aş putea menţiona implementarea
programului „Novateca” în colaborare cu lucrătorii bibliotecii săteşti, după care instituţia a
fost dotată cu trei calculatoare
cu acces liber pentru locuitorii
satului.
Ne străduim să redăm satului şi un aspect mai atrăgător. În
scurt timp am realizat un subproiect de iluminare stradală
pe o lungime de 4 kilometri. În
această ordine de idei, planificăm să extindem iluminarea

stradală în mai multe mahalale
ale satului”.
Este un aspect ce ţine de
amenajarea satului, dar planurile primăriei prevăd şi alte
obiective – de a crea condiţii
adecvate pentru odihnă, pentru organizarea manifestaţiilor
culturale, a întrecerilor sportive.
„Visul de mai demult al sătenilor, spune primarul, este de
a avea un parc public, un parc
de cultură şi odihnă. Noi am
inclus acest obiectiv în planul
nostru de acţiuni curente. Am
selectat şi terenul pentru amplasarea parcului şi pregătim
documentaţia pentru implementarea acestui proiect.
La fel, o preocupare a noastră este construcţia terenului
sportiv, pentru ca tinerii, dar şi
ceilalţi doritori, să aibă unde să
se antreneze, unde să fie organizate întreceri sportive. Sunt
lucruri foarte necesare satului
în sensul păstrării şi promovării tradiţiilor noastre, a valorilor
culturale.
După cum am menţionat,
planificăm să amplasăm şi să
amenajăm o piaţă de desfacere a produselor agricole, dar şi
a altor mărfuri. Vom amplasa în
perimetrul pieţei tarabe, mese,
alte accesorii, pentru a crea
condiţii bune şi a impulsiona
comerţul. Că şi primăria, adică
bugetul local, va avea de câştigat de aici. Fiindcă a atrage investiţii e una. Dar trebuie să ne
învăţăm a completa şi bugetul
local, a gestiona eficient banii
publici. În această privinţă o
bună şcoală pentru noi ne oferă Academia de Administrare
Publică. După cum avea să se
convingă Ecaterina Roşca, secretar al Consiliului local, care a
participat la cursuri de perfecţionare a măiestriei profesionale, organizate de Academie.
Mizăm mult în această
privinţă pe implementarea
Strategiei descentralizării,
care, sperăm, ne va acorda
acea autonomie locală, de
care să beneficiem din plin
pentru impulsionarea activităţii noastre”.
Sergiu PÎSLARU
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Descentralizarea sectorială – corelarea
teoriei cu practica
Cancelaria de Stat a desfăşurat seminarul tematic, dedicat reprezentanţilor Grupurilor
de lucru sectoriale pentru descentralizare, la care au participat funcţionari ai Cancelariei
de Stat, de la ministerele care
gestionează domenii pasibile
descentralizării
(Ministerul
Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei,
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Mediului,
Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor,
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Tineretului şi Sportului,
Ministerul Culturii), partenerii
de dezvoltare şi reprezentanţi
ai Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM).
Seminarul respectiv a cuprins două module, unul teoretic şi al doilea practic. În cadrul
primului modul, Victoria Cujba, şefa Direcţiei Politici de
Descentralizare, Cancelaria
de Stat, Adrian Ionescu, consultant Tehnic Principal, PCDLI, şi Veaceslav Balan, analist de Program, PCDLI, s-au
referit la cadrul general privind
elaborarea şi implementarea
politicilor de descentralizare,

„Exprimăm gratitudine
Academiei de Administrare
Publică, îndeosebi, dlui Oleg
Balan, doctor habilitat, profesor universitar, vicerector
al Academiei, şi dnei Rodica
Sobieski-Camerzan, şef Secţie informare şi documentare,
pentru susţinerea campaniei
„Cartea – element al sufletului copilului.”
Astfel, la data de 23 apri-

conceptul şi structura documentelor/strategiilor sectoriale de descentralizare, precum
şi importanţa abordării bazate
pe drepturile omului şi egalităţii de gen în strategiile sectoriale de descentralizare.
În cadrul modulului doi
al Seminarului, au fost aduse în prim-plan experienţa
practică şi lecţiile învăţate de
autorităţile publice centrale
în elaborarea politicilor de
descentralizare sectorială,
în baza exemplului Ministerului Educaţiei. Întrucât la
seminar au participat două
categorii de funcţionari, cei cu
practică de lucru în cadrul Grupurilor de descentralizare, care
cunosc agenda acţiunilor în
contextul Strategiei Naţionale
de Descentralizare, şi cei, care
urmează să se familiarizeze cu
toate aspectele, a fost posibil

un schimb de opinii, recomandări şi sugestii ce ar îmbunătăţi
activitatea pe segmentul descentralizare.
Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au expus detaliat
procedura constituirii Grupului
de lucru sectorial, s-au referit la
procesul de elaborare a Strategiei sectoriale privind descentralizarea pe segmentul educaţie, au prezentat informaţii
utile, dar şi impedimentele
apărute pe parcurs.
Reprezentanţii Ministerului
Finanţelor au reiterat disponibilitatea de a acorda suport în cadrul Grupurilor de lucru pentru
corelarea propunerilor de politici de descentralizare cu surse
financiare disponibile sau identificarea mijloacelor adiţionale.
În context, participanţii au
fost informaţi de către domnul
Mihai Roşcovan, manager

Dăruind lumină
SCRISOARE DE GRATITUDINE
lie, în cadrul acestei campanii,
cu suportul Bibliotecii ştiinţifice a Academiei, dar şi a profesorilor din cadrul Academiei,
care nu au rămas indiferenţi
şi au dorit să se implice în susţinerea campaniei lansate de
către foştii absolvenţi ai A.A.P.

(promoţia 2012), aducând
contribuţia lor la formarea
colecţiei din partea A.A.P., au
fost donate 262 de cărţi, destinate caselor de copii, care
au mare nevoie de asistenţă.
Academia a contribuit
esenţial la desfăşurarea ac-

program, şi despre asistenţa
disponibilă în procesul de elaborare a strategiilor de descentralizare sectorială din partea
partenerilor de dezvoltare în
cadrul Programului Comun de
Dezvoltare Locală Integrată,
implementat cu susţinerea Guvernului Suediei, PNUD Moldova şi UN Women.
Într-un spirit cooperant, reprezentanţii CALM, Ion Beschieru şi Alexandru Osadci,
au venit cu un mesaj referitor la
colaborarea eficientă în cadrul
Grupurilor găzduite de ministere, manifestând deschidere
pentru implicare plenară în activităţi de îmbunătăţire a situaţiei în domeniul administraţiei
publice locale. Concomitent,
au fost înaintate mai multe
propuneri cu referire la implementarea în practică a prevederilor Strategiei Naţionale de
Descentralizare.
În final, participanţii au
adoptat, de comun acord, agenda activităţilor pentru Grupurile
de lucru descentralizare sectorială pentru perioada următoare.
De asemenea, s-a reiterat necesitatea sincronizării acţiunilor
autorităţilor publice centrale
în vederea implementării politicilor de descentralizare,
precum şi consultarea permanentă a opiniei autorităţilor
publice locale.
Cor. „F. P.”

ţiunii noastre de caritate şi
apreciem faptul că administraţia Academiei şi-a exprimat disponibilitatea, pentru
viitor, de a susţine şi alte iniţiative de caritate, pentru a
contribui la promovarea cărţii în societatea noastră.”
Cu stimă şi respect,
în numele iniţiatorilor
Campaniei,
Irina ROITMAN
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Seminar metodic „Securitatea informaţiei”
Dezvoltarea accelerată a
tehnologiilor digitale, stocarea
informaţiei în format electronic, extinderea programului eGuvernare generează tot mai
imperativ problema perfecţionării sistemelor de securitate a
informaţiei, instruirii calitative
a corpului-profesoral didactic
al Academiei de Administrare
Publică, a funcţionarilor publici de toate nivelurile pentru
a aplica metodele avansate de
securitate.
Un seminar metodic cu
tema „Utilizarea instrumentelor de securizare a informaţiei” a avut loc pe 24 aprilie, curent, pentru profesorii

Academiei, fiind organizat de
Catedra tehnologii informaţionale aplicate a Academiei.

Dna Olga Cerbu, profesoară la Catedra TIA, a prezentat o informaţie amplă privind

tehnica securizării, metodele
de utilizare a calculatoarelor şi
laptop-urilor pentru a proteja
materialele informative de sustragerea lor nedorită.
Ca o completare a celor
prezentate a fost şi prelegerea
dnei Teodora Gherman, şefa
Catedrei TIA, doctor, conferenţiar universitar, care s-a
referit la mai multe aspecte ale
problemei respective.
Tema securităţii informaţiei fiind una mereu actuală, se
preconizează de a fi organizate
şi pe viitor asemenea seminare
metodice pentru profesorii şi
colaboratorii Academiei.
Nicolae GRIGORE

23 aprilie – Ziua Internaţională a Cărţii
„Că nu este alta mai frumoasă şi mai de folos zăbavă, decât cetitul cărţilor”
(Miron Costin)
Ziua Internaţională a Cărţii şi a drepturilor de autor
se sărbătoreşte anual pe 23
aprilie şi este organizată de
UNESCO în scopul promovării lecturii, publicării şi a
drepturilor de autor. Prima
manifestare de acest fel s-a
desfăşurat în 1995.
Această zi nu a fost aleasă întâmplător. 23 aprilie este
ziua trecerii în nefiinţă a doi
titani ai literaturii universale,
William Shakespeare şi Miguel
de Cervantes, precum şi a altor
scriitori: peruanul Inca Garcilaso de la Vega (1616), poetul
englez William Wordsworth,
scriitorul francez Jules Barbey
d”Aurevilly (1889) şi poetul englez Rupert Brooke (1915).
În ţara noastră, pe 23
aprilie se mai consemnează
şi Ziua Bibliotecarului, instituită prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova în
anul 2010.
Cu această ocazie, Biblioteca ştiinţifică a Academiei de
Administrare Publică a organizată o masă rotundă intitulată
„Cartea tipărită vs. Cartea
electronică,” la care au parti-

cipat profesorii Academiei de
Administrare Publică Tatiana
Şaptefraţi, doctor, conferenţiar
universitar, Teodora Gherman,
doctor, conferenţiar universitar, Rodica Rusu, doctor, conferenţiar universitar, Eugenia
Cebotari, lector superior universitar, precum şi reprezentanţii altor instituţii, Angela
Cojocaru, vicedirector al Centrului de sănătate spirituală din
R. Moldova, Sergiu Cojocaru,
Departamentul Drept de Autor şi Proprietate Intelectuală
(A.G.P.I.) ş. a. E de menţionat
şi participarea tinerilor cercetători, Gheorghe Cibotari,
Universitatea A.Ş.M., declarat
cel mai bun tânăr inovator al
R. Moldova, şi masteranzii M.
Monastîrlî, laureat al Premiului Mare la concursul naţional
„Moştenirea”, M. Dobrovolschi,
S. Snegur, D. Popilevschi ş. a
În cadrul acestei mese rotunde, dna Rodica SobieschiCamerzan, şefa Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei, s-a referit
pe scurt la istoricul Zilei Internaţionale a Cărţii şi Dreptului
de Autor, la măsurile ce se întreprind pentru promovarea

cărţilor, editarea lor şi protecţia
dreptului de autor. În timpul
discuţiilor au fost abordate
asemenea teme actuale: dacă
se merită de renunţat la cărţi în
favoarea Internetului sau a televizorului?; ce este mai avantajos, să utilizăm cărţile digita-

subliniate atât părţile bune, cât
şi lacunele fiecărui model de
carte. În final, participanţii au
ajuns la concluzia că, practic,
este imposibil de a exclude din
circulaţie vreun tip de carte,
pentru că aceste două forme
ale cărţii, de fapt, nu se exclud,

le sau cele pe suport de hârtie?;
cum sunt asigurate drepturile
de autor, în cazul cărţilor virtuale şi cum îşi vor primi scriitorii onorariile în cazul operelor
digitale?; există, oare, riscul să
dispară cartea pe suport de
hârtie, precum susţine poetul
român Robert Şerban ş. a.
Pe parcursul întrunirii, s-au
expus mai multe opinii, fiind

ci se completează. Or, aici contează nu atât forma, cât conţinutul fiecărei cărţi, mesajul autorului, impactul acestui mesaj
asupra cititorului, în particular,
şi asupra societăţii, în general,
forma cărţii fiind secundară şi
rămânând la alegerea fiecărui
bibliofil sau a utilizatorilor, în
general.
Vitalie NICA
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În lumea ştiinţei şi a tehnicii

Când omenirea va
părăsi Terra?
Fizicianului
Stephen
Hawking susţine că specia
umană va dispărea în maxim
1.000 de ani dacă nu va găsi o
soluţie să părăsească această
planetă fragilă. Hawking a adăugat că explorarea spaţiului
este esenţială pentru supravieţuirea speciei noastre şi îndeamnă la concentrarea eforturilor spre acest deziderat.

„Trebuie să ajungem în spaţiu pentru viitorul nostru. Dacă

vom înţelege cum funcţionează Universul, îl putem controla. Sunt convins că omenirea
nu va supravieţui următorilor
1.000 de ani pe Terra”, a declarat Stephen Hawking.
Explorarea spaţială se loveşte însă de problemele ridicate de criza economică
globală, iar fondurile necesare cercetărilor au fost reduse
drastic peste tot în lume. Cursa
marţiană pare totuşi să rămână
între planurile de viitor ale cercetătorilor.
Între anii 2010 şi 2011, la
Moscova a avut loc experimentul Mars-500, experiment prin
care 6 voluntari au petrecut
520 de zile (cât ar dura un zbor
Terra-Marte) în replica unei navete spaţiale.

NASA vrea să captureze un
asteroid de mici dimensiuni
Agenţia spaţială americană (NASA) vrea să organizeze,
până în 2020, o misiune robotizată cu scopul de a captura un
asteroid de mici dimensiuni şi
a-l aşeza pe orbita Lunii, Costul acestui proiect este de 100
milioane de dolari. Operaţiunea de capturare a asteroidului
face parte dintr-un program
spaţial mai amplu. Informaţia a
fost făcută publică de un membru al comisiei pentru misiuni
spaţiale din Senatul american,
Bill Nelson.
„Programul combină cercetările necesare pentru exploa-

tarea resurselor de pe asteroizi
şi mijloacele de deviere a traiectoriilor acestora în cazul în
care reprezintă o ameninţare
pentru Terra, precum şi dezvoltarea tehnologiilor care permit

facilitarea viitoarelor misiuni cu
echipaj uman pe Marte”, a spus
senatorul american.

Telescop pe vulcan
În vârful vulcanului inactiv Mauna Kea din Hawaii (SUA)
va fi construit cel mai mare telescop din lume. Noul sistem
optic prevede construcţia unui

observator pe Mauna Kea, unul
din cei cinci vulcani care formează insula Hawaii. Telescopul va ajuta oamenii de ştiinţă
să observe obiecte din Univers

care se află la o distanţă de 13
miliarde de ani lumină de Pământ.

Costul telescopului, conform calculelor preliminare, se
ridică la un miliard de dolari, iar
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finanţarea proiectului va fi realizată de universităţi din SUA,
Canada, China, India şi Japonia.
Oglinda-gigant din interiorul
dispozitivului, cu un diametru
mai mare de 30 de metri, va fi
montată din 492 de segmente.
Vulcanul Mauna Kea se află
departe de marile oraşe, iar
prin intermediul acestui observator astronomii vor putea
efectua observaţii atât în spectru vizibil (spectru optic), cât şi
în infraroşu.

NASA caută extratereştri prin
Univers de 50 de ani
Agenţia Spaţială Americană NASA sărbătoreşte împlinirea a 50 de ani de la apariţia
exobiologiei şi 20 de ani de la
postularea astrobiologiei, două
momente epocale, în care oamenii au înţeles ca nu sunt
singuri in Univers şi au început
să-şi caute vecinii. Programul
a început cu lansarea misiunii
Viking pentru găsirea şi detectarea vieţii pe Marte, precizează NASA.
În 1960, Agenţia Spaţială
Americană îşi stabileşte programe şi priorităţi de studiu şi
detecţie în domeniul căutării
formelor de viaţă din Univers.
Ulterior, acest program este
extins prin studii de biologie

evoluţionistă, iar începând cu
1990, amploarea cercetărilor
capătă şi profunzime, depăşind, astfel, limitele exobiologiei şi stabilind direcţiile de
studiu şi cercetare ale astrobiologiei.
Programul astrobiologiei
cuprinde studii de evoluţie în
spaţiul interstelar, formarea
şi evoluţia planetelor, oferind
date suplimentare faţă de exobilogie şi biologia evoluţionistă.
În actualitate, NASA abordează trei probleme fundamentale: apariţia vieţii pe
Pământ, existenţa şi detecţia
vieţii pe exoplanete şi în Univers, precum şi viitorul vieţii pe
Terra şi în Univers.

Oamenii de ştiinţă au
descoperit embrioni
de dinozaur în China
Paleontologii canadieni au
descoperit pe teritoriul Chinei
de sud un „cimitir” întreg de
ouă fosilizate de dinozauri. Experţii relevă că aceste reptile
au o vârstă record pentru ştiinţa modernă - 190 de milioane
de ani. Prezenţa în aceste ouă a
embrionilor în diferite stadii de
dezvoltare va permite să se urmărească procesul de formare
a dinozaurilor. Potrivit oameni-

lor de ştiinţă, ouăle aparţineau
Lufengosaurus. Aceasta a fost

prima specie de dinozaur, al cărui schelet complet a fost găsit
în China.
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Dura lex, sed lex

Abuz de serviciu şi fals
în acte publice
Trei angajaţi ai primăriei
unei localităţi din raionul Râşcani, reţinuţi de procuratura
anticorupţie, vor apărea în faţa
instanţei de judecată pentru
abuz de serviciu şi fals în actele publice. Contabila-şefă din
cadrul primăriei a fost acuzată
de faptul că a achitat ilegal pe
parcursul anilor 2007-2011 salariu soţului şi fiului ei în sumă
de 78301 lei.
În urma controlului, s-a
depistat faptul întocmirii pe
parcursul anilor 2007-2011 de
către conducătorul casei de
cultură a tabelului orelor de
muncă al angajaţilor, cu introducerea datelor denaturate.
Fostul primar, în intervalul

anilor 2007-2008, a emis două
dispoziţii de angajare a unei
persoane în calitate de conducător al casei de cultură şi director al unei întreprinderi, funcţii
care în conformitate cu legislaţia nu puteau fi cumulate.
Urmărirea penală pe acest
caz a fost finalizată, dosarul

fiind expediat în instanţa de
judecată pentru examinare în
fond.

Corupţie la Inspectoratul
fiscal Făleşti
Şeful secţiei urmărirea plăţilor din cadrul Inspectoratului
Fiscal de Stat Făleşti a fost reţinut de ofiţerii CNA, fiind bănuit de corupere pasivă. Acesta
ar fi extorcat de la directorul
unei firme 10 000 de lei pentru

a debloca contul bancar al întreprinderii.
Pe acest caz a fost iniţiată o
cauză penală, iar dacă va fi găsit vinovat, bănuitul riscă până
la 10 ani de închisoare.

Angajat al Penitenciarului
din Rezina, învinuit de
corupere pasivă
Un supraveghetor al serviciului regim şi supraveghere al
Penitenciarului nr. 17 - Rezina
va apărea în faţa instanţei de

judecată sub acuzaţia de corupere pasivă.
Potrivit Procuraturii anticorupţie, la începutul lunii
martie, curent, supraveghe-

torul penitenciarului a pretins
de la un deţinut o mie de lei
pentru a permite introducerea
şi transmiterea ilegală a două
telefoane mobile. Acesta a fost
reţinut în flagrant delict imediat după primirea sumei pretinse de la rudele deţinutului.
La faza de urmărire penală, supraveghetorul a fost eliberat
din funcţia deţinută.
Procurorii au finalizat urmărirea penală pe acest caz şi
au expediat dosarul în instanţa de judecată pentru examinare în fond.
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Primar suspectat de
corupere pasivă
Primarul satului Musteaţa,
raionul Făleşti, a fost reţinut de
către ofiţerii Direcţiei Nord a
CNA, fiind bănuit de corupere
pasivă. Potrivit declarantului,
primarul ar fi extorcat de la el
200 de euro pentru a-i elibera o
adeverinţă ce ar confirma faptul că acesta locuieşte în localitatea menţionată. În acest caz,
a fost deschis un dosar penal
pentru corupere pasivă. Dacă

va fi găsit vinovat, bănuitul riscă până la 10 ani de închisoare.

Însuşire ilegală a peste o
jumătate de million de lei
O angajată a filialei unei
bănci din Ialoveni va apărea în
faţa instanţei de judecată sub
acuzaţia de însuşire ilegală a
mijloacelor băneşti în proporţii
deosebit de mari.

Potrivit Procuraturii raionului Ialoveni, în luna mai 2012,
femeia, în vârstă de 23 de ani, fiind angajată la filiala unei bănci
din raionul Ialoveni, în calitate

de casieriţă, a însuşit ilegal peste 585 000 lei, după care a dispărut. Femeia a fost reţinută în
Austria şi extrădată autorităţilor
Republicii Moldova.
Pe parcursul urmăririi penale învinuita nu a recunoscut
vinovăţia, negând că ar fi însuşit banii. Actualmente, aceasta
are interdicţia de a părăsi ţara,
pe motiv că instanţa de judecată a respins demersul procurorului de deţinere a acesteia în
arest la domiciliu.
Procurorii au expediat cauza penală în instanţa de judecată pentru examinare în fond.

Instructor auto corupt
Un profesor din cadrul unei
şcoli auto din Bălţi a fost reţinut de către ofiţerii CNA, fiind
bănuit de extorcare de mită şi
trafic de influenţă. Potrivit denunţătorului, profesorul i-ar fi
cerut 2000 de lei ca să-i organizeze susţinerea examenului
de calificare pentru categoria
B. Acesta i-ar fi spus că are influenţă asupra membrilor Comisiei de examene din cadrul
Secţiei de Examinare şi Evidenţă a Transportului din Bălţi
şi că-i poate determina să-i elibereze permisul de conducere

pentru categoria solicitată.
Profesorul a fost reţinut în
incinta şcolii auto din Bălţi, iar
banii extorcaţi au fost depistaţi

asupra sa. Pe acest caz a fost
pornită o cauză penală. Dacă
va fi găsit vinovat, bănuitul riscă până la 5 ani de închisoare.

FUNCŢIONARUL
PUBLIC

12

Nr. 8 (405)
aprilie 2013

Diverse

Cultura înveşniceşte neamul

Dacă cultura şi datinile,
tradiţiile unui sat vor înainta împreună, înseamnă că va
urma bunăstarea lui materială
şi spirituală, vor perpetua valorile neamului. Este un crez
al locuitorilor comunei Criva,
Briceni, şi, credem, nu numai al

faima satului de baştină prin
farmecul cântecului popular,
participând la diferite festiva-

lor, despre care avea să ne spună primarul localităţii, Vadim
Gorobcov, aflat la Chişinău cu
ocazia unui eveniment deosebit pentru satul de baştină. La
Filarmonica Naţională „Serghei
Lunchevici” s-a lansat în premieră Ludmila Roşculeţ, de baştină din Criva, cu o inedită serată
de creaţie „Vă cânt din toată
inima”. Fiecare cântec aplaudat
de sala arhiplină, unele fiind repetate la bis, au încântat pe cei
prezenţi şi, îndeosebi, pe consătenii prezenţi în sală.
„Ne bucurăm mult pentru
interpreta noastră, dna Ludmila Roşculeţ, spune primarul
de Criva, care prin perseverenţa sa de a-şi valorifica din
plin talentul a dus departe

luri naţionale şi internaţionale.
Începuturile carierei sale de
interpretă a folclorului muzical, dar şi a muzicii uşoare, vin
de la şcoala din sat, fiind una
dintre cele mai active soliste
şi apreciată pentru vocea ei
inconfundabilă, cântecul popular însoţind-o de-a lungul
anilor. A fost solistă a Teatrului
Etnofolcloric ,,Ion Creangă” din
Chişinău, conducătoare artistică a grupului folcloric ,, Sălcioară “ de la Colegiul republican de comerţ, este membră
a Uniunii muzicienilor şi Asociaţiei Interpreţilor de Muzică
Uşoară al Republica Moldova.
Şi iată rezultatul firesc al întregii sale cariere artistice – lansarea seratei de creaţie şi a dis-

Cultura: este strigătul oamenilor în faţa destinului. (Albert Camus)
cului „Vă cânt din toată inima”.
Această tradiţie are o continuitate în satul nostru cu noi
aspecte de valorificare a bogăţiei culturale a neamului. Cei
mai înzestraţi artişti populari
au înfiinţat ansamblul „Ciuleandra”, după numele vestitului
dans românesc, cu ritm accelerat, progresiv, artiştii fiind influenţaţi şi de romanul cu acelaşi
nume de marele scriitor, Liviu
Rebreanu. La sărbătorile creştineşti şi cu alte ocazii, participă
toţi locuitorii satului, de la mic
la mare, artiştii, şi maturii şi copii, fiind îmbrăcaţi în costume
naţionale. Aceste manifestări

în continuare primarul Vadim
Gorobcov, deoarece satul nostru l-a dat poporului român, ba
chiar lumii întregi, pe marele
tenor, „Vocea de Aur”, Mihail
Munteanu, solist la Teatrul de
Operă şi Balet din Chişinău.
Dumnealui a cântat alături de
cei mai mari interpreţi ai lumii,
s-a produs în opere de celebri
compozitori: G.Verdi, G.Puccini,
P.Ceaikovski, alţi geniali muzicieni”.
Sunt o mare mândrie pentru comuna Criva aceste valori
culturale inestimabile, dar şi o
mare responsabilitate pentru
administraţia publică locală şi

sunt ca un ritual pentru satul
nostru, speranţa noastră fiind
de a înainta noi personalităţi
ale culturii naţionale.
Cultura este ceva deosebit pentru noi, mărturiseşte

primarul Vadim Gorobcov de
a promova zi de zi aceste valori, lăsate ca moştenire, şi a le
transmite cu grijă generaţiilor
ce vin.
Text şi foto Iurie FOCA
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