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Moldova independentă la un pătrar de veac

Mircea Snegur: Viitorul Republicii Moldova
este în marea familie a Uniunii Europene
Interviu realizat cu primul Președinte al Republicii Moldova, dl Mircea SNEGUR, cu prilejul apropiatei
aniversări de 25 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova.
CORESPONDENTUL: Sti- al P.C.M., am susținut această timpul am susținut orice
mate Domnule Președinte, mișcare de la bun început.
inițiativă rezonabilă.
cum Vă amintiți acele zile
Apoteoza s-a produs la seAș mai menționa și faptul
epocale
ale destinului
țării noastre, de misiunea
istorică de a prelua conducerea tânărului stat, Republica Moldova, pe făgașul
democrației și al civilizației
europene?
Mircea SNEGUR: Voi
menționa, mai întâi, că eu, indiferent de postul pe care-l ocupam la momentul respectiv, la
începutul Mișcării de Renaștere
și Eliberare Națională, am
purces la reorientarea propriei
mele mentalități în direcția
susținerii dezideratelor visa-vis de spațiul spiritual, de siunea a 13-a a fostului Soviet că în tot ce s-a reușit atunci
tradiții, de limbă, de alfabet Suprem, când au fost adop- este meritul deputaților Paretc., față de tot ce-a fost și tate legile despre funcționarea lamentului ales în anul 1990.
rămâne mai scump pentru noi. limbilor vorbite pe teritoriul Apropo, Parlamentul a fost
Deci eu nu am ezitat, chiar fi- Republicii Moldova. Și de ales pentru prima dată în Reind membru al Biroului C.C. atunci, bineînțeles, eu tot publica Moldova în urma unor

alegeri libere, democratice
și în bază de alternativă.
Alegătorii au fost clarvăzători.
Ei au acordat vot de încredere unor persoane noi, competente și, bineînțeles, din
rândul Mișcării de Renaștere
Națională, dezideratul principal al căreia fiind proclamarea independenței și construirea unui stat nou, liber și
democratic. Acești deputați
au purces de la bun început
la crearea unui cadru juridic
respectiv.
Au fost adoptate unele
legi foarte importante, cum ar
fi cea cu privire la ratificarea
legilor unionale, înainte de
a fi aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, cea privind
cetățenia republicană. Doresc
să vă atrag atenția că nu era
vorba de dubla cetățenie, ci de
cetățenia Republicii Moldova.
Dar cea mai mare izbândă
din 1990, adică din anul

(Continuare în pag. 6,7)

AVIZ
Dacă ești hotărât să faci o carieră în domeniul administrației publice, Academia de Administrare
Publică îți asigură pregătirea pentru următoarele activităţi: organizatorică, metodică, juridică, relaţii
internaţionale, relații publice, gestiune economică, planificare şi finanţe, activitate informaţionalanalitică, instituţii sociale, învăţământ şi cercetare.
Pe parcursul studiilor vei fi ghidat de:
- profesori, deținători de titluri științifice și științifico-didactice;
- reprezentanți ai autorităților publice (deputați în Parlamentul Republicii Moldova,
miniștri, viceminiștri și conducători ai altor autorități administrative centrale);
- profesori din instituții de peste hotare;
- reprezentanți ai ambasadelor străine.
Urmează doar să depui actele pentru admitere la studii de master la Academie.
Mai detaliat despre admiterea prin contract citiţi în pagina 3.
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Ziua Constituției
Republicii Moldova
Vă prezentăm în continuare discursul,
în variantă prescurtată, a Președintelui Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti,
la ceremonia oficială dedicată celebrării
Zilei Constituției.
,,Onorați invitați,
Astăzi, într-o atmosferă solemnă,
marcăm 22 de ani de la adoptarea
Constituției Republicii Moldova, care

exprimă, începând cu ziua de 29 iulie 1994,
chintesența identității unui stat tânăr, aflat
la început de cale pe drumul independenței
și al suveranității. Un stat care se dorea unitar și perspicace în aspirațiile de democratizare și modernizare a unui sistem politic
desprins, de numai patru ani, din mrejele
totalitarismului.
Ziua Constituției este o ocazie
specială de a ne aduna gândurile asupra
valorilor fundamentale ale unei societăți
democratice, deschise, în care să domine
cuvântul Legii, dar nu legea cuvântului.
Respectarea Constituției, derularea proceselor politice, juridice, sociale în câmpul constituționalității reprezintă cel mai
mare atu al democrației.
Constituția este un simbol și principalul atribut al statalității, suveranității și
independenței.
(…) Constituția Republicii Moldova este Legea Fundamentală a
țării, care consacră poporul ca titularul suveranității, suveranitatea fiind
exprimată prin voința poporului.
(…) Cu prilejul celei de-a 22
aniversări de la adoptarea Constituției
Republicii Moldova, adresez tuturor celor prezenți aici și tuturor cetățenilor
sincere și cordiale felicitări, însoțite de
urări de prosperitate. Iar la toate crizele
care pot încerca rezistența unui regim
democratic, să găsim întotdeauna soluții
constituționale, care să corespundă
aspirațiilor de viitor ale societății noastre.
Vă mulțumesc!”

Oficial
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat
Declarația cu privire la Parteneriatul național
în domeniul integrării europene. Documentul,
aprobat la 29 iulie, are drept scop consolidarea
coeziunii sociale și politice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, în
vederea modernizării durabile a țării și consolidarea statului de drept.
Declarația subliniază că situația din țară
poate fi schimbată doar în cadrul unui Parteneriat național în domeniul integrării europene,
menționând necesitatea consolidării rolului
Parlamentului în exercitarea controlului parlamentar asupra aplicării legilor și reformelor
pentru avansarea pe calea integrării europene.
În context, sunt invitați reprezentanții societății
civile și ai partidelor politice parlamentare și
extraparlamentare să sprijine necondiționat
implementarea angajamentelor asumate în
cadrul Acordului de Asociere dintre Republica
Moldova și UE.
Deputații fac apel către instituțiile și statele
membre ale UE să lanseze cât mai urgent o
misiune internațională de experți de tip EUJUST, care să susțină autoritățile în consolidarea

Parteneriatul național
în domeniul
integrării europene

statului de drept și activitatea independentă
a justiției și a instituțiilor de drept responsabile de lupta cu corupția la nivel înalt.
Potrivit Hotărârii Biroului permanent
din 29 iulie 2016, Iurie Leancă este noul
Președinte al Consiliului Parlamentar pentru
Integrare Europeană.
,,Transmit președinția Consiliului pe
mâini bune și sunt sigur că vom avea succese și rezultate foarte bune. Cu experiența
dumnealui atât ca Ministru de Externe, cât și
ca Prim-ministru, cu un bagaj de cunoștințe
în domeniu, Iurie Leancă își asumă angajamentul ca visul nostru de apropiere de Uniunea Europeană să fie realizat cât mai repede”,
a declarat Andrian Candu.
Parlamentul a constituit Consiliul pentru
Integrare Europeană, în aprilie 2016, pentru
a asigura un mecanism de comunicare și coordonare în procesul de integrare europeană
a Republicii Moldova și de armonizare a
legislației naționale cu legislația comunitară.
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Premierul Pavel Filip
la Anenii Noi
Aflat într-o vizită de lucru la Anenii Noi,
Primul-Ministru Pavel Filip a discutat cu
autorităţile publice locale despre reformele
demarate în ultimele șase luni, despre pașii
făcuți în sensul deblocării finanțărilor externe, precum și despre problemele curente
şi priorităţile de viitor.
Referitor la reforme, Premierul a amintit
restructurarea organelor cu funcţii de control şi instituirea moratoriului la controalele

de stat, reducerea numărului de acte permisive pentru agenţii economici, precum şi alte
măsuri de susţinere a antreprenorialului.
În mod special, şeful Executivului s-a
referit la demararea reformei sistemului de
pensii. Pavel Filip a specificat că a fost deja
semnat conceptul care urmează să transforme sistemul de pensii în unul echitabil şi
sustenabil, menit să asigure un trai decent
vârstnicilor. „Este important să asigurăm
cetăţenii cu venituri suficiente şi stabilite
în mod corect. Am lansat reformarea sistemului de pensii şi am solicitat colegilor să
grăbească acest proces, astfel încât de la 1
ianuarie 2017 să-l putem implementa pe
deplin”, a menţionat Primul-Ministru.
În acelaşi timp, Pavel Filip a spus că scopul
Guvernului este să asigure cetăţenilor un
trai decent, iar calitatea vieţii să corespundă
standardelor europene. În context, Premierul
a informat că a lansat un Apel de consolidare
a forţelor politice şi a întregii societăţi în vederea realizării proiectului european al ţării.
Dialogul purtat a fost unul interactiv, iar
întrebările adresate Primului-Ministru s-au
referit la activitatea instituţiilor de învățământ
primar şi secundar din raion, necesitatea
stringentă de reparaţie a porţiunilor de drum
deteriorate, precum şi necesitatea unor
măsuri de ameliorare a situaţiei ecologice
din unele localităţi. Totodată, autorităţile
publice locale au solicitat suportul Guvernului în implementarea politicilor şi directivelor Uniunii Europene la nivel local şi în
dezvoltarea capacităţilor de accesare a fondurilor internaţionale. Premierul a spus că
va cere responsabililor din Guvern o analiză
detaliată pe fiecare problemă în parte pentru a identifica soluţiile optime de rezolvare
a acestora.
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Proiecte în derulare

Vizită de studiu la Sibiu, România
În perioada 1-5 august
curent, un grup de profesori
și colaboratori ai Academiei
de Administrare Publică au
efectuat o vizită de studiu
la primăria municipiului
Sibiu, România. Vizita a fost
realizată în conformitate
cu Planul de acțiuni privind
implementarea
Proiectului instituţional de cercetări
aplicative
„Consolidarea
instituţională şi funcţională
a administraţiei publice locale din Republica Moldova în
contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea
Europeană”.
Scopul vizitei l-a constituit familiarizarea membrilor
grupului de cercetare cu
experienţa autorităţilor publice locale din România în
materie de descentralizare şi
autonomie locală.
Grupul de cercetare a
avut mai multe întâlniri cu
reprezentanţii administraţiei
publice locale a municipiului
Sibiu: Dorin Nistor Ilie - secretarul municipiului Sibiu; Mari-

ana Haşu - director al Direcţiei
fiscale; Dana Alexandru Oficiul juridic; Monica Dancu
- director Investiţii şi Achiziţii
Publice; Alexandra Dincă - Biroul Fonduri Europene. În timpul acestor întrevederi au fost
discutate subiectele:
- structura administraţiei
publice locale a oraşului Sibiu;
- procesul de descentralizare:
mecanisme, rezultate, probleme;
organizarea
şi
funcţionarea
serviciilor
publice în municipiul Sibiu;
- proiecte investiţionale
realizate şi în curs de realizare;

- impactul europenizării
administraţiei publice în
România asupra activităţii
şi rezultatelor administraţiei
publice locale;
- accesarea fondurilor europene şi oportunităţi de dezvoltare.
În aceeaşi perioadă, membrii grupului de cercetare
au vizitat două instituții de
învățământ superior de elită
din municipiul Sibiu, unde
s-au familiarizat cu procesele
de studii și cercetare, au făcut
schimb de experiență în perspectiva stabiliri unor relații de
colaborare de interes reciproc.

La Universitatea ,,Lucian
Blaga” cercetătorii din Chișinău
s-au întâlnit cu dnele Daniela
Preda, director Compartiment
Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare, și Daiana
Vesmaş, doctor, conferențiar
.universitar,
prodecanul
Facultăţii de Drept a instituției.
A doua întâlnire a
avut loc la Universitatea
Româno-Germană, unde au
avut o întâlnire cu rectorul
universităţii, dna Elisabeta
Botian, doctor, conferențiar
.universitar, şi cu preşedintele
Senatului, dna Hortensia
Gorschi, doctor, conferențiar
universitar.
În cadrul acestor întrevederi au fost discutate
modalitățile de conlucrare și
stabilire a parteneriatelor de
colaborare a Academiei de
Administrare Publică cu cele
două universităţi prestigioase din Sibiu.
Tatiana ŞAPTEFRAȚI,
dr., conf. univ.,
director de Proiect

Cooperare în cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru
Cooperarea transfrontalieră
moldo-română
a
căpătat
noi conotații în contextul desfășurării Forumului
Președinților
Euroregiunii
Siret-Prut-Nistru și Adunării
Generale a Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, care
au avut loc, recent, la Ploiești,
România. Conform ordinei de
zi, au fost operate o serie de
modificări statutare necesare
pentru ca asociația să obțină
statutul de ONG de utilitate
publică, după cum prevede
legislația României. Au fost,
de asemenea, alese noile organe de conducere pentru un
mandat de doi ani și discutată
tematica proiectelor în derulare și viitoare.
Președinția
Euroregiunii
Siret-Prut-Nistru și Asociației
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

a revenit Consiliului Județean
IAȘI, prin reprezentantul legal,
președintele Consiliului, Marcel POPA.
Republica Moldova este
reprezentată în organele
de conducere ale
acestei
organizații
moldo-române
de Ion Leuca, președintele
raionului Glodeni, ales în
funcția de vicepreședinte
Strategie
și
Dezvoltare
Regională, și de Ghenadie
Buza, președintele raionului Hâncești – vicepreședinte
Proiecte. În calitatea de membri ai Consiliului Director
au fost aleși Sergiu Artene,
președintele raionului Călărași,
Mihail Olărescu, președintele
raionului Cimișlia, Grigore Policinschi, președintele raionului Dubăsari, Ludmila Guzun,
președintele raionului Ungheni,

și Irina Vlah, Guvernatorul UTA
Găgăuzia.

Nistru reprezintă o platforma de interconectare a

Euroregiunea Siret-PrutNistru are în componență
județele IAȘI, VASLUI și PRAHOVA, 25 de raioane din REPUBLICA MOLDOVA, municipiul BĂLȚI și Unitatea Teritorial
Autonomă GĂGĂUZIA.
Euroregiunea Siret-Prut-

administrațiilor publice din
România și Republica Moldova care se realizează pe
asemenea domenii, precum
ar fi infrastructura, agricultura,
mediul, sănătatea, educația,
cultura și turismul.
Romina COJOCARI
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Elogiu discipolilor
S-a finalizat concursul de admitere 2016 la studiile de master la Academia de Administrare Publică cu finanțare de la bugetul de stat, fiind
formate noi grupe de masteranzi. Totodată, continuă depunerea actelor pentru studiile prin contract, procedură prevăzută până la 5 septembrie. Alte grupe de masteranzi, în prag de absolvire, sunt în plină pregătire pentru susținerea tezelor de master. Un proces continuu de formare
a funcționarilor publici de înaltă calificare, care lasă în inimile și sufletele cadrelor didactice de la Academie, a profesorilor clipe de neuitat din
timpul studiilor, de comunicare și discuții cu masteranzii, unii dintre ei marcând momente memorabile peste ani.
Despre aceasta avea să ne mărturisească dna Ana GOREA, doctor, conferențiar universitar, profesoară la Catedra științe politice și relații internaționale, care ne-a vizitat zilele acestea la redacție și ne-a propus confesiunile Domniei sale.
Ori de câte ori sunt
în așteptarea de a face
cunoștință cu o nouă grupă
de masteranzi ai Academiei
de Administrare Publică, am
emoții. Emoțiile sunt legate
de mai multe necunoscute
- cine îmi vor fi discipolii ca
personalități, care este nivelul lor de posedare a limbii
engleze, cum cunosc materialul de specialitate, cum se
vor stabili relațiile în puținul
timp de interacțiune pe
care îl avem la dispoziție?
Însă
toate
neliniștile
se
spulberă de la
prima oră. La fel,
a fost și cu grupa 226,
Relații
Internaționale,
învățământ
cu
frecvență redusă.
De obicei, profesorul spune oricărei
grupe de studenți
că ei sunt cei mai
buni, dar în cazul
grupei 226 nu este
o exagerare. Timp
de 9 ani de predare
în cadrul Academiei, această grupă,
în opinia mea, a
fost cea mai bună
cu care am lucrat.
Creativi, cunoscători, responsabili, inventivi, activi,
bine pregătiți, inteligenți,
respectuoși, sinceri, dornici
de a învăța, manierați - ar fi
doar câteva calități personale și profesionale care îi
caracterizează pe masteranzii grupei 226, specializarea
Relații internaționale. Am
savurat orice oră realizată
cu ei. Deși s-ar părea, la
prima vedere, că discipolul are nevoie de profesor

mai degrabă decât invers,
în cazul meu însă această
relație este bidirecțională.
În calitate de profesor,
învăț mult de la discipoli,
astfel, evoluăm împreună,
oferind și primind. Doza de
energie și emoții pozitive
recepționate în cadrul orelor mă fac să meditez și să
realizez că mi-am ales corect
profesia.
Pe
parcursul
celor
două sesiuni, am admirat
cunoștințele profunde și

su și al Liliei Graur, corectitudinea și sinceritatea Virginiei Bivol și ale Ingăi Ojog.
Atitudinea manifestată
de masteranzi față de sarcinile pe care trebuiau să le
realizeze în cadrul orelor, implicarea în discuții la temă,
schimbul de cunoștințe și
experiență, scoaterea în
evidență a personalităților
au redat comunicării un suflu viu, sincer, deschis și constructiv. Finalizarea orelor
cu această grupă mi-a lăsat

dorința de a le împărtăși
ale lui Sergiu Darii și Sergiu
Buceci, modestia și enorma
sârguință a Elenei Gorea,
delicatețea și echilibrul în
gândire și acțiuni ale Victoriei Barcari și Virginiei Sîrcu,
imensa răbdare și stăpânire
de sine ale lui Rodion
Brașoveanu, plăcerea de a
participa și a se pronunța
inovativ ale lui Traian
Ropot și Anatolie Talmaci,
discernământul Dianei Rus-

un sentiment de bucurie și
satisfacție profesională, dar
și de speranță de a avea și
pe viitor asemenea grupe
de o inteligență deosebită,
ceea ce îi caracterizează
pe majoritatea aspiranților
la studiile de master la
Academia de Administrare Publică, o prestigioasă
instituție de învățământ
superior,
care
oferă
oportunități notorii pentru o carieră profesionistă

de rang înalt, îndeosebi, în
plan internațional, adică
în domeniul afacerilor externe, al diplomației, pentru
promovarea activă peste hotare a imaginii țării noastre.
Voi mai avea ocazia să mă întâlnesc cu
acești minunați discipoli
ai mei, care acum sunt în
toiul pregătirilor pentru
susținerea, în februarie anul
viitor, a tezelor de master și
sunt convinsă că vor susține
cu brio aceste lucrări de
cercetare. La fel,
am toată convingerea că oriunde
nu se vor afla și
cu ce se vor ocupa, vor fi parte
din marea familie a Academiei
de Administrare
Publică
care
vor contribui la
sporirea imaginii
instituției noastre, Alma Mater
a funcționarilor
publici,
și
prosperității
țării.
Nu-mi
rămâne decât să
le doresc mari
succese în realizarea viselor lor.
Din partea redacției. Ca
o confirmare a celor spuse,
dna Ana Gorea ne-a prezentat traducerea de către masterandul acestei grupe, Sergiu Darii, din limba engleză
în limba română a poemului
de viață „Dacă” de Rudyard
Kipling, poet și prozator
din Marea Britanie, laureat
al Premiului Nobel pentru
Literatură în anul 1907.
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Moldova independentă la un pătrar de veac

Mircea Snegur: Viitorul Republicii Moldova
este în marea familie a Uniunii Europene
(Continuare din pag. 1)

alegerilor, a constituit-o adoptarea Declarației de Suveranitate. Acesta a fost primul
act de mare anvergură care
a trasat bazele politice și juridice, caracterul, tipul statului
nou, pe care trebuia să-l construim. Acesta a fost, de fapt,
primul pas spre proclamarea
independenței.
Astfel, noi ne
mișcam, ca să
zic așa, încet,
dar sigur. Eu
mă aflam în
timpul acesta în
fruntea Legislativului, ales în
1990, și forțele
progresiste,
democratice au
beneficiat de
întreaga mea
susținere.
Probabil
că, porninduse de la activitatea
mea
precedentă,
mi-a fost acordată încrederea de a mă situa în fruntea
Parlamentului în acea perioadă
decisivă
pentru
destinul
Republicii Moldova.
D-voastră ați vorbit și despre asumarea responsabilității.
Bineînțeles, că a existat o mare
responsabilitate de a-mi da
acordul de a fi ales, mai întâi,
în calitate de Președinte al
Parlamentului, iar mai apoi
- de Președinte al Republicii
Moldova. Un conducător de
stat, vreau să spun, nu este
numai un romantic (romantismul ne copleșea atunci pe
noi toți), el mai conștientizează
și responsabilitatea pentru
soarta fiecărui cetățean. Or,
pentru a asigura un nivel
de trai cât de cât normal
al cetățeanului, se cereau
și niște acțiuni, care poate,
într-un fel, nu conveneau
unor patrioți prea înfocați
etc.

De exemplu, am fost și mai
sunt criticat pentru faptul că
am aderat la Blocul Economic
al Comunității Statelor Independente. Atenție! La blocul
economic, nu și la cel militar
sau politic. Dar cum puteam
proceda altfel atunci, când
toate întreprinderile industriale din Republica Moldova erau

punctul D-voastră de vedere, au existat și eșecuri în
dezvoltarea țării?
M.S.: Eu consider că cea mai
mare realizare pe parcursul celor 25 de ani de Independență
este că Republica Moldova s-a
afirmat ca stat suveran și independent. Aceasta este ferma
mea convingere, fiindcă nu

dependente de partenerii din
celelalte republici ex-unionale.
Noi importam de acolo sută
la sută componentele pentru unele tipuri de producție
industrială, poate cu excepția
celei agroalimentare. De asemenea, importam 95% din
resursele energetice, de materii prime etc. În asemenea
situație, un conducător de stat
urma să demonstreze o mare
responsabilitate și deciziile eu
le luam, bineînțeles, ținând
seama de interesele țării, de
interesele poporului.

există nicio presiune din exterior, suntem liberi în alegerea
căii noastre de dezvoltare, în
alegerea
partenerilor externi, în alegerea organismelor
internaționale, din care să facem parte etc. Altfel zis, suntem un stat democratic bazat
pe drept, cu propriile simboluri
naționale, cu propriul sistem
de securitate, cu o economie
de piață. Eu zic că aceasta
este realizarea noastră cea mai
mare.
Aș dori să mă refer puțin
și la dimensiunea economică.
Aș menționa
finalizarea
unor reforme, cum ar fi cea
a liberalizării prețurilor și
a
economiei, în general,
transferul producției în baza
proprietății private atât în industrie, cât și în agricultură,
dezvoltarea businessului mic și
mijlociu și multe altele.
Desigur, putem constata
și unele reticențe ale tranziției.

COR.: Cum apreciați
D-voastră
parcursul istoric al Republicii Moldova în plan politic, social
și economic în acest sfert
de veac? Care, considerați
D-voastră, sunt cele mai
importante realizări în cei
25 de ani de independență
a Republicii Moldova? Din

Însăși tranziția, dacă e să ne
referim la ea, s-a cam tergiversat. Noi, atunci, la începuturi, presupuneam că vom
parcurge mai repede această
perioadă. Dar toate acestea
țineau iarăși de romantism.
Nici nu ne dădeam seama că
țările, care astăzi sunt prospere,
au avut și ele mult de suferit,
s-au consolidat,
au desfășurat
reforme zeci de
ani în șir.
Cu
alte
cuvinte, acesta
este
marele
meu
regret
–
tergiversarea tranziției.
Ș-apoi, hai să
recunoaștem
că există și
unele rezultate
insuficiente pe
dimensiunea
economică. Iar
aceasta
conduce la încetinirea soluționării
problemelor sociale existente.
Aici avem încă mult de muncit și noi, oamenii de rând,
dar, mai ales,
guvernarea
care ar trebui să întreprindă
măsuri mai eficiente, care să
ne permită să ieșim odată și
odată din vâltoarea aceasta de
probleme nerezolvate, cum ar
fi majorarea pensiilor și salariilor, sporirea nivelului de trai al
majorității populației etc. Deci,
cam acestea ar fi sentimentele
mele contradictorii. Dar nici
într-un caz nu poate fi vorba
de scepticism sau pesimism.
Eu rămân romantic, dar și optimist, mă străduiesc întotdeauna să le inspir oamenilor cu
care dialoghez, cu care discut,
acest nobil spirit de optimism.
COR.: D-voastră ați semnat în mai 1993 Decretul
privind fondarea pe lângă
Guvernul Republicii Moldova
(Continuare în pag. 7)
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Mircea Snegur: Viitorul Republicii Moldova
este în marea familie a Uniunii Europene

(Sfârşit. Încep. în pag. 1,6)

a Academiei de Studii în Domeniul Administrării Publice.
Cu prilejul celei de-a 20-a
aniversări a Academiei de
Administrare Publică, în anul
2013, Vi s-a conferit titlul
onorific de Doctor Honoris
Causa. Ce a însemnat pentru
D-voastră fondarea acestei instituții de învățământ
superior de tip nou pentru
evoluția țării noastre?
M.S.: A însemnat foarte
mult. Să ne amintim de faptul
că noi am purces la edificarea
statului, fără a avea experiența
de
construcție
statală,
cadru
legislativ necesar,
fără a dispune de
specialiști, de cadre adecvate pentru aceasta. Dar am
purces, căci altă cale
nu exista, altă modalitate rezonabilă
pentru construirea,
edificarea unui stat
independent și suveran la timpul respectiv nu era.
Odată cu avansarea pe această
cale, insistam în permanență
asupra perfecționării cadrului
juridic pentru fiecare ramură,
asupra eficientizării metodelor
de reformare a sectorului economic etc. Până la urmă, a început să iasă la suprafață lipsa
cadrelor bine instruite anume
pentru administrația publică
locală. Or, nu puteam vorbi
despre descentralizare, despre
transmiterea unor funcții republicane la nivel de raion sau
raionale - la nivel de comună.
Urma să desfășurăm reforma
administrației publice locale.
Apropo, în volumul III al
memoriilor mele „Labirintul
destinului” există un compartiment întreg cu privire la
administrația publică locală.
La timpul respectiv, a fost
adoptată o decizie foarte bună

- de a fonda Academia pentru
pregătirea și perfecționarea cadrelor în acest domeniu. Viața a
demonstrat că aceasta a fost o
decizie necesară la timpul oportun. Trebuie să vă spun că eu
urmăresc cu atenție activitatea Academiei de Administrare
Publică și mă bucur de succesele acesteia. În definitiv, este o
instituție de învățământ foarte
necesară. Sunt mândru de faptul că Senatul Academiei mi-a
conferit titlul onorific de Doctor
Honoris Causa și port cu sfințenie
și responsabilitate acest titlu.
Mi-aș dori să vizitez mai

istorică a tânărului nostru
stat, Republica Moldova. În
acest context, cum vedeți
viitorul Republicii Moldova
peste două-trei decenii? Ce
urmează să înfăptuiască
conducerea țării și poporul
moldovenesc pentru prosperitatea acestui stat?
M.S.:
Bineînțeles,
ne
bucurăm în mod deosebit de succesele obținute
pe parcursul a 25 de ani de
Independență. Eu consider că
Independența urmează a fi
consolidată în continuare cât
mai mult pe intern. Prin muncă

des Academia de Administrare
Publică
cu unele prelegeri
la zi, să particip la întâlnirile
cu profesorii, cu masteranzii,
să discutăm despre problemele actuale din domeniul
administrației publice. Sunt
mereu la dispoziția D-voastră.

asiduă și fructuoasă a tuturor
cetățenilor, prin canalizarea
eforturilor în direcția corectă,
prin, atenție, neadmiterea furturilor de miliarde. Aceasta
este o mare pată, o mare rușine
pentru istoria nouă a Republicii Moldova.
Și, de ce nu, prin altoirea
tinerei generații a dragostei
față de Moldova, a încrederii
în viitorul său. Dar, cred eu, că
e prea mult să așteptăm 2-3
decenii pentru a ne vedea țara
în rând cu lumea. Consider că
într-un deceniu vom reuși mai
multe lucruri bune. Cu atât mai
mult cu cât suntem la etapa
realizării Acordului de Asociere
Republica Moldova – Uniunea
Europeană și eu văd viitorul
său numai în componența
Uniunii Europene, noi avem

COR.:
Vom
interveni pe lângă conducerea
Academiei pentru organizarea unor asemenea întâlniri.
La Academie a devenit deja
o frumoasă tradiție de a
avea ca oaspeți ambasadori,
miniștri, personalități notorii din țară și de peste hotare
și vom încerca o deosebită
plăcere de a Vă avea și pe
D-voastră în calitate de oaspete cu prelegeri și discuții
la temă, despre evoluția

toate șansele pentru aceasta.
Dar data sau ziua aderării, apropierea zilei aderării depinde
de cât de sârguincios și calitativ vom realiza cele stipulate în
Acordul de Asociere.
Eu cred că, odată
cu aderarea la Uniunea
Europeană, vor fi scoase de
pe ordinea de zi foarte multe
probleme,
care copleșesc
acum societatea noastră. Am
în vedere și regăsirea definitivă
a fraților, și restabilirea spațiului
spiritual comun etc. Adică
ducerea la bun sfârșit a ceea
ce am început după declararea independenței,
când am asigurat
circulația în ambele
sensuri, am aprofundat
legăturile
culturale. Am purces
chiar și la integrarea
economică
prin
crearea
întreprinderilor mixte. Prima
lozincă lansată de
Snegur și Iliescu a
fost de a avea 100 de
întreprinderi mixte
moldo-române, pe
urmă numărul acestora a crescut cu
mult.
Nu mă îndoiesc de faptul
că toate aceste probleme vor
fi soluționate, dar, principalul,
este să scăpăm cât mai curând
de sărăcie, de nivelul de trai
indecent al populației. În caz
contrar, clasa politică, pur și
simplu, nu va fi înțeleasă. Așa
că 20 – 30 de ani e prea mult
pentru ca Republica Moldova
să revină la normalitate. Hai
să ne limităm la un deceniu.
Consider că este întru totul suficient.
COR.: Vă mulțumim mult
pentru interviu și Vă urăm
noi succese și mulți ani de
viață activă.
Interviu realizat de
Mihai MANEA și
Ion AXENTI
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Faima acestui ţinut trebuie
dusă departe peste hotarele sale
La 25 de ani de Independenţă, Agenţia de presă IPN „s-a autosesizat” să adune un portret a ceea
ce constituie astăzi Republica Moldova. Pentru aceasta a provocat mai multă lume, inclusiv oameni de
stat, politicieni, businessmeni, activişti civici, artişti, dar şi persoane fără funcţii şi titluri, dar care au ce
spune. Tabloul generic se numeşte: „Gânduri despre şi pentru Moldova”.
alt aspect pozi- înseamnă foarte mult.
tiv este şi fapO altă posibilitate pe
tul că, odată cu care au obţinut-o cetăţenii
Independenţa, acestei ţări este cea de a
R e p u b l i c a merge peste hotare fără
Moldova
a a fi supuşi acelei „site a
ieşit pe arena securităţii” din vremurile aninternaţională, a terioare. În ceea ce ţine de
devenit un stat administraţia publică locală,
alături de cele- primarul spune că aceasta
lalte state ale nu mai este ca un apendice
lumii, a obţinut al organelor centrale, care
calitatea
de trebuie doar să dea darea
membră
a de seamă pe anumite probONU şi a altor leme, dar a devenit cea care
Valentin GUȚAN, primar
cu opt mandate: „Prin anii organizaţii internaţionale. are dreptul să hotărască
”90, când toţi eram setoşi Este îmbucurător că lumea problemele din teritoriul
de Independenţă, voiam întreagă a auzit despre Re- pe care îl administrează.
Este vorba şi despre
schimbarea. Poate astăzi publica Moldova.
Printre
eşecuri
edi- independenţa
financiară
nu avem ceea la ce am visat, dar este un moment lul menţionează conflic- chiar dacă nu e până la
pozitiv, pe care nu ni-l tul transnistrean, pentru că capăt. Autorităţile publice
poate lua nimeni – trăim astăzi Republica Moldova nu locale pot lua decizii în ceea
într-un stat independent, este un stat integru aşa cum ce ţine şi de priorităţi, în
statul nostru, Republica ne-am dorit şi aşa cum a fost. comparaţie cu perioada de
Un alt eşec ţine de politica până la Independenţă, când
Moldova”.
Edilul, care este la al op- economică, care nu răspunde erau doar indicaţii.
Primarul de Cricova
tulea mandat în oraşul Crico- aşteptărilor oamenilor.
Valentin Guţan spune că afirmă că noile generaţii, cova din municipiul Chişinău,
afirmă că, lăsând la o parte
problemele economice, ne
putem mândri că locuim
în statul nostru, aşa cum o
fac alte popoare ale lumii.
În viziunea sa, odată cu
Independenţa, cu excepţia
anumitor momente care nu
au fost atât de pozitive, au
existat mai multe realizări. În
primul rând, este vorba despre
libertate – libertatea cuvântului, libertatea de exprimare.
Potrivit edilului, începând cu anii ”92 – ”93, vine din sistemul vechi, fiind piii trebuie să se mândrească
dreptul de a alege nu educat în perioada sovietică cu faptul că sunt cetăţeni
a mai fost un drept for- şi odată cu Independenţa, ai Republicii Moldova. Tremal, consfinţit prin legea ca om, s-a simţit liber. buie să se mândrească cu
fundamentală a statului, ci Totodată, a primit satisfacţie istoria statului nostru, cu
a devenit unul real. Au ur- sufletească, fiind ales pen- strămoşii. Apropo, în localimat alegeri – parlamentare, tru opt mandate consecutiv tate a fost amenajată o alee
locale etc. şi cetăţeanul a în calitate de primar. Pentru a domnitorilor, unde sunt
primit dreptul să aleagă şi el încrederea de care s-a bu- amplasate busturile cesă hotărască soarta ţării. Un curat din partea cetăţenilor lor mai de vază domnitori,
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un lucru util pentru noile
generaţii. În pofida problemelor existente, copiii trebuie să se mândrească de
faptul că sunt cetăţeni ai Republicii Moldova. În opinia
sa, e nevoie de educaţia
generaţiilor tinere în spirit
patriotic, în spiritul dragostei faţă de acest pământ.
Edilul e de părere că
moldovenii trebuie să fie
mai hotărâţi, să înveţe mai
mult din istorie, să vadă
cum procedau strămoşii,
care nu-şi plecau capul în
faţa duşmanilor, dar căutau
cu forţe mici să facă lucruri mari. În viziunea sa,
ne-ar mai trebui bărbăţie,
hotărâre şi poziţie civică. „Îi
doresc Republicii Moldova
să prospere. Sperăm la un
viitor nu doar pentru noi,
dar şi pentru generaţiile
viitoare. Mi-aş dori să ajungem la un moment, în care
nu doar cetăţenii noştri
plecaţi să revină, dar şi
cetăţenii străini să vină la
noi. Moldova să fie cât mai
des vizitată de cetăţeni
străini, ca faima acestui
ţinut, pentru că într-adevăr
o merită, să fie dusă departe
peste hotarele ei”, a conchis
Valentin Guţan.

Notă. Valentin Guţan a
ajuns în fotoliul de primar al
oraşului Cricova la vârsta de
27 de ani. De profesie pedagog a câştigat primul mandat
în anul 1987, iar de atunci este
în fruntea primăriei Cricova,
exercitând al optulea mandat.
Elena NISTOR, IPN
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Normative organizatorice în activitatea APL
ÎNTREBARE. Cine reprezintă interesele unei localităţi
din componenţa comunei, dacă din această localitate în
consiliul comunal nu a fost ales niciun consilier?
RĂSPUNS. În conformitate cu art. 35 din Legea 436/2006,
satul, din care nu a fost ales niciun consilier în consiliul local,
alege un delegat sătesc, care apără şi reprezintă interesele
localităţii în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi
în alte autorităţi.
Delegatul sătesc este ales la adunarea generală a locuitorilor
cu drept de vot al satului, cu votul majorităţii celor prezenţi.
Alegerea delegatului sătesc se face în prezenţa primarului
sau a viceprimarului unităţii administrativ-teritoriale respective.
La adunarea generală trebuie să participe, cel puţin, o treime
din locuitorii cu drept de vot ai satului.
Alegerea delegatului sătesc se face pe durata mandatului
consiliului. Adunarea generală a locuitorilor satului, în condiţiile
art. 35, alin. (2) şi (3), poate accepta demisia sau poate hotărî
revocarea delegatului sătesc.
Prin decizia consiliului local, delegatul sătesc poate fi remunerat din
bugetul local.
Delegatul
sătesc
exercită
următoarele atribuţii principale:
a) participă la şedinţele consiliului
local;
b) aduce la cunoştinţă locuitorilor satului deciziile consiliului şi
dispoziţiile primarului;
c) acordă sprijin autorităţilor
administraţiei publice locale în realizarea măsurilor ce ţin de interesele
satului respectiv;
d) prezintă propuneri de realizare a unor obiective economice, social-culturale şi de rezolvare a altor probleme ce ţin
de interesele satului;
e) urmăreşte modul în care administraţia publică locală
rezolvă problemele satului care l-a delegat şi informează despre
aceasta populaţia.
În cazul în care consiliul sau primarul preconizează să emită
acte care, în viziunea delegatului sătesc, contravin intereselor
satului din a cărui parte a fost ales, delegatul poate propune
amânarea adoptării lor pentru a se consulta cu locuitorii satului.
ÎNTREBARE. Care este locul şi rolul primăriei în comunitate şi cum se formează statele de personal ale acesteia?
RĂSPUNS. Conform art. 40 „Primăria şi statutul personalului
primăriei” al Legii 436/2006, primăria se organizează şi funcţionează
în baza unui regulament aprobat de consiliul local şi îndeplineşte
funcţia de structură executivă care ajută primarul şi asistă secretarul consiliului local în îndeplinirea atribuţiilor lor conform legii.
Statele de personal ale primăriei sunt aprobate prin decizia
consiliului local pornind de la recomandările ce se conţin în
Hotărârea Guvernului nr. 688 din 10.06.2003 cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor),
oraşelor (municipiilor).
Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi
încetării raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului
primăriei, drepturile şi obligaţiile lui sunt stabilite de legislaţia în
vigoare şi de regulamentul primăriei, aprobat de consiliul local.

ÎNTREBARE. Cine acordă concediu primarului şi cine
este în drept să-i aplice sancţiuni disciplinare?
RĂSPUNS. Conform prevederilor art.115, alin. (6) din Codul
Muncii şi art.15, alin.(3) din Legea 199/2010, concediul de odihnă anual se acordă salariatului (primarului) în temeiul ordinului (dispoziţiei,
deciziei, hotărârii) emise de către angajator (conducătorul autorităţii
publice). Dar cine este angajatorul (conducătorul) primarului?
Potrivit art.1, 119, alin. (1) şi 134, alin. (1) din Codul Electoral,
primarul este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber
exprimat, pentru un mandat de 4 ani, de către alegătorii (locuitorii
cu drept de vot) din UAT concretă.
Respectiv, pentru a-i acorda concediu primarului ar trebui
să se convoace adunarea tuturor alegătorilor, ceea ce este imposibil, nu este real şi această procedură nu este prevăzută
în niciun act legislativ sau normativ. În baza art.6, alin. (1) şi
(3) din Legea 436/2006, consiliile locale şi raionale, primarii şi
preşedinţii de raioane funcţionează ca autorităţi autonome
şi între ele nu există raporturi de
subordonare. Acordarea concediului primarului în temeiul
deciziei consiliului local sau a
dispoziţiei preşedintelui raionului tot nu are putere juridică,
de aceea, acordând angajaţilor
primăriei diferite concedii, primarul îşi acordă însuşi concediu prin
dispoziţia sa.
Este o practică utilizată în
multe primării din Republica Moldova, deoarece există acest gol în
legislaţie.
Dar mai există şi o altă practică care nu contravine legislaţiei.
Conform art. 34, (3) al legii 436/2006 „Interimatul funcţiei de
primar”, în caz de absenţă temporară, primarul poate delega,
sub proprie răspundere, exercitarea atribuţiilor sale viceprimarului sau, după caz, secretarului consiliului pe întreaga durată
a absenţei sale. Odată numit în calitate de primar interimar, viceprimarul sau, după caz, secretarul consiliului, prin dispoziţia
sa poate acorda primarului în exerciţiu concediu conform prevederilor Codului muncii.
Potrivit art. 204, alin. (1) şi 207, alin. (1) din Codul Muncii, sancţiunile disciplinare se aplică de către angajator
(conducător). Însă, în baza exemplului descris mai sus de acordare a concediului primarului, reiese că, pentru a-i aplica careva sancţiuni disciplinare primarului, trebuie convocată adunarea tuturor alegătorilor. Respectiv, şi acest gol în legislaţie
face imposibil ca primarului să-i fie aplicată vreo sancţiune
disciplinară.
Din partea redacției. Vă confruntați cu probleme în administrarea publică, cu situații incerte? Nu ezitați, adresați
redacției ziarului „Funcționarul Public” întrebările la care
căutați răspunsuri adecvate, conform legislației în vigoare.
Suntem totdeauna la dispoziția Dumneavoastră, iar profesorii, experții de la Academia de Administrare Publică, de
la alte instituții publice, vă vor da răspunsuri exhaustive la
întrebările care Vă frământă, care vor fi, de asemenea, publicate la această rubrică a ziarului.
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În lumea ştiinţei şi a tehnicii

TEHNOPROFIL apreciat cu „Aur” la New York
TEHNOPROFIL MOLDOVA este unica companie din țară care a obținut premiul QUALITY SAMMIT la
categoria „Aur” al organizației Business Initiative Directions din New York, depășind numeroși competitori
din întreaga lume. Constituită din mai mulți academicieni/cadre universitare și profesioniști din diverse domenii, această organizație internațională promovează cultura calității la nivel global.
TEHNOPROFIL MOLDOVA
este un brand cunoscut în rândul antreprenorilor care știu
cum să conducă o afacere „cu
înțelepciune”. Ei nu-și permit
cheltuieli inutile, fiind capabili să activeze în beneficiul
companiei. Este vorba despre
marii transportatori rutieri de
marfă, gospodăriile agricole
competitive, companiile ce
oferă servicii de transportare
a pasagerilor. Printre acestea

sunt și firme
private. Deși
spectrul
serviciilor
pe care le
prestează
este divers,
un lucru îi
unește:
ei
beneficiază
de
servicii
de calitate,
restaurându-

și anvelopele la compania
TEHNOPROFIL.
Astfel, ei economisesc sume
substanțiale la achiziționarea
unor pneuri noi, deoarece
costul reșapării anvelopei
este cu 40-50% mai mic decât
anvelopa nouă. Mai mult,
deși restaurate de două sau
chiar de trei ori la TEHNOPROFIL, anvelopele niciodată
nu i-au dezamăgit. Și totul
se datorează tehnologiilor
și echipamentelor pe care le
utilizează compania. Astfel,
sunt reșapate anual 5 mii de
anvelope, aceasta fiind, la moment, capacitatea maximă a
fabricii.

UTM – câștigător al concursului de idei „Milano-2015”
Universitatea Tehnică din
Moldova a fost desemnată
drept câștigător al Concursului de idei şi proiecte pentru
utilizarea proprietății publice
rămase după demontarea pavilionului Republicii Moldova
de la Expoziția Mondială „Milano-2015”. O decizie, în acest
sens, a fost luată de o comisie
specială, după analiza ofertelor
prezentate pentru concurs.
În
acest
context,
prezentând oferta UTM, rectorul Universității, Viorel Bostan,
a accentuat că pavilionul va fi
amplasat în campusul instituției
din sectorul Râșcani al capitalei,
unde zilnic se află circa 6 mii de
studenți, şi va fi folosit atât în
scopuri educaționale, inclusiv
ca un poligon pentru testarea
ideilor studenților în diferite do-

menii ale științei și tehnicii, cât
și drept un centru expozițional
pentru evenimente de rang
instituțional, local și național.
Făcând o analiză a ofertelor de idei prezentate pentru concurs, viceprim-ministrul
Octavian Calmîc, ministru al
economiei, a accentuat că
proiectul prezentat de Universitatea Tehnică din Moldova
este cel mai eficient atât din
punct de vedere financiar, cât
și funcțional, deoarece oferă
posibilitatea încadrării pavilionului în circuitul educațional
şi ştiințific. „Scopul concursului
a fost selectarea celei mai interesante idei sau celui mai original proiect de utilizare eficientă
a patrimoniului rămas în urma
participării Republicii Moldova
la Expoziția Mondială „Mila-

no-2015”. Cred că ne-a reușit
acest lucru, deoarece proiectul
UTM întrunește o serie de idei,
care permit exploatarea pavilionului din punct de vedere
funcțional, precum şi oferă
accesibilitate pentru publicul
larg de a se iniția în lumea
științei ”, a accentuat ministrul
Octavian Calmîc.

Notă. În anul 2015, Republica Moldova a participat pentru
prima dată cu pavilion propriu la
Expoziția Mondială EXPO 2015,
care a avut loc în orașul Milano,
Italia. Pavilionul țării noastre a
ajuns în lista celor 11 țări cu cele
mai originale pavilioane, fiind plasat în rând cu pavilioanele Austriei,
Estoniei, Israelului, Italiei etc.

Se lansează concursul „Topul Inovațiilor”
În atenția cercetătorilor,
instituţiilor/organizaţiilor din
sfera ştiinţei şi inovării, oamenilor de afaceri interesaţi de
transfer tehnologic şi inovaţii,
întreprinderilor inovaţionale,
care activează pe teritoriul
Republicii Moldova şi în ul-

timii doi ani au inventat, cercetat, brevetat şi/sau implementat invenţii şi tehnologii
inovaţionale
Scopul concursului constă
în promovarea şi stimularea activităţii ştiinţifice şi de
inovare în Republica Moldova,

identificarea celor mai originale şi valoroase inovaţii, informarea publicului cu privire la
potenţialul inovaţional al ţării .
Dosarele înaintate la concurs se vor prezenta până la
data de 20 noiembrie 2016 (pe
suport de hârtie sau în variantă
electronică) pe adresa: mun.
Chișinău, MD-2028, str. Miorița
5, bir. 409, sau prin e-mail: concurs@aitt.md. Pentru detalii:
tel. 0-22 88 25 66 sau 0-22 88
25 65.
Nominalizarea câştigătorilor

şi şedinţa de premiere va avea
loc în luna decembrie a anului
curent, data va fi stabilită în prealabil.
Organizatorii concursului:
Academia de Științe a Moldovei,
Agenția pentru
Inovare și
Transfer Tehnologic și Agenția
de Stat pentru Proprietate
Intelectuală.
Regulamentul cu privire la
organizarea concursului „Topul
Inovațiilor”, ediţia a VI-a, poate
fi accesat pe pagina web: www.
aitt.md.

Nr. 15 (484)
august 2016

Dura lex, sed lex

FUNCŢIONARUL
PUBLIC

11

Colaborare în domeniul combaterii corupției
La Ministerul de Interne,
a avut loc o întrevedere a dlui
Vitalie Moisei, șeful Serviciului
protecție internă și anticorupție
(SPIA), cu dna Alla Skvorțova,
Lider de echipă și Specialist de
programe din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD).
Cei doi oficiali au abordat
subiecte ce țin de activitatea SPIA
și PNUD, discutând și despre o viitoare colaborare pe segmentele
de prevenire a corupției, instru-

irea angajaților SPIA, pregătirea
specialiștilor în domeniul analitic
etc.
Astfel, în cadrul discuțiilor,
șeful SPIA, Vitalie Moisei, a ținut să

Prins cu mâța-n sac

Ofițerii Serviciului protecție
internă și anticorupție (SPIA)
al MAI, de comun cu procurorii Anticorupție, au reținut în
flagrant delict un ofiţer de

investigații din cadrul Inspectoratului de poliție Râşcani al
Direcției de poliție a municipiului Chişinău, în timp ce acesta
primea mită de la un bărbat.
Potrivit informației, polițistul
ar fi extorcat 350 de euro de
la bărbatul sus-numit, pentru absolvirea acestuia de
la răspunderea penală pentru o pretinsă faptă de cultivare
ilegală a plantelor ce conțin
substanțe narcotice. Urmare a
desfășurării măsurilor speciale

de investigaţii și acţiunilor procesual-penale, polițistul a fost
reținut în incinta Inspectoratului de poliție în care activa, în
timp ce primea banii extorcați.
Ulterior, suspectul a fost escortat la sediul Procuraturii
Anticorupție pentru a fi audiat
în calitate de bănuit.
Pe cazul dat, Secția urmărire
penală a Serviciului protecție
internă și anticorupție (SPIA) al
MAI a inițiat un dosar penal pentru corupere pasivă.
Pentru
o
astfel
de
infracțiune, Codul Penal al Republicii Moldova prevede o
pedeapsă cu închisoare de până
la 10 ani cu aplicarea unei amenzi în mărime de până la 8000
de unități convenționale şi cu
privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii publice sau de a
exercita o anumită activitate pe
un termen de la 7 la 10 ani.
Serviciul relații publice
al SPIA

Trafic de influență la
Drochia și Cantemir

Doua persoane au fost
reținute de Centrul Național
Anticorupție și procurorii
anticorupție, ambele fiind
bănuite de trafic de influență.
În primul caz, produs la Drochia, ofițerii DGT „Nord” au prins
în flagrant delict un bărbat
care, potrivit denunțătorului,
împreună cu ofițerul de

urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție, ar fi
extorcat 500 de euro pentru o

menționeze că „este
extrem de important
ca instituțiile similare și organizațiile
internaționale
de
profil, care sunt orientate pe acelaș
segment, având un
scop comun, să conlucreze imperios și să
asigure un suport reciproc”.
Reprezentanta PNUD, Alla
Skvorțova, a subliniat, la rândul
său, că „organizația pe care o

reprezintă este mereu deschisă
spre colaborare și că orice proiect
bine structurat, care se încadrează
în strategia de activitate a Programului, este binevenit”.
Totodată, părțile au stabilit
ca în cel mai scurt timp, Serviciul
protecție internă și anticorupție
să vină cu un proiect final,
care, ulterior, va fi examinat de
experții PNUD și anexat unui program complex și extins pentru
obținerea primelor rezultate cât
mai curând.

decizie favorabilă într-un caz
de huliganism. Bărbatul ar fi
susținut că are influență asupra
procurorului de la procuratura
raionului Drochia, în atribuțiile
căruia era conducerea urmăririi
penale.
În al doilea caz, ofițerii DGT
„Sud” au reținut un instructor auto de la ÎS „Centrul de
Pregătire a Specialiștilor pentru
Armata Națională”, filiala Cantemir. Acesta ar fi pretins 250 de
euro susținând că are influență
asupra angajaților Î.S. „CRIS
REGISTRU”, Secția Înregistrare

a Transportului și Calificarea
Conducătorilor Auto Cahul, în
vederea obținerii permisului
auto de categoria „B” fără promovarea examenului practic.
Urmare a măsurilor speciale
de investigație și a acțiunilor
de urmărire penală, suspecții
au fost reținuți. Conform art.
326, alin. (2), lit. b) Cod Penal
al Republicii Moldova, dacă
vor fi găsiți vinovați, bărbații
sunt pasibili de o pedeapsă cu
închisoare de la 2 la 6 ani sau
amendă în mărime de la 3000 la
4000 unități convenționale.

500 de euro mită pentru
permis de conducere

Ofițerii
DGT
„Nord” a CNA şi procurorii anticorupție
au reținut un bărbat
din Edineţ, fiind
suspectat de trafic
de influență. Potrivit denunțătorului,
acesta, împreună
cu o persoană
neidentificată
la
moment de către organul de
urmărire penală, susținând că
au influenţă asupra angajaților
din cadrul Secției de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto,
filiala Edineţ a ÎS ,,Registru”, ar
fi extorcat 500 de euro pentru
eliberarea permisului de conducere auto categoria „E”, fără promovarea examenului teoretic şi
practic.
Urmare a măsurilor speciale
de investigație și a acțiunilor

de urmărire penală întreprinse,
bărbatul a fost prins în flagrant delict după primirea a 450 de euro
transmiși sub controlul CNA, persoana fiind recunoscută în calitate
de bănuit.
Pe cazul dat a fost pornită o
cauză penală, conform elementelor infracțiunii prevăzute de art. 326,
alin. (2) lit. b), Cod Penal al Republicii
Moldova – trafic de influență. Dacă
va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o
pedeapsă cu închisoare de la 2 la 6
ani sau amendă în mărime de la 3000
la 4000 unităţi convenţionale.
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Descoperire unicat pentru
arheologia românească la Botoşani
Arheologii botoşăneni, în
colaborare cu specialiştii din
Iaşi şi Suceava, au făcut o descoperire unicat pentru arheologia
românească. Aceştia au găsit, în
cadrul celei mai mari aşezări a
misterioasei culturi Cucuteni, o
megastructură de peste 1.000
de metri pătraţi, care a fost, cel
mai probabil, un uriaş templu
de acum 7.000 de ani.
Este
vorba
despre
rămăşiţele unei clădiri de peste
1000 de metri pătraţi, cu numeroase dependinţe, situată
probabil în centrul aşezării.
Uriaşa megastructură a fost
descoperită în cadrul campaniei de săpături începută
acum 2 săptămâni. „Această
megastructură, este unicat
deocamdată în preistoria
românească”, spune convins
arheologul Aurel Melniciuc, directorul Muzeului Judeţean de
Istorie Botoşani.
Megatemplul de pe
malurile Prutului
Uriaşa aşezare cucuteniană,
în interiorul căreia a fost scoasă
la lumină megastructura, se află
pe malul Prutului în apropiere de
localitatea Ripiceni. Specialiştii
spun că nu s-a mai descoperit o
structură de dimensiuni atât de
mari, veche de acum 7000 de
ani, în arealul culturii Cucuteni
din România. Deocamdată

cercetările continuă, inclusiv
cu determinări magnetometrice, care au reliefat dimensiunile gigantice ale structurii.
Ca săpătură, doar 100 de metri
pătraţi au putut fi cercetaţi la
şpaclu şi periuţă.
Au fost enunţate câteva ipoteze. În primul rând, ar putea fi
vorba de un templu uriaş, de

de comunitate, de trib”, spune
arheologul Aurel Melniciuc.
Uriaşul templu sau locuinţă de
şef de trib a fost cercetată şi
de reputatul arheolog Dumitru
Boghian, conferenţiar universitar, doctor la Universitatea
„Ştefan cel Mare” din Suceava.
Acesta spune că structura este
de-a dreptul uriaşă. Conform

acum 7000 de ani, un loc de
veneraţie şi pelerinaj poate pentru mai multe comunităţi din
această zonă. Arheologii cred
însă că ar putea fi şi locuinţa
sau centrul de putere al unei
căpetenii de trib cucuteniene,
ce domina politic ambele
maluri ale Prutului. „Gândiţivă că este o locuinţă de 1000 de
metri pătraţi. Deocamdată. s-ar
părea unicat pentru Cucuteniul
din România. Poate fi un templu, poate fi locuinţa şefului

domniei sale, megastructura era
dotată inclusiv cu palisadă şi val
de pământ, structuri de apărare.
„Spaţiul interior are aproximativ
1000 de metri pătraţi, împreună
cu incinta, împreună să spunem cu construcţia, şanţul cu
palisadă lutuită, în jur de 1500
de metri pătraţi. Este foarte
mare. În alte situri, o asemenea
megastructură ar reprezenta
întregul sit”, spune Dumitru
Boghian.
Uriaşa locuinţă era ridicată

pe o structură de lemn şi era
construită dintr-un soi de
chirpici. Despre posibilitatea
ca această structură să fi
fost un centrul politic al unei
căpetenii care domina regiunea, specialistul arată că ipoteza unor structuri paleopolitice
poate fi luată în considerare,
dar, deocamdată, imposibil de
dovedit arheologic.
Notă. Cultura Cucuteni
sau Cucuteni-Tripolia, una
dintre cele mai vechi civilizații
din Europa, și-a primit numele
după satul cu același nume
din apropierea Iașiului, unde
în anul 1884 s-au descoperit
primele vestigii. Cultura Cucuteni a precedat cu câteva sute
de ani toate așezările umane
din Sumer și Egiptul Antic. Cultura Cucuteni se întindea pe o
suprafață de 350.000 kilometri
pătrați, pe teritoriul actual al
României, Republicii Moldova și
Ucrainei.
Pe teritoriul României cultura Cucuteni era răspândită în
Moldova, nord-estul Munteniei,
sud-estul Transilvaniei și Basarabia și se caracteriza printr-o
ceramică de foarte bună calitate, bogat și variat pictată, ea
fiind unică în Europa.
Luminiţa BOICIUC
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