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Rod al unor căutări ştiinţifice de valoare
Result of some valuable scientific searches
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SUMMARY
Annually, the Editorial Activity division of the Academy of Public Administration edits the
proceedings of the scientific-practical conferences with international participation „Theory
and Practice of Public Administration”, in a separate volume. This year collection contains 120
articles signed by the researchers of the Academy, of other national higher education institutions and from the similar institutions abroad, of central and local public authorities.
The most relevant scientific researches presented in the plenary session of the Conference as
well as within six workshops are emphasized in the article.
Key words: conference, public administration, public administration reform, public
management, research, scientific activity, professional development.

REZUMAT
În fiecare an, Secția activitate editorială a Academiei de Administrare Publică editează în
volum aparte materialele conferinţelor ştiinţifico-practice cu participare internațională „Teoria
şi practica administrării publice”. Culegerea din acest an conține 120 de materiale, semnate de
cercetători ai Academiei, altor instituții de învățământ superior din țară şi din instituții similare
din străinătate, ai autorităților administrației publice centrale şi locale.
În articol sunt evidențiate cele mai relevante cercetări ştiințifice prezentate în şedința plenară a Conferinței, precum şi în cadrul celor şase ateliere de lucru.
Cuvinte-cheie: conferință, administrare publică, reforma administrației publice, management public, cercetare, activitate ştiințifică, dezvoltare profesională.
Secția activitate editorială a Academiei de Administrare Publică, în strânsă
colaborare cu catedrele şi alte formațiuni
ştiințifice şi didactice ale Academiei, a
scos de sub tipar culegerea cu materialele
Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internațională „Teoria şi practica
administrării publice”, care a avut loc pe
19 mai 2017. Acest for ştiințific anual

a fost dedicat Zilei Academiei şi celei
de-a 24-a aniversări de la fondarea acesteia (21 mai 1993).
Culegerea de articole şi studii, apărută
în ajunul acestui important for ştiinţific, a
fost plasată şi pe site-ul Academiei.
Culegerea din acest an conține 120 de
materiale, semnate de cercetători ai Academiei, altor instituții de învățământ supe-
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rior şi ştiințifice din țară, dar şi din instituții
similare din străinătate, ai autorităților
administrației publice centrale şi locale.
Oleg BALAN, rector al Academiei
de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar, apreciază în
cuvântul său introductiv, că Academia
de Administrare Publică este primul facilitator național al dezvoltării ştiinței
administrației prin efectuarea de cercetări
ştiințifice interdisciplinare în domeniul
teoriei şi practicii administrației publice, reglementărilor juridice ale activității
administrative, managementului public,
sistemelor informaționale din serviciul
public, cooperării şi întreținerii relațiilor
internaționale în domeniul administrației
publice. Prin cercetările efectuate, Academia contribuie la crearea suportului
ştiințific pentru desfăşurarea reformei
administrației publice, elaborării de noi
forme şi metode de administrare, care
au menirea să asigure eficiența activității
autorităților publice.
Pe parcursul celor douăzeci şi patru
de ani de activitate Academia de Administrare Publică, în calitate de instituție
de învățământ superior şi de centru
național de promovare a politicii de stat
în domeniul administrației publice, a
acumulat o bogată experiență de organizare a activității ştiințifice. Activitatea
de cercetare ştiinţifică se efectuează în
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cadrul catedrelor, laboratoarelor, altor
unități structurale, în domeniul profilurilor ştiințifice acreditate. Academia de
Administrare Publică este membru de
profil al Academiei de Ştiințe a Moldovei
şi, în această calitate, realizează mai multe proiecte de investigație în domeniul
administrației publice locale şi dezvoltării
regionale, aducându-şi, astfel, contribuția
la soluționarea problemelor existente în
aceste domenii.
În cadrul sesiunii plenare au fost examinate problemele cu privire la provocările
reformei administrației publice în Republica Moldova la nivel local, unele reflecții
privind omul, societatea, statul în calitate
de categorii constituționale perene, investigate şi prezentate de cercetătorii autohtoni, iar aspectele comparate privind
tendințele şi perspectivele descentralizării
puterii în Ucraina au fost prezentate de
cercetătorii Institutului Regional de Administrare Publică din Odessa al Academiei
Naționale de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Ucrainei.
Compartimentul şedinței în plen
a conferinței se deschide cu articolul
ştiințific ,,Provocările reformei administraţiei publice la nivel local”, semnat de
Tatiana ŞAPTEFRAȚI, doctor, conferențiar
universitar la Academia de Administrare
Publică. Potrivit autoarei, reforma administraţiei publice în Republica Moldova
este un deziderat indiscutabil, care derivă,
în primul rând, din considerentul că autorităţile administraţiei publice sunt responsabilii şi promotorii reformelor în toate
domeniile vieţii sociale. Astfel, numai un
sistem de administrare eficient cu un corp
de funcţionari responsabili şi competenţi
poate asigura buna realizare a reformelor
din societate. Reforma administraţiei publice este condiţionată şi de implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană.
Depolitizarea, delimitarea clară a competenţelor şi a funcţiilor, precum şi asi-
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gurarea cu toate resursele necesare şi un
corp de funcţionari cu înaltă calificare şi
bine motivaţi sunt principalele provocări
pentru administraţia locală, în contextul
punerii în aplicare a reformei administraţiei publice. Reforma administraţiei publice
nu este un document static. Pe parcursul
implementării pot interveni completări,
ajustări în scopul îmbunătăţirii organizării şi funcţionării sistemului administraţiei
publice din Republica Moldova. Reforma
administrativ-teritorială este o condiţie
pentru înregistrarea rezultatelor reformei
administraţiei publice locale.
Ion GUCEAC, doctor habilitat, profesor
universitar, membru-corespondent al Academiei de Ştiințe a Moldovei, semnează
articolul ,,Evoluția statului în concepția
contemporană”, în care invocă modelele
de bază ale unei posibile transformări a
statului contemporan şi accentuează că, în
niciun caz, nu poate fi vorba despre dispariţia statului în general, deoarece, în pofida
oricăror transformări în cadrul relaţiilor interstatale, statul naţional se menţine pentru mult timp un actor de bază pe arena
mondială. Statele sunt şi vor rămâne entităţi dominante în afacerile mondiale.
În articolul ,,Decentralizarea puterii:
tendințe şi perspective europene pentru
Ucraina”, autorii din țara vecină Nikolai IJA,
director al Institutului Regional de Administrare Publică din Odessa al Academiei Naționale de Administrare Publică de
pe lângă Preşedintele Ucrainei, doctor în
ştiințe politice, profesor, şi Andrei MAEV,
şef de sector la aceeaşi instituție, analizează implementarea reformelor de descentralizare din țara respectivă, efectuate în baza tradițiilor, principiilor şi
experienței europene.
Materialele celor şase ateliere tematice din cadrul Conferinței cu participarea
cercetătorilor din țară şi de peste hotare,
care conțin peste 600 de pagini de carte,
vin să diversifice şi să concretizeze problemele teoriei şi practicii administră-
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rii publice, reieşind din particularitățile
ştiinței administrației şi interconexiunea
acesteia cu domeniile ştiințifice adiacente, cum ar fi dreptul, economia, sistemele
informaționale din sfera administrativă,
dar şi din solicitările practicii administrative, care necesită asistență ştiințificometodologică.
Se evidențiază în acest sens articolele ,,Dimensiuni strategice ale reformei
administrației publice din Republica Moldova”, semnat de Aurel SÎMBOTEANU, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, prorector al Academiei de Administrare Publică (p. 21), ,,Caracteristici ale culturii
organizaţionale în sistemul administraţiei
publice din Republica Moldova” de Angela
ZELENSCHI, doctor, conferenţiar universitar, Academia de Administrare Publică (p.
37), ,,Implementarea guvernării electronice în organizarea şi gestionarea serviciilor
publice” de Violeta TINCU, doctor în ştiințe
administrative, lector superior universitar,
Academia de Administrare Publică (p. 59),
,,Fenomenul academic în context universal” de Alexandru ROMAN, doctor habilitat în ştiințe istorice, profesor universitar,
Universitatea de Stat din Moldova (p. 142),
,,Efficiency of Tehnology and R&D in contemporany World” (,,Eficiența tehnologiei
şi cercetării/dezvoltării în lumea contemporană”) de Nicolae ȚÂU, doctor habilitat,
profesor universitar la Academia de Administrare Publică (p. 148), ,,Datele subiective
şi obiective ce determină aplicarea art. 90
Cod penal al Republicii Moldova pe cauzele penale de corupție şi cele conexe lor
în care figurează funcționari publici şi/sau
demnitari” de Ion TIPA, doctor în drept,
conferenţiar universitar, Academia de Administrare Publică (p. 275), ,,Managementul sistemelor informaționale medicale
din Republica Moldova” de Emil CEBAN,
doctor habilitat, profesor universitar, prorector, Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, master în
ştiințe economice, Pavel BANOV, asistent
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universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemițanu” (p.
384), ,,Cloud computing in the public sector in the Czech Republic” (,,Cloud computing în sectorul public al Republicii Cehe”),
semnat de Viktor ONDRÁK de la Institutul
de informatică al Facultății de business şi
management a Universității Tehnologice din Brno, Republica Cehă, şi Bernard
NEUWIRTH de la aceeaşi instituție de
învățământ (p. 494), ,,The benefit of individual course websites in professional development and higher education” (,,Beneficiile site-urilor individuale de curs în dezvoltarea profesională şi în învățământul superior”) de Thomas SCHMITZ, doctor, profesor, angajat la AAP în calitate de expert
al Agenției de Cooperare Internațională a
Germaniei (GIZ) (p. 548).
Problematica ştiințifică din cadrul atelierelor s-a referit la subiecte privind reformarea administrației publice în contextual proceselor integraționiste europene,
problemele actuale ale ştiinței politice şi
parcursul european al Republicii Moldova.
Sunt actuale şi subiectele ce țin de aspectele teoretico-conceptuale şi practice privind edificarea statului de drept şi modernizarea administrației publice, tendințele
managementului public în contextul creării unui sistem administrativ bazat pe
cunoaştere, rolul e-Guvernării în dezvoltarea administrației publice, precum şi dezvoltarea profesională a personalului din
administrația publică.
Aurel SÎMBOTEANU afirmă în articolul ,,Dimensiuni strategice ale reformei
administrației publice din Republica Moldova”, că evoluţia reformei administraţiei
publice, implementarea în cadrul ei a unor
noi abordări privind activitatea administrativă, conform prevederilor Strategiei,
impune necesitatea pregătirii unei generaţii de funcţionari, care bazându-se
pe experienţa acumulată de predecesori
şi folosind experienţa altor ţări, să poată asigura continuitatea transformărilor
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democratice din societate şi să promoveze tehnologii administrative moderne. În
acest sens, dezvoltarea profesională a specialiştilor din administraţia publică, activitate de care este preocupată Academia de
Administrare Publică, serveşte drept garanţie pentru asigurarea calităţii activităţii
administrative şi ca o condiţie de sporire
continuă a randamentului muncii funcţionarilor publici. Autorul concluzionează,
că implementarea prevederilor Strategiei privind reforma administrației publice
pentru perioada 2016-2020 se va produce
în baza Planului de Acțiuni, aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 1351 din 15 decembrie 2016, care prevede detaliat succesiunea activităților ce
urmează să fie realizate şi rezultatele scontate. Activitățile de realizare a prevederilor
Strategiei pe toate dimensiunile analizate reprezintă un exercițiu administrativ
complex şi de durată care cere eforturi
substanțiale din partea tuturor actorilor
implicați şi depinde de voința politică, capacitatea de mobilizare a resurselor financiare, a capitalului uman de calitate şi a
resurselor informaționale de care dispune
administrația publică.
Liubovi PRODAN-ŞESTACOVA, magistru la Academia de Administrare Publică,
proaspăt doctor în ştiințe economice, argumentează în articolul ,,Marketing regional – un nou domeniu de instruire pentru
funcționarii publici” necesitatea de pregătire a cadrelor calificate de funcționari
publici. Considerând marketingul regional drept domeniu de cunoaştere necesar în vederea formării profesionale a
unor funcționari publici ,,arhitecți” ai unor
localități şi regiuni prospere, Departamentul dezvoltare profesională al Academiei,
sprijinit de Agenția Germană pentru Cooperare Internațională, lansează instruirea
în domeniul respectiv. Cursul „Marketing
local şi regional pentru dezvoltarea regională competitivă” are ca scop sporirea
competenţelor teoretice şi practice ale par-
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ticipanţilor la curs în domeniul marketingului local şi regional. Realizarea instruirii în
domeniul marketingului regional va permite crearea masei critice a funcționarilor
publici capabili să contribuie atât la promovarea produselor şi serviciilor locale şi
regionale, cât şi la crearea imaginii pozitive a localităților/regiunilor. Prin urmare, o
asemenea promovare va deveni o componentă esențială a procesului de dezvoltare
socioeconomică a localităților şi regiunilor,
concluzionează autoarea.
Merită menționat, de asemenea, articolul ,,Asigurarea calității proceselor de instruire a personalului din serviciul public”,
semnat de Aurelia ȚEPORDEI, director Departament dezvoltare profesională al Academiei de Administrare Publică, în care
cercetătoarea afirmă că asigurarea calității
proceselor de instruire este greu de realizat, ea are nevoie de cercetare, de inovare,
de specialişti, de tehnologie, de organizarea adecvată a muncii, de disciplină, de
creativitate, de resurse financiare. Eforturile Academiei au drept scop sincronizarea
dezvoltării profesionale a personalului
Prezentat: 6 iunie 2017.
E-mail: aap.editura@yahoo.com
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cu cele mai importante dezvoltări actuale
şi viitoare, fapt care ne oferă siguranța că
Academia va continua să deţină poziţia de
lider naţional în formarea specialiştilor de
înaltă calificare pentru serviciul public şi va
deveni o instituţie competitivă pe piaţa internaţională a serviciilor de instruire.
Fireşte, încărcătura ştiințifică a tuturor
publicațiilor din această culegere solidă
diferă de la un articol la altul, de la un autor la altul, în funcție de atelier şi tematică,
de abordare, perspicacitate şi experiență,
dar şi de atitudinea profund obiectivă sau
subiectivă față de fenomenele şi realitățile
disecate. Totodată, luată în ansamblul său,
recent lansata culegere de materiale ale
Conferinței ştiințifico-practice cu participare internațională ,,Teoria şi practica administrării publice” constituie o dovadă în
plus că la Academia de Administrare Publică se poate vorbi de un autentic proces
de investigație ştiințifică, de existența unei
adevărate cohorte de cercetători tineri şi
mai puțin tineri, dar cu adevărat talentați
în ceea ce priveşte cultivarea şi dezvoltarea
ştiinței naționale a administrării publice.

