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ZIAR BILUNAR EDITAT DE CĂTRE ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

SUPLIMENT LA REVISTA „ADMINISTRAREA PUBLICĂ“

„Acel vlăstar plantat în primăvară dă roade bune de un sfert de veac”

Adunare festivă dedicată aniversării
a 25-a de la fondarea Academiei
Profesori
și
studențimasteranzi, numeroși oaspeți de
onoare, printre care foștii rectori
ai Academiei Ala MIRONIC, Alexandru ROMAN și Vasile MARINA,
parteneri de dezvoltare din țară
și de peste hotare, absolvenți ai
Academiei de Administrare Publică s-au convocat, pe 18 mai
curent, într-o adunare festivă,
consacrată împlinirii a 25 de ani
de la fondarea instituției.
Ceremonia a debutat cu Imnul de Stat al Republicii Moldova
în interpretarea Fanfarei Poliției
de Frontieră.
- Fondarea Academiei de
Administrare Publică a fost determinată de necesitatea trecerii
la un nou sistem de guvernare
– cel democratic, a menționat
în cuvântul de salut rectorul
Academiei, Oleg BALAN, doctor
habilitat, profesor universitar.

Făcând o incursiune istorică,
conducătorul instituției a apreciat aportul Academiei la inițierea
și dezvoltarea științei autohtone a administrației, la pregătirea cadrelor pentru autoritățile
publice din republică. Toate
performanțele de până acum au
fost obținute prin implementarea
a noi forme și metode de instruire la standarde europene, prin
dotarea instituției cu echipament
performant cu ajutorul partene-

DECRET
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
Academiei de Administrare Publică
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al
Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în promovarea politicii de stat în domeniul administraţiei publice, pentru contribuția substanțială a corpului didactic la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici şi activitate
metodico-ştiinţifică prodigioasă, Academiei de Administrare Publică i se conferă „Ordinul de Onoare”.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Igor DODON
Nr. 722-VIII. Chişinău, 21 mai 2018.

rilor de dezvoltare. În activitatea
noastră întotdeauna am pus accentul pe calitate și profesionalism, a spus rectorul Oleg Balan.
Prezent la eveniment, secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Ermurachi, a subliniat valoarea unică a instituţiei şi
contribuţia acesteia la fortificarea
serviciului public. „Putem afirma,
cu certitudine, că problemele organizării, funcționării, reformării
și modernizării administrației

publice pot fi explorate mai bine
cu participarea nemijlocită a corpului profesoral-didactic și a discipolilor Academiei de Administrare Publică”, a accentuat Adrian
Ermurachi.
Cu prilejul acestei aniversări,
șapte colaboratori ai Academiei
au primit diplome ale Guvernului, în semn de recunoștință
pentru activitatea îndelungată și
contribuția semnificativă la promovarea imaginii instituției. Adrian Ermurachi a înmânat Diploma
Guvernului Republicii Moldova
de gradul întâi profesoarelor
Academiei Tatiana TOFAN, șef
Catedră economie și management public, doctor, conferențiar
universitar, și Ana GOREA, doctor, conferențiar universitar. De
diplome de gradul doi ale Guvernului s-au învrednicit Tatiana
NAIZAMBAEV, metodist în Departamentul studii superioare de
master, Ina MACOVEI, metodist
în Direcția relații internaționale,
(Continuare în pag. 4)

Prin Decretul președintelui
Republicii Moldova, Igor Dodon,
din 21 mai 2018,
unor colaboratori ai Academiei le-au
fost conferite distincții de stat
Medalia „Meritul Civic” :
- doamnei Aurelia ȚEPORDEI - director de departament,
- doamnei Tatiana ȘAPTEFRAȚI - conferențiar universitar,
- doamnei Tatiana SAVCA - lector superior,
- doamnei Rodica SOBIESKI-CAMERZAN - șef al Bibliotecii Științifice,
- doamnei Vera COSTÎȘINA - administrator al căminului-hotel,
- Titlul onorific „Om Emerit” domnului Mihail MANEA - șef Secție activitate editorială.
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Cu ocazia aniversării a 25-a de la fondarea Academiei de Administrare Publică,
pe adresa instiuției au sosit mai multe felicitări din țară și de peste hotare. Prezentăm în continuare câteva dintre aceste mesaje.

Mizăm în continuare pe o conlucrare fructuoasă cu
Academia de Administrare Publică

Dezvoltarea Republicii
Moldova ca stat independent şi democratic, însoțită
de transformări majore în
toate sferele vieții socialpolitice și economice, a
impus noi obiective, a căror realizare este posibilă
doar prin consolidarea capacităţilor administraţiei
publice la nivel central şi
local, prin formarea unui
sistem de administrare
publică modern și eficient,
bazat pe managementul
performanței,
promovarea valorilor democratice,

meritocrație şi profesionalism.
Aceste premise au stat la
baza creării, în anul 1993, a
Academiei de Administrare
Publică, instituție cu o misiune strategică – formarea
unui corp de funcționari
publici profesioniști, responsabili și capabili să asigure reuşita proceselor de
transformare a societăţii.
Pe parcursul celor 25 de
ani de activitate, instituția
și-a perfecționat modelul
de organizare, de management şi de instruire, pentru

a deveni un promotor activ
al politicii de stat în domeniul administrației publice, orientate spre sporirea
eficienţei administrative la
toate nivelurile, precum și
valorificarea opțiunii europene a Republicii Moldova.
Experiența
acumulată permite profesorilor,
cercetătorilor, studenților
și, mai ales, absolvenților
instituției să aspire spre
performanță, corespunzător principiilor societății
bazate pe cunoaștere, să
promoveze valorile gene-

Decizie întru totul îndreptățită
Problemei asigurării tuturor domeniilor de activitate a
economiei naționale cu cadre
înalt calificate i s-a acordat întotdeauna o atenție cuvenită.
Cu atât mai mult, după declararea Independenței țării
noastre.
Era de la sine înțeles faptul că în noile condiții politice
și social-economice rolul cadrelor este cu totul altul. Ceea
ce, în temei, a fost realizat
chiar de la bun început.
Dar rodul muncii lor, în
domeniile economic, soci-

al și spiritual, depindea în
mare măsură de organizarea
și coordonarea activităților
pe verticală și orizontală de
către administrațiile publice
centrală și locală. Or, la timpul
respectiv, țara ducea lipsă de
cadre bine inițiate în problemele administrării publice.
Pentru a completa acest
gol, la 21 mai 1993, am emis
Decretul respectiv, conform căruia a fost fondată
Academia de Administrare
Publică. Rolul principal în
edificarea acestei instituții

de învățământ superior deosebit de importante l-a jucat
primul său rector, doctor habilitat, profesor universitar,
regretatul Mihail Platon.
Ne bucură faptul că miile
de cadre care au studiat și au
absolvit Academia de Administrare Publică activează cu
succes în toate domeniile și
verigile administrației publice, contribuind la modernizarea Republicii Moldova pe
calea integrării europene.
Cu prilejul rotunjirii primului pătrar de veac de ac-

As a friend and colleague, I would like to
express, on my behalf
and in my capacity as
Chairman of CESO International, my dearest and
sincere congratulations
to the Academy of Public Administration on
the occasion of its 25th
anniversary.
Since 1993, the Academy has been providing relevant services to
the Republic of Moldova,
particularly as a leading
training institution of high-level civil servants of
the nation’s public admi-

nistration.
It has followed a
steady and firm path,
overcoming difficulties
that all institutions face
during their history.
CESO
International
technical assistance services to the Academy
between April 1995 and
December 1998, within
the scope of a EU funded
project under the TACIS
Program called “Training
of trainers in the scope
of the strengthening of
government administration and civil service”. We
worked together during
four intense and gra-

tifying years.
Besides the technical
cooperation
between
both our institutions,
from our presence in
the academy, strong
and deep friendship ties
were
developed particularly with the late
rector Mihail Platon and
with the pro-rector Arcadie Barbarosie.
In 1998, the Academy
decided to grant me the
Honoris Causa Doctorate
title. This was a profound
honour for me and one
that I will never forget.
I present to the Academy, its leaders, lectu-

ral-umane, să consolideze
prestigiul instituției la nivel
european și internațional.
Guvernul Republicii Moldova apreciază înalt contribuția
acestui Centru de Excelență
în procesul de reformare a
administrației publice, mizând
și în continuare pe o conlucrare fructuoasă cu Academia de
Administrare Publică pentru
implementarea reformelor de
modernizare, democratizare și
dezvoltare durabilă a țării.
Pavel FILIP,
Prim-Ministru al
Republicii Moldova

tivitate al Academiei de Administrare Publică, transmit
colectivului profesoral-didactic, masteranzilor, doctoranzilor, absolvenților și tuturor
colaboratorilor
Academiei
cele mai cordiale felicitări și
sincere urări de bine, sănătate și succes, noi realizări și
împliniri întru binele și prosperarea țării noastre dragi –
Republica Moldova!
Mircea SNEGUR,
primul Președinte al
Republicii Moldova,
Doctor Honoris Causa
al Academiei de
Administrare Publică

rers, students and staff
my wishes of institutional, professional and
personal successes in
this path towards sustainable development.
Yours sincerely,
Américo Ramos dos
SANTOS,
Full professor at the
Technical University of
Lisbon, Doctor Honoris
Causa by the Academy
of Public Administration, Chairman of the
Board of CESO International
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25 de ani – spre noi
culmi ale științei administrației

Sunt extrem de multe la număr realizările Domniilor Voastre, dar ţin să menţionez că aportul semnificativ la dezvoltarea
ştiinţei şi una din prerogativele Academiei de Administrare Publică dintotdeauna a fost formarea şi dezvoltarea profesională a
cadrelor pentru administraţia publică din perspectiva edificării
societăţii bazate pe cunoaştere şi conforme valorilor europene
prin promovarea imaginii acesteia, trecând de hotarele fizice şi
spirituale în spaţiul geografic.
Academia de Administrare Publică joacă un rol-cheie în
edificarea unei societăţi sănătoase, echitabile şi democratice, a
unei societăţi bazate pe cunoaştere din perspectiva promovării
politicii de stat în domeniul administraţiei publice, a formării şi
dezvoltării profesionale a funcţionarilor publici în baza sistemului de valori euroconforme.
Desfăşurarea continuă a reformei administraţiei publice,
procesul de democratizare a ţării noastre, instituţionalizarea
unui sistem politic bazat pe valori europene, a necesitat implicarea în mod direct a Academiei de Administrare Publică prin
instruire, pregătire şi perfecţionarea cadrelor din domeniul administrării publice.
Desfăşurarea mai multor programe, proiecte naţionale şi
internaţionale, şi mai mult au contribuit la edificarea unor colaborări cu rezultate remarcabile. Putem afirma că 25 de ani este
o trecere la o nouă etapă, în care Vă urăm să obţineţi toţi laurii
spre care râvniţi!
Pe această cale, Vă dorim Mulţi Ani, sănătate trainică, prosperitate şi energie inepuizabilă pentru a atinge noi realizări şi
performanţe!
Preşedinte al Academiei de Științe a Moldovei,
academician Gheorghe DUCA

Misiune de onoare de
interes național
Cu deosebită onoare şi consideraţie, Vă adresăm cele mai
sincere şi cordiale felicitări cu ocazia aniversării a 25 ani de la
înfiinţarea instituţiei Dvs. - Academia de Administrare Publică.
Abnegaţia, dăruirea de sine, perseverenţa şi rigoarea profesională a celor care constituiţi valorosul corp profesoral al Academiei de Administrare Publică din Moldova au dat în aceşti
ani rezultate incontestabile: instituţia Dvs. se menţine în topul
celor mai atractive universităţi din Moldova, iar discipolii Academiei fac faţă celor mai sporite exigenţe, activând cu succes
în toate ramurile de profil din Moldova şi străinătate.
Cu ocazia aniversării, Vă dorim, stimate dle Rector, ca
eforturile colectivului Academiei de Administrare Publică în
dezvoltarea învăţământului universitar să fie încununate de
succes, să obţineţi cât mai multe realizări, să aveţi cât mai mulţi studenţi dotaţi, să vă realizaţi misiunea nobilă de a forma
personalităţi marcante, specialişti cu renume, care să Vă ducă
faima nu numai în Moldova, dar şi departe de hotarele ei.
Să Vă bucuraţi de o popularitate cât mai mare, de o susţinere cât mai importantă şi de respectul şi recunoştinţa pe care
le meritaţi pe deplin.
Președintele Consiliului Rectorilor din Republica Moldova,
academician Grigore BELOSTECINIC,
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Aducem sincere şi cordiale felicitări întregului colectiv al Academiei de Administrare Publică cu ocazia aniversării a 25 de ani
de la fondarea instituţiei.
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice şi Academia de Administrare Publică au stabilit şi dezvoltă relaţii fructuoase de colaborare şi parteneriat, exprimate prin organizarea manifestărilor ştiinţifice, elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice şi pregătirea
cadrelor de înaltă calificare.
În cei 25 de ani de activitate prodigioasă aţi oferit şanse şi speranţe unui număr imens de oameni, care au obţinut studii de calitate prin masterat, doctorat sau perfecţionare continuă.

Academia – calea sigură spre o
carieră de succes

Vă dorim cu mult respect să Vă bucuraţi de roadele tuturor
eforturilor depuse de către Dumneavoastră şi întregul colectiv
pe care îl reprezentaţi de rezultatele frumoase provenite din activitatea desfăşurată, de gratitudinea absolvenţilor şi de respectul
colegilor din domeniu.
Să păstraţi sentimentul suprem de dăruire, deoarece toate cele făcute bine într-o zi se întorc, să tindeţi continuu spre cunoaştere şi să Vă bucuraţi de multe aniversări frumoase, împlinite
prin satisfacţia sufletească în faţa muncii prestate şi a profesiei
alese, astfel încât să corespundem plenar aşteptărilor societăţii.
În numele colectivului Institutului de Cercetări Juridice şi Politice
Valeriu CUŞNIR,
prof. univ., dr. hab.,
director, preşedinte al Consiliului de Dezvoltare
Strategică Instituţională al AAP

Коллектив Одесского регионального института
Национальной академии государственного управления
при Президенте Украины сердечно поздравляет Вас с
двадцатипятилетним юбилеем со дня основания Вашего
учебного заведения!
За годы своего существования Академия Публичного
Управления стала одним из ведущих вузов Республики
Молдова,
который
готовит
высококлассных
управленцев, настоящих профессионалов и патриотов
своей страны.

Ведущая роль
Академии
Благодаря
целеустремленности,
огромной
созидательной энергии, умению бережно хранить
заложенные традиции
Ваш коллектив неизменно добивается успеха в
осуществлении самых смелых и прогрессивных идей.
В этот знаменательный день искренне желаем
Академии стабильности, процветания и новых творческих
достижений!
Николай ИЖА,
директор
Одесского регионального института
Национальной академии государственного
управления при Президенте Украины
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Galina CIOBANU, metodist în
Direcția managementul personalului și relații publice, Tatiana
PÎNZARI, șefa secției de producție
din cadrul Direcției generale logistică, și Ion DUCA, inginer coordonator în aceeași direcție.
Cuvinte de elogiu la adresa
colectivului Academiei au adresat Ala MIRONIC, rector al Academiei de Administrare Publică
în perioada 2004-2006, actualmente deputat în Parlamentul
Republicii Moldova, Gheorghe
AVORNIC, rector al Universității

Academia de Administrare Publică la 25 de ani
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Adunare festivă dedicată aniversării
a 25-a de la fondarea Academiei
de Studii Politice și Economice
Europene „Constantin Stere”,
vicepreședinte al Consiliului rectorilor din Republica Moldova,
Alexandru STRATAN, membrucorespondent al Academiei de
Științe a Moldovei, director al
Institutului de Economie, Cristina OTTO, reprezentant de
țară al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei
(GIZ), Thomas SCHMITZ, doctor

în drept, profesor din Germania,
care timp de doi ani a activat în
calitate de expert la Academie,
Marius-Daniel BOJOR, șef Birou
al Centrului teritorial de formare
continuă pentru administrația
publică, Iași, România, Mykola
KISEOLAR, vicedirector al Institutului Regional de Administrare Publică din Odessa, Ucraina,
Radek NOSCOCIL, profesor la
Universitatea Tehnologică din

,,Vă așteptăm oricând la Academie”

Din discursul domnului Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar,
rector al Academiei de Administrare Publică, la adunarea festivă, dedicată
celei de-a 25-a aniversări de la fondarea Academiei de Administrare Publică

Fondarea
Academiei
de Administrare Publică în
1993 a presupus crearea
unui nou sistem de instruire în Republica Moldova,
crearea unei noi clase de
funcționari publici instruiți
după alte metode și principii, diferite de cele de până
atunci, a fost determinată
de necesitatea trecerii de la
un sistem centralizat la un
nou sistem de guvernare –
cel democratic.
Academia a avut 3 etape
de dezvoltare. Pentru început ea a fost în subordinea
Guvernului, apoi, timp de 10
ani – pe lângă Președintele
Republicii Moldova. Din anul
2014, instituția a revenit
sub îndrumarea Guvernului
Republicii Moldova, după
care s-a reușit realizarea mai
multor performanțe. S-a introdus, de exemplu, instruirea la distanță. Împreună cu
partenerii de dezvoltare, în
special, Agenția de Dezvoltare Internațională a Germa-

niei, au fost aplicate și alte
forme de instruire. Au avut
loc 4 forumuri de discuții,
inclusiv despre reforma administrativă, cu participarea
savanților de la alte instituții
de învățământ superior
din republică și de peste
hotare, a reprezentanților
autorităților publice centrale și locale, care, sperăm, vor
da anumite rezultate.
Dacă în 1993 au fost la
instruire doar 39 de audienți
și 39 de participanți la cursurile de dezvoltare profesională, anul trecut am avut
la cursurile de dezvoltare
profesională 3013 persoane.
Este inestimabil aportul
instituției la inițierea și dezvoltarea științei autohtone a
administrației, la pregătirea
cadrelor pentru autoritățile
publice din republică. Toate performanțele de până
acum au fost obținute prin
implementarea a noi forme
și metode de instruire la
standarde europene, prin
dotarea instituției cu echipament performant cu ajutorul partenerilor de dezvoltare. De la începuturi și până
în prezent Academia de Administrare Publică a pregătit
aproape 6 mii de specialişti
cu studii superioare, postuniversitare şi de masterat, 16
doctori în științe. Alți peste

43 de mii de funcționari publici din întreaga republică
au urmat cursurile de dezvoltare profesională. Sunt
cifre respectabile pentru
instituția noastră.
Printre absolvenții Academiei sunt 29 de actuali
deputați în Parlamentul
Republicii Moldova, doi
miniștri din Guvern. Nu
știu dacă vreo instituție de
învățământ superior din republică s-ar putea mândri
cu asemenea cifre.
În tot timpul activității
noastre s-a pus accentul pe
calitate și profesionalism. Și
astăzi această lozincă este
crezul nostru.
În ultima perioadă am
reușit modernizarea procesului de învățământ. Astăzi
instituția este dotată cu table interactive, cu cea mai
performantă tehnică digitală. Încă în 2012 a fost lansată
o nouă specialitate – managementul informațional în
administrația publică. Suntem cu toții conștienți de
faptul că fără o școlarizare
bună a funcționarilor din
administrația publică vom
reuși cu greu. De aceea colegii mei din Academie depun
tot efortul pentru ca studiile
obținute aici să fie de o înaltă calitate. Din 2010 până în
prezent au fost investite în

Brno, Cehia, Tatiana ȘAPTEFRAȚI,
doctor, conferențiar universitar,
Victor JUC, vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice și Politici, Ana PLATON, soția primului
rector al Academiei de Administrare Publică, Mihail PLATON,
Valentin GUZNAC și Ala GRECU,
absolvenți ai Academiei.
În continuare vă prezentăm
fragmente din luările de cuvânt ale
participanților la festivitate.
consolidarea capacităților
instituției, în procurarea
tehnicii necesare pentru
instruire, în dotarea auditoriilor cu cele mai moderne
sisteme de instruire 17 mil.
400 mii de lei. Acești bani nu
sunt din bugetul de stat, ci
obținuți de la donatori, din
granturi și diferite proiecte.
Actualmente,
sunt
în derulare 6 proiecte
internaționale. De curând,
în biblioteca științifică a
fost lansată sala multimedia. Anul acesta, prin intermediul Agenției Naționale
a Funcționarilor Publici
din România, 5 studenți au
avut stagii în instituții publice din țara vecină. Dacă
în 2010 doar 5 persoane
din Academie au fost peste
hotare, anul trecut numărul
acestora a constituit 51. Ne
dorim ca cei care merg peste hotare să preia cele mai
bune practici din activitatea
administrației publice din
țările respective.
Doar funcționarii publici
bine instruiți pot orienta Republica Moldova către valorile europene.
Mulțumesc tuturor celor care au contribuit, în
ani diferiți, la dezvoltarea
Academiei de Administrare
Publică, foștilor rectori, veteranilor instituției, colegilor
și absolvenților, care sunt
oglinda instituției noastre.
Vă așteptăm cu orice
ocazie la Academie și sperăm într-un viitor frumos al
instituției.
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Academia – pilonul
fortificării serviciului public
Pentru Guvern Academia nu este
doar o instituție de învățământ superior și acest lucru este foarte clar. Academia este de fapt un pilon, o bază
care ajută Guvernul și Administrația
Publică să atingă acele performanțe,
pe care noi le vedem astăzi, și pe care
le va atinge în continuare.
Adrian ERMURACHI,
Guvernul se află în proces de
secretar general- dezvoltare, de reformă, iar Academia
adjunct al Guvernului este acea instituție care vine să ajute,
vine să ofere baza pentru a realiza mai departe într-un mod profesionalist obiectivele Guvernului și APC integrate.
Putem afirma, cu certitudine, că problemele organizării,
funcționării, reformării și modernizării administrației publice pot fi
explorate mai bine cu participarea nemijlocită a corpului profesoraldidactic și a discipolilor Academiei de Administrare Publică. Și în contextul amplei agende de reforme implementate de Executiv, Guvernul
o acordă o atenție deosebită consolidării capacităţilor funcţionarilor,
pentru elaborarea și implementarea unor politici publice calitative.

Absolvenții Academiei adevărați profesioniști
Am venit în această sală, la festivitatea, prilejuită de aniversarea a
25-a a Academiei de Administrare
Publică, cu toate acele sentimente
și amintiri plăcute despre anii când
am fost rector al acestei instituții
unice din sistemul de învățământ
superior din țară
Ala MIRONIC,
Pentru mine a fost o mare
deputat în Parlamentul onoare dar și o responsabilitate
Republicii Moldova deosebită de a veni în fruntea Academiei după Mihail Platon, fondatorul acestei instituții, căreia îi revenea un mare rol în dezvoltarea țării pe calea democrației și a statului de drept. A fost formată o echipă foarte bună din specialiști
profesioniști, atunci a venit la Academie și Oleg Balan, responsabil
de administrarea publică, și care făcea tot posibilul ca funcționarii
să acumuleze cât mai multe cunoștințe. Și dl Mihail Platon ne vizita des la Academie, participa la ședințe, ne ajuta cu sfaturi cum
să perfecționăm procesul de studii. Studiam experiența altor state
prin cooperare internațională, participam la implementarea mai
multor proiecte și e bine că acum lucrați asupra a șase proiecte..
Realizările Academiei le-am resimțit peste ani, eu având posibilitatea să mă deplasez, practic, în toate raioanele republicii,
unde întâlneam mulți absolvenți ai Academiei, specialiști buni,
profesioniști în diverse domenii: sociale, educaționale, culturale
și, desigur, în administrarea publică. Ei sunt foarte recunoscători
Academiei, profesorilor de aici, pentru că au avut posibilitatea să
studieze aprofundat științele administrative și să le aplice în practică în interesul oamenilor, după cum ne învăța regretatul Mihail
Platon.
Doresc Academiei un viitor prosper, să ne bucurăm cu toții de
realizările de mai departe ale Academiei de Administrare Publică.

Gheorghe AVORNIC,
vicepreședinte al
Consiliului rectorilor,
rector USPEE „С. Stere”
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Academia de Administrare Publică este instituția cu
care am colaborat fructuos
de-a lungul celor 25 de ani
de activitate. Aș menționa,
în context, că majoritatea
absolvenților Academiei sunt
și absolvenți ai Universității
de Stat din Moldova, unde
am activat în calitate de profesor mai mulți ani. Am avut
relații de colaborare cu toți rectorii Academiei, profesorii ambelor
instituții au predat prin cumul
pentru a disemina experiența îna-

Parteneri pentru cercetare
și dezvoltare

intată și a perfecționa procesele de studii.
Mi-aduc aminte cu plăcere că în repetate rânduri am fost
inclus în Consiliile științifice pentru susținerea tezelor de doctorat, ceea ce m-a convins de calitatea înaltă a studiilor de la Academie. Am colaborat, de asemenea, și în plan internațional, fiind
în delegații comune, sau primind vizite ale partenerilor de peste hotare. Colaborăm și în prezent, în calitatea mea de rector al
Universității de Studii Politice și Economice „Constantin Stere”,
colaborare care ne ajută reciproc să ne perfecționăm și pe care o
vom continua.

Cercetarea - o prioritate a
instituțiilor noastre
- Sunt copleșit de emoții de
această atmosferă de sărbătoare,
prilejuită de aniversarea a 25-a de
la fondarea Academiei, dar și de
faptul că sunt absolvent al aceste instituții de elită din sistemul
învățământului superior din republică. Mai mult decât atât, este o
instituție unică, specifică, unde eu,
Alexandru STRATAN,
personal, făcând aici studii în 2002 director al Institutului Național
de Cercetări Economice,
– 2004, am deprins atuurile cerce- membru-corespondent al AȘM
tărilor științifice, ceea ce m-au ajutat în cariera mea profesională de mai departe. Aceste cunoștințe îmi
sunt de un real folos și acum, în calitatea de director al Institutului
de Cercetări Economice din cadrul Academiei de Științe a Moldovei.
Și dacă vorbim azi de aniversare, o dată importantă în istoria
Academiei de Administrare Publică, apoi voi face o paralelă cu jubileul de 70 de ani de la fondarea instituției academice și 55 de ani
de la fondarea primelor institute de cercetări și în semn de omagiu
am misiunea de onoare de a înmâna Academiei de Administrare Publică Medalia de Argint a Academiei de Științe a Moldovei, membru
de profil al căreia este instituția dumneavoastră. Mult succes și noi
realizări pe viitor.
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Cooperare AAP - GIZ
Cooperarea noastră cu Academia de Administrare Publică a
început în 2012 și Dumneavoastră ați devenit principalii noștri
parteneri în domeniul dezvoltării
capacităților administrației publice centrale și locale din Republica
Cristina OTTO, Moldova. Dumneavoastră ați fost
reprezentant al Agenției pionierii, ați elaborat și ați implede Cooperare GIZ mentat mai multe proiecte în ceea
ce privește administrația publică.
Un alt lucru important al cooperării noastre îl constituie
desfășurarea a 4 forumuri privind dezvoltarea locală și regională. Ultimul forum a avut loc recent și a fost dedicat strategiei de
implementare a reformelor în administrația publică. Eu am avut
posibilitatea să particip la acest forum și am observat interesul în
creștere față de aceste platforme, la care au participat funcționari
de stat de toate nivelurile, din autoritățile publice centrale și
locale, din sectorul privat. Noi am avut discuții dinamice, constructive privind reforma administrației publice. În opinia noastră, inițiind aceste platforme de discuții deschise, Academia și-a
întărit pozițiile de lider de pregătire a specialiștilor în domeniul
administrației publice.
Noi am înțeles că nu vă opriți aici, având ca obiective
îmbunătățirea calității serviciilor publice. Și în context, aș remarca faptul că anul trecut ați fost pionierii implementării Sistemului
de Management al Calității, bazat pe standardele ISO. Noi vă vom
susține și în continuare fiindcă nu este ușor, dar suntem siguri că
veți obține succese frumoase, care vor fi un rezultat al colaborării
noastre de mai departe, și veți dezvolta în continuare istoria de
succes de 25 de ani a Academiei de Administrare Publică.

Istorie de succes a Academiei
Îmi face o deosebită plăcere
să particip la acest eveniment
important, la celebrarea aniversării de 25 de ani a Academiei
de Administrare Publică, unde
am activat și eu timp de doi ani
în calitate de expert. Această perioadă este o istorie de succes a
Academiei, care a contribuit mult
la dezvoltarea administrației puThomas SCHMITZ,
blice în Republica Moldova. Dacă
doctor în drept,
doriți să aflați mai multe detalii,
Academia Federală de
răsfoiți cartea „Administrarea Pu- Administrare Publică din
Germania
blică la un sfert de veac”, lansată în
cadrul conferinței de ieri. Vreau să-l
felicit pe dl Aurel Sîmboteanu și echipa lui pentru publicarea acestei excelente cărți. Eu consider că publicarea acestei cărți redă nu
numai evoluția și dezvoltarea Academiei de Administrare Publică,
dar, în general, a administrației publice în Republica Moldova.
Academia de Administrare Publică este o instituție centrală
pentru administrația publică din Republica Moldova care combină
direcțiile majore precum cercetare, predare, dezvoltarea profesională și prin această sinergie obține rezultate înalte. În context, consider că Academia trebuie să continue studiile de masterat, fiindcă
nicio instituție din republică nu posedă un asemenea program
complex de pregătire a cadrelor pentru serviciul public al țării. Mai
mult ca atât, eu sunt de părere că la Academie trebuie introduse
studiile de licență, de dezvoltat programul de studii doctorale.
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- Mă aflu în fața Dumneavoastră cu ocazia împlinirii a 25
de ani de la înființarea Academiei de Administrare Publică și vin,
totodată, cu o onorată misiune de a transmite un mesaj de felicitare din partea dlui profesor universitar, doctor Pavel Năstase,
președintele Institutului Național de Administrare din România (INAR), mesaj însoțit de urările domniei sale că reușiți să vă
împliniți toate proiectele privind dezvoltarea continuă pentru a
contribui la perfecționarea profesională a funcționarilor publici
de toate nivelurile, din administrațiile publice centrale și locale.
Institutul Național de Administrare din România (INAR) este o
instituție de interes național, organ de specialitate al APC, aflat în

Să consolidăm împreună
administrația publică
subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, având rolul de a pune
în aplicare direcțiile strategice
ale Guvernului României privind eficientizarea administrației
publice prin profesionalizarea funcționarilor publici din
administrațiile publice centrale
și locale.
Un punct de referință al
Marius-Daniel BOJOR,
șef Birou Iași, Institutul colaborării noastre îl reprezintă
Național al Administrației semnarea Acordului privind condin România stituirea unei rețele de formare
continuă a funcționarilor publici și
diseminarea bunelor practici în domeniu.
Din perspectiva obiectivelor instituționale ale INAR considerăm, că ar fi oportună aprofundarea colaborării cu Academia de Administrare Publică pentru dezvoltarea și consolidarea
capacităților, formării profesionale și cercetării, inovării în domeniul administrației publice.
Felicitări încă o dată pentru frumoasele realizări în cei 25
de ani de activitate a Academiei – Centru elitar de promovare a
politicilor în domeniul administrației publice, de instruire și dezvoltare profesională a funcționarilor publici de toate nivelurile și
pentru o colaborare fructuoasă, reciproc avantajoasă, cu Institutul Național al Administrației din România.
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Ne dorim un viitor
frumos pentru Academie
Vă mulțumesc pentru această fericită ocazie de a veni cu un
cuvânt de salut, de recunoștință
tuturor celor care au fost dascălii
noștri atunci, când am făcut studiile la Academie, în prima promoție
cu frecvență redusă.
Desigur, că Academia de Administrare Publică este o instituție
deosebită, fapt remarcat de toți
cei care au luat cuvântul de la
Valentin GUZNAC, această tribună. De-a lungul timabsolvent al Academiei pului, în funcțiile de stat, pe care
le-am deținut, am conlucrat cu
toți rectorii, care au condus Academia, regretatul Mihail Platon
fiind conducătorul tezei mele de diplomă, și ne-am străduit să
facem lucruri frumoase pentru țară, pentru Academie, pentru
toți acei care suntem patrioți și ne iubim țara și muncim pentru
viitorul ei, al copiilor noștri. Sper că vom reuși să ne isprăvim cu
toate provocările și problemele apărute în cale de-a lungul timpului. Sunt convins că Academia are viitor și cred că acest lucru
va fi înțeles și de către cei care astăzi au capacitatea de a decide.
Ne dorim cu toții un viitor frumos pentru Academie, pentru
țară, pentru toți cetățenii Republicii Moldova.

Pe calea integrării europene

Am venit aici ca la niște prieteni buni, prieteni apropiați,
care ne ajutăm unii pe alții.
Voi aveți o misiune de onoare, o misiune responsabilă de
a pregăti cadre înalt calificate
pentru serviciul public care
să realizeze politicile statului
în domeniul politic, socioeconomic, să fie mai aproape
de cetățeni. Astfel de sarcini
avem și noi și o colaborare
strânsă ne ajută ca, împreună,
să realizăm direcțiile strategice

Mykola KISEOLAR,
vicedirector al Institutului
Regional de
Administrare Publică din
Odessa, Ucraina
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Mulțumesc pentru invitația
de a participa la acest eveniment
consacrat aniversării a 25-a de la
fondarea Academiei de Administrare Publică, o sărbătoare de sufet pe care am trăit-o și noi anul
trecut, când facultatea noastră a
marcat același eveniment, ceea ce
accentuează că avem foarte multe
Radec NESCOCIL, în comun.
Facultatea noastră de buprofesor la Universitatea
siness și management este o
Tehnologică din Brno, Cehia
facultate a Universității Teh-

Comunicare directă
pentru realizări comune

nice din Brno, care oferă studii de masterat, licență și doctorat. O direcție prioritară a noastră este cooperarea în plan
internațional. Și în acest context, aș vrea să spun că noi vedem
cooperarea cu Academia de Administrare Publică în procesul
de învățământ, cercetare, proiecte comune și suntem interesați
de a participa la conferințele organizate aici, la Academie. Eu
cred că comunicarea directă între oameni este cel mai important lucru, pentru că astfel este cel mai bine de a-ți împărtăși
experiența, practicile de lucru, de a organiza activități în comun.
Doresc Academiei mult succes în anii viitori și noi idei de
cooperare între instituțiile noastre.

ale țărilor noastre, precum ar fi
reforma administrației publice
și altele. Și în această privință
sunt binevenite participările
reciproce la diverse întruniri
sau conferințe în care facem
schimb de experiență, aplicăm
practicile avansate de dezvoltare a științei administrației.
M-aș referi aici și la participarea, în februarie a
acestui an, la conferința
internațională a tinerilor cercetători din Chișinău a unui
grup de tineri savanți de la
Institutul Regional de Admi-

nistrare Publică din Odessa,
în frunte cu Andrei Maiev,
doctor, conferențiar universitar. Noi suntem state vecine,
ne confruntăm cu aceleași
probleme regionale, dar avem
și un obiectiv major comun –
integrarea europeană. Și în realizarea acestui deziderat un
rol deosebit revine instituțiilor
noastre, astfel că o colaborare constructivă ne va ajuta
să avansăm pe această cale
strategică a politicilor noastre
interne și externe. Vă dorim
mult succes în activitatea Dvoastră.

Absolvenții primei promoții prezenți la festivitate
O surpriză pentru participanții la festivitate a constituit-o apariția în scenă a
absolvenților din prima promoție a Academiei (1994), care au fost prezentați de
deputatul în Parlament Tudor DELIU, și
Angela DASTIC, președinte al Asociației
absolvenților AAP, reprezentanți ai acestei
promoții. Unii dintre cei prezenți în grup au
vorbit cu mult suflet și semnificație despre
studiile de la Academie și utilitatea lor în
dezvoltarea carierei profesionale.
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Academia - o instituție
de elită
Academia de Administrare
Publică și Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei au
o cooperare foarte fructuoasă
prin organizarea de manifestări
științifice, participarea la diverse forumuri și conferințe la nivel
național și internațional, elaboVictor JUC, rarea în comun a unor lucrări
vicedirector al Institutului de
științifice și, în ultimă instanță,
Cercetări Juridice și Politice
pregătirea cadrelor de înaltă calificare. Aș remarca aici că directorul institutului Valeriu Cușnir,
profesor, doctor habilitat, este președintele Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională a Academiei de Administrare
Publică.
Eu mă mândresc cu faptul că mai mult de 10 ani am fost
cadru didactic la Catedra relații internaționale și științe politice
și consider că am și eu contribuția mea modestă la dezvoltarea
imaginii foarte bune a Academiei de Administrare Publică, o
instituție de elită, o instituție care totdeauna a fost și este pe
avanscena pregătirii cadrelor înalt calificate pentru serviciul
public al țării. Fiind de mai multe ori și în componența comisiilor de evaluare a tezelor de master, pot să spun că majoritatea
studenților au demonstrat cunoștințe trainice la programele
studiate, dar și întâlnind apoi foștii absolvenți sesizam că au
devenit adevărați profesioniști. Dar și eu, personal, am luat
multe de la prelegerile, orele ținute la Academie, de aceea
consider că am crescut împreună cu Academia, îmbogățindune reciproc pe tărâmul științelor administrative atât în plan
național, cât și internațional.

Moștenirea lui
Mihail Platon
Pășind pragul Academiei,
m-am convins că acea temelie a instituției, pusă acum 25
de ani de Mihail Platon, care
și-a luat îndrăzneala de a deschide o asemenea instituție
unică, de tip nou, din țară,
s-a consolidat. Și Academia,
ca un tânăr de 25 de ani,
Ana PLATON, pășește ferm spre viitor, are
soția primului visuri, dorințe, speranțe că va
rector al Academiei, atinge noi obiective frumoase,
Mihail PLATON apreciate mult în țară și peste
hotare.
Academia este o instituție pe care nu poți s-o compari
cu altele, în unele dintre care am lucrat și le cunosc. Aici, când
intri, te încălzești la suflet. Sunt create condiții dintre cele
mai bune pentru ca cei care fac aici studii să acumuleze cât
mai multe cunoștințe, să pătrundă în esența și importanța
științei administrației, a administrației publice. Este o știință
nouă, care a luat naștere în 1993, avându-l ca părinte pe Mihail Platon. Este principala lui moștenire pe care ne-a lăsat-o
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Onorată asistenţă! Atmosfera solemnă cu o mare încărcătură
emoţională vorbeşte de la sine despre starea de spirit care a cuprins Academia şi pe fiecare dintre noi.
La 25 de ani de la înfiinţare, mereu tânără şi dinamică, Academia îi serbează azi pe toţi oamenii frumoşi, a căror viaţă s-a împletit cu destinul său: profesorii, studenţii, masteranzii, doctoranzii şi
prietenii de pretutindeni.

Valorile unui sfert de
veac pentru viitor

Valoarea instituţiei noastre rezultă din fericita reuniune în aceeaşi aventură a cunoaşterii, a unor
oameni valoroşi - profesori, masteranzi şi doctoranzi. Această relaţie defineşte existenţa instituţiei
noastre, iar timpul adaugă doar alte
Tatiana ŞAPTEFRAŢI, ingrediente necesare, confirmând
doctor, conferențiar universitar şi garantând performanţa şi calitatea instituţiei.
Pentru Academia noastră scurgerea timpului a adus necontenit provocări şi oportunităţi. Istoria instituţiei noastre stă sub
semnul permanentei reinventări, a neîncetatei căutări în drumul
către mai bine a descoperirilor individuale, dar şi a potenţialului
colectiv.
25 de ani ai Academiei înseamnă 25 de promoţii, 25 de ani de
muncă, în care profesorii de ieri şi de azi au clădit valori. În instituţia noastră fiecare are rolul său important şi împreună formăm
o echipă.
Stimaţi colegi, Vă felicit pentru tot ce am făcut în aceşti ani.
Sunt convinsă, că vor urma mulţi ani de reuşite care se vor baza
pe atuurile competitive ale Academiei verificate în timp, pe competenţa personalului didactic şi de cercetare, pe calitatea studenţilor, profesionalismul şi fidelitatea absolvenţilor şi pe relaţiile parteneriale iniţiate şi dezvoltate.

Academia de Administrare Publică. Un vis devenit, în sfârşit, realitate. Aşa s-a întâmplat ca pe parcursul activităţii mele profesionale
să ocup diferite funcţii de conducere, ajungând astăzi manager al
unui colectiv numeros de nurse.
Odată cu aceasta a și apărut stringenta necesitate de a face studii
Ala GRECU, de management. Această oportuniabsolventă a Academiei tate mi-a oferit-o nimeni altul decât
Academia e Administrare Publică.
Academia de Administrare Publică are ca prioritate stabilirea diverselor forme în scopul îmbunătățirii calității procesului educaţio-

Un vis devenit realitate
nal, unde este determinat de resursele umane, de procesele educaţionale, de sistem organizaţional. Anume aceste componente asigură
calitatea produsului final – a specialistului în administrarea publică.
Aduc sincere mulţumiri dlui rector Oleg Balan pentru iscusinţa
sa de menţinere a unei atmosfere profesioniste, creative în cadrul
colectivului Academiei, motivându-ne şi pe noi de a implementa
acele practici şi instrumente manageriale avansate. Cu un deosebit
respect vin cu cele mai sincere felicitări pentru Catedra de economie
și management public, condusă de dna Tatiana Tofan, şi întregul
colectiv didactic pentru că au fost alături de noi şi ne-au îndrumat
pentru promovarea politicilor naţionale în domeniul administraţiei
publice.
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Conferința internațională privind
teoria și practica administrației publice
Festivitatea aniversară a
Academiei de Administrare
Publică a fost precedată de
Conferința ştiinţifico-practică internaţională „Teoria
şi practica administrării publice”, 25 de ani de elaborări
teoretice și realizări practice
în domeniul administrării
publice, consacrată împlinirii unui sfert de secol de la
fondarea Academiei.
La eveniment au participat
profesori, doctoranzi și studenți-masteranzi ai Academiei, oameni
de ştiinţă de la alte instituții de învățământ superior din republică,
reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi
oaspeţi din România, Ucraina, Germania, Cehia și alte state
În cadrul ședinței în plen a avut loc lansarea cărții „Academia
de Administrare Publică la un sfert de veac”, care a văzut lumina
tiparului, conform hotărârii Senatului Academiei.
În cuvântul său de inaugurare a ședinței, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a felicitat asistența cu prilejul celei de-a 25-a aniversări de la fondarea
instituției. Pe parcursul celor 25 de ani de activitate, a spus rectorul, Academia de Administrare Publică, în calitate de instituție de
învățământ superior și centru național de promovare a politicii
de stat în domeniul administrației publice, a acumulat o bogată
experiență de organizare a activității științifice. Academia participă la edificarea societății bazate pe cunoaștere prin serviciile
educaționale și de cercetare prestate. Trecând în revistă evenimentele derulate în anul aniversar, rectorul Academiei a apreciat
lucrarea respectivă drept o încununare a activității de un sfert de
secol a instituției.
Un cuvânt de salut a adresat în cadrul ședinței în
plen a conferinței Președintele Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici din România, Vasile Felix COZMA.
„Pentru că anul acesta conferinţa „Teoria şi practica administrării publice”
se desfășoară sub semnul celor 25 de ani de la
înfiinţarea
Academiei,
permiteţi-mi să încep intervenţia mea amintind
două cifre despre rezultatele instituţiei, pe care
le-am reţinut din materialele de prezentare, şi
care sunt elocvente pentru marcarea acestui moment festiv: 5.000 şi 40.000.
Peste 5.000 reprezintă numărul de absolvenţi ai Academiei de Administrare Publică, şi mă refer aici la absolvenţii de studii superioare, postuniversitare şi de masterat, iar peste 40.000 sunt funcţionari din autorităţile
publice, participanţi la cursurile de formare şi de perfecţionare profesională, organizate în cadrul Academiei
de Administrare Publică. Aceste cifre demonstrează că,
la capătul unui sfert de veac de existenţă, Academia de
Administrare Publică este o prestigioasă instituţie de
învăţământ şi un centru de elită în pregătirea funcţionarilor publici.
Sunt onorat de invitaţia dumneavoastră, domnule
rector, şi profit de această ocazie pentru a sublinia importanţa pe care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Pu-
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blici din România o atribuie
Acordului încheiat în anul
2012 cu Academia de Administrare Publică, privind
cooperarea în domeniul
managementului
funcţiei
publice şi al funcţionarilor
publici.
Agenţia
Naţională
a
Funcţionarilor Publici a fost
înfiinţată cu scopul de a asigura managementul funcţiilor publice şi cel al funcţionarilor publici.
Având în vedere misiunea instituţiei pe care o reprezint, aceea de a dezvolta
un corp al funcţionarilor publici profesionist şi performant, care să ofere servicii de calitate principalilor săi
beneficiari, cetăţenii, pot afirma cu tărie că împărtăşim
aceleaşi valori, şi anume: profesionalismul, respectul
faţă de cetăţean, inovaţia în exercitarea funcţiei publice,
transparenţa, cinstea şi corectitudinea.
Această pregătire începe încă de pe băncile facultăţii
şi continuă prin programe de perfecţionare, de formare, stagii de practică şi schimburi de experienţă. Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici, pe baza Acordului de
cooperare amintit, coordonează stagii de practică în instituţii publice din România pentru masteranzii din cadrul Academiei de Administrare Publică.
Şi anul acesta, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a coordonat, în luna martie, un stagiu de practică
pentru patru masteranzi ai Academiei. Aşa cum am afirmat cu ocazia deschiderii acestui stagiu, sunt convins
că practica în instituţii importante din România a adus
plusvaloare pregătirii academice a acestor tineri, dar
beneficiul acestei colaborări este reciproc”.
Pe parcursul zilei, Conferința și-a continuat lucrările
în cadrul a 6 ateliere cu următoarele tematici: modernizarea administraţiei publice în contextul integrării
europene, probleme actuale ale ştiinţei politice şi parcursul european al Republicii Moldova, aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept și
modernizarea administrației publice, tendinţe ale managementului public în contextul creării unui sistem
administrativ bazat pe cunoaştere, rolul e-guvernării în
dezvoltarea durabilă, dezvoltarea profesională a personalului: teorie şi practică. Alături de reprezentanții
Academiei, au prezentat discursuri savanți de la alte
instituții de învățământ din republică și de peste hotare.
În continuare vă propunem prezentarea cărții „Academia de Administrare Publică la un sfert de veac” de către
coordonatorul lucrării, prorectorul Aurel SÎMBOTEANU,
doctor, conferențiar universitar, și opinii ale participanților
la conferință despre această carte.
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„Academia de Administrare Publică la un sfert de veac”

Aurel SÎMBOTEANU,
doctor, conferențiar universitar,
prorector al Academiei de
Administrare Publică

Iată că, pas cu pas, treaptă
cu treaptă, pagină cu pagină,
am ajuns și la lansarea cărții
„Academia de Administrare
Publică la un sfert de veac”.
În această zi frumoasă de
17 mai 2018 revin cu gândul
și la o altă zi asemenea acesteia și, anume, ziua de 18 septembrie 2017 când în această
sală a fost inaugurat anul aniversar al Academiei prin lansarea Culegerii de studii ,,Pregătirea funcționarilor de stat:
în căutarea concepției”, autor
Mihail Platon, primul rector al
Academiei noastre.
Menționam atunci simbolismul intersectării celor două
evenimente: lansarea cărții
respective și inaugurarea
anului aniversar al Academiei.
Acest simbolism se transferă
și către ziua de azi, ori căutarea concepției în pregătirea
funcționarilor publici de care
a fost preocupat Mihail Platon, își are continuitatea sa
pe parcursul întregii perioade
de 25 de ani ai Academiei și
își găsește realizare în fortificarea potențialului uman din
sistemul administrativ autohton.
Vă veți convinge de
aceasta făcând cunoștință cu
cartea „Academia de Administrare Publică la un sfert de
veac” pe care o lansăm astăzi
și care reprezintă o ediție istorico-cronologică și ilustrativă
jubiliară privind fondarea și
evoluția instituției.
Păstrând tradiția edițiilor
anterioare de a elucida activitatea Academiei într-o
anumită perioadă de timp,
cartea „Academia de Administrare Publică la un sfert
de veac” vine, în același timp,
cu o abordare conceptuală

nouă, mai complexă, pe măsura evenimentului aniversar,
fiind structurată în 15 capitole care cuprind toate domeniile de activitate a Academiei.
După cum este și firesc,
lucrarea începe cu un cuvânt
înainte a rectorului Academiei, dl Oleg Balan. Urmează
mesajele de salut ale Primului-Ministru al Republicii Moldova, Pavel Filip, și a primului
Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, în care
domniile lor se pronunță asupra evenimentului aniversar
al Academiei.
În continuare, sunt analizate premisele care au determinat fondarea Academiei,
sunt evidențiate etapele principale în evoluția sa, patru la
număr, identificate din perspectiva prevederilor statutare și reorganizărilor structurale, fiecare din ele avându-și
particularitățile sale, acestea
fiind descrise și caracterizate
în compartimentul respectiv
al cărții.
Pe parcursul acestor etape, organele de conducere
ale Academiei au funcționat
în conformitate cu legislația
în vigoare din timpul respectiv, au evoluat reieșind din
prevederile statutare ale Academiei. În context, într-un
capitol aparte al lucrării este
examinat rolul acestora în
efectuarea managementului
instituțional.
Nucleul tematic al lucrării
îl constituie capitolele în care
este examinată activitatea de
bază a Academiei în domeniile de formare a personalului
pentru administrația publică prin studiile superioare
de master, prin cursurile de
dezvoltare profesională a
funcționarilor publici, prin
organizarea și desfășurarea
activității științifice.
În această ordine de idei,
vom menționa că lucrarea
conține și un material consistent privind activitatea
serviciilor de suport, inclusiv,
al celui care a asigurat și continuă să asigure colaborarea
Academiei cu instituțiile similare din străinătate și cu
alte organisme europene și
internaționale, preocupate

de problemele administrației
publice.
O atenție sporită se acordă analizei activității și altui
serviciu de suport, Biblioteca
Științifică a Academiei.
Pe parcursul celor 25 de
ani de activitate Academia a
fost preocupată și de o bogată activitate editorială, fiind
descrise activitățile editoriale
ulterioare, inclusiv activitatea
revistei metodico-științifice
,,Administrarea Publică”, unica revistă de specialitate din
țară,
Cred că veți fi de acord
că succesele unei instituții
de învățământ superior depind, în mare măsură, de
politica de personal promovată de instituție. În acest
sens, în lucrare se elucidează
particularitățile acestei politici în cadrul Academiei,
care rezultă din statutul ei
de instituție care prestează
servicii educaționale pentru
adulți.
Cititorii au posibilitate
să facă cunoștință cu dina-

mica potențialului didactic,
deținătorii distincțiilor de
stat, posesorii Diplomei Guvernului, Ministerului de ramură, deținătorii distincțiilor
Academiei, precum și cu veteranii muncii, care au contribuit la constituirea și dezvoltarea instituției, or devenirea
Academiei, în formula sa de
azi, este rodul muncii tuturor
generațiilor de angajați.
Viabilitatea unei instituții
de învățământ superior depinde, alături de alți factori,
și de baza tehnico-materială
a procesului de studii. În lu-

crare se descrie procesul de
creare și consolidare treptată
a condițiilor de studii și de
trai ale beneficiarilor de servicii prestate de Academie.
Aceasta s-a realizat atât prin
alocațiile bugetare, cât și din
resurse extrabugetare. Ca
rezultat, potențialul și infrastructura tehnico-materială
actuală a Academiei permite
desfășurarea procesului de
studii și cercetare la un nivel
care corespunde exigențelor
timpului.
Un compartiment original
al lucrării este și cel întitulat
,,Academia în file de ziar”.
Pe parcursul unui pătrar de
secol, ziarul ,,Funcționarul
Public”a exercitat și continuă
să exercite funcția de cronicar fidel al evenimentelor și
proceselor desfășurate în cadrul instituției și în sistemul
administrației publice din Republica Moldova.
Nu a rămas fără atenție,
în lucrare, nici activitatea
organizațiilor obștești care
funcționează în cadrul Academiei, și anume:
Asociația
sindicală, Senatul studențesc,
A s o c i a ț i a
a b s o l v e n ț i l o r,
cărora li se atribuie un compartiment separat în
carte.
Este
interesant
compartimentul
„Opinii despre
Academie” în cadrul căruia mai
mulți absolvenți
ai instituției din diferite promoții, de la diferite
specialități și forme de studii
își expun părerea ce reprezintă Academia de Administrare
Publică în formarea lor profesională.
Lucrarea finalizează cu un
compartiment ilustrativ.
Credem că această carte
va fi una de căpătâi pentru
toți cei care activează în serviciul public al țării, pentru
cercetători, studenți, toți cei
interesați de istoria sistemului de învățământ al țării
noastre.
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Opinii ale partcipanților la conferință despre cartea lansată în cadrul ședinței în plen
„Academia de Administrare Publică la un sfert de veac”.

Dimensiuni științifico - didactice în activitatea Academiei

Corneliu POPOVICI,
consilier al președintelui
Republicii Moldova
Eu am fost invitat, în 2002,
la Academia de Administrare
Publică de către rectorul Mihail Platon, fondatorul Academiei. Este o diferență radicală între cea ce era atunci
Academia și ce este astăzi.
Este o instituție prestigioasă, o instituție recunoscută în țara noastră și în plan
internațional. Nu întâmplător

avem astăzi la ședința festivă
mulți oaspeți din străinătate.
Colaborarea internațională s-a
lărgit tot mai mult. Profesorii
noștri au făcut stagii în SUA, în
multe țări din Europa. De asemenea, Academia este vizitată
de parteneri din diverse țări
ale lumii.
Din 2003, a început o etapă
nouă în activitatea Academiei,
ea fiind transferată pe lângă
Președintele Republicii Moldova. De ce? Deoarece astfel de
instituții trebuie să fie pe lângă
șeful statului. Astfel, în întreaga lume asemenea instituții
sunt Academii Regale sau pe
lângă șefii de state.
Academia este o instituție
unică de învățământ superior
sub mai multe aspecte. Este
prima instituție unde sunt
instruiți specialiști în domeniul

administrației publice, unde
se fac cercetări științifice în
domeniul respectiv și au fost
publicate studii importante,
inclusiv monografice, aici au
susținut teze primii doctori în
științe administrative.
Pe parcurs, am avut de rezolvat și anumite probleme.,
precum modificarea diplomelor conform legislației în vigoare și introducerea specialității
Administrarea publică.
Academia era și este unică și prin mai multe proiecte
inovative. Mi-aduc aminte de
proiecte în parteneriat cu Banca Mondială, cu alți parteneri
din țară și de peste hotare. În
cadrul unor astfel de proiecte
a fost elaborat și expediat tuturor autorităților publice locale un ghid practic, primul de
acest fel pentru APL.

Promotori ai imaginii Academiei
Acum 25 de ani, la început de
cale, atmosfera era cu totul alta, decât
ceea ce avem astăzi. Academia avea
doar un singur auditoriu. Cu toate
greutățile existente atunci, primii 39
de absolvenți au ajuns să primească
diplomele Academiei. Aș vrea să accentuez că multe lucruri le-am făcut
pentru prima dată. După cum toată
grupa noastră a mers la un stagiu în
Atena, Grecia, la Institutul Național
de Administrare Publică. Au fost și
alte deplasări, în SUA, în țările europene.
Referindu-mă la Secția activita- Sărbătorim aniversarea a 25-a
a Academiei de Administrare Publică,
dar și aniversarea administrației publice ca obiect de studii și predare în
Republica Moldova. Acum 25 de ani,
în noile condiții, țara avea nevoie de
o clasă administrativă nouă, capabilă
să asigure dezvoltarea statului pe o
bază economică și administrativă inteligentă. Academia de Administrare
Publică și-a asumat rolul de instituție
de învățământ superior care să furnizeze autorităților publice centrale și
locale cadre orientate spre acest segment. În acest sfert de secol, ați convins numeroși absolvenți, inclusiv pe
mine, cât de importantă, utilă și captivantă este studierea artei guvernării

Vasile CIOARIC,
fost șef al Secției
activitate editorială

te editorială, voi spune că, în 1993,
rectorul Mihail Platon mi-a propus să
mă ocup de revistă, primele numere
având 35 de pagini și formatul A5.
La început eram singur, dar în scurt
timp am format o echipă de editori.
Totodată, prin intermediul Programului TACIS secția a fost dotată cu
utilaj tipografic performant și noi am
învățat, cum s-ar spune, din mers, să
lucrăm la aceste utilaje. Rectorul Mihail
Platon era inițiatorul multor lucruri noi. Și
dacă în secție suna telefonul, știam că e
de la rector. Mă cheamă dumnealui odată

Multe se poate de povestit
despre Academia din acei ani,
când am activat aici în calitate
de vicerector și revenirea mea
la Academie este pentru mine
o mare plăcere, este ca o revenire în sânul familiei, printre
prietenii pe care îi respecți, de
care te leagă frumoase amintiri. Acea perioadă este reflectată cu lux de amănunte, ca și
întreaga istorie a Academiei,
în cartea lansată astăzi „Academia de Administrare Publică la un sfert de veac”, pe care
trebuie s-o citească toți cei
interesați de acest domeniu.
Eu cred, perspectivele Academiei sunt cele mai bune, fiindcă doar funcționarii de stat
de înaltă calificare, pregătiți
aici, la Academie, pot gestiona
la nivel politicile statului pentru dezvoltarea și modernizarea sa în interesul cetățenilor.
și îmi zice că, uite, revista „Administrarea
Publică” apare o dată în trimestru, dar noi
avem permanent evenimente, noi cursuri, despre care trebuie informați operativ funcționarii publici. Și m-am gândit să edităm un ziar. Așa a apărut ziarul
„Funcționarul Public”. Multe avem de spus
despre Secția activitate editorială, dar cel
mai bine vă puteți informa la acest subiect
din cartea „Academia de Administrare
Publică la un sfert de veac”, prezentată
astăzi de dl Aurel Sîmboteanu, unde se
descrie amănunțit despre crearea secției
și evoluția ei. Este bine ca fiecare dintre voi
să aibă această carte – o istorie scrisă cu
suflet despre Academia de Administrare Publică la cei 25 de ani împliniți.

O lecție de istorie pentru noi toți
unei țări - la nivel central sau local.
Ați edificat o instituție de învățământ
superior care, astăzi, deține un tezaur bogat al cercetărilor teoretice în
dmeniul problematicii administrației
publice, precum și al realizărilor practice pline de conținut. Toate acestea
fiind redate, pas cu pas, în cartea de o
importanță deosebită pentru noi toți
– „Academia de Administrare Publică
la un sfert de veac”. Parte din cele descrise în carte, le-am trăit din plin și
eu, fiind absolventului promoției curente al Academiei.
Fără exagerare, remarc impactul benefic al studiilor la Academia

Ion LEUCĂ,
președintele raionului Glodeni
de Administrare Publică și pentru
mulți specialiști din raionul Glodeni:
cca 80 de persoane au obținut studii

postuniversitare și peste o mie de
reprezentanți ai raionului au urmat
cursuri de perfecționare. Împreună
cu ei am reușit să asigurăm o calitate adecvată a procesului de administrare în cadrul Consiliului raional
Glodeni: un management eficient al
ședințelor; elaborarea și implementarea unor decizii de calitate, în strictă
conformitate cu legislația în vigoare,
Vă doresc noi realizări științifice și
practice, care să contribuie la consolidarea continuă a instituției, a științei
administrației și a administrației publice propriu-zise.
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Lansarea „monumentului public” al Academiei
Asistăm
astăzi
la un eveniment deosebit – lansarea unei cărți
frumoase atât din punct
de vedere grafic, cât și al
conținutului, o carte la
elaborarea căreia și-au
adus contribuția mai mulți
autori, care au trecut prin
sufletul lor memoria anilor
de edificare și consolidare
a Academiei de Administrare Publică.
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN,
Este o carte-eveniment
șefa Bibliotecii Științifice AAP
care marchează 25 de ani
de ascensiune a Academiei
de Administrare Publică, este o carte deschizătoare de drumuri,
de colaborări, de parteneriate, o piatră de hotar, care marchează
și va marca istoria Academiei de Administrare Publică.
După cum spune scriitorul francez Vauvenargues, o carte este
un monument public; or orice monument trebuie să fie mare și
solid. Această maximă este potrivită și pentru cartea ,,AAP la un
sfert de veac”, care este un ,,monument public”, elaborat pentru
a aduce un omagiu aniversării de 25 de ani a Academiei.
Cartea ,,AAP la un sfert de veac” este, cu certitudine, un instrument de răspândire a cunoștințelor despre istoria acelor trepte

de dezvoltare, pe care le-a cunoscut Academia pe parcursul a
25 de ani de ascensiune, este palmaresul succeselor, reușitelor,
performanțelor obținute de către Academie, este reflectat fondul de aur al Academiei – oamenii care au făcut istoria acestei
instituții, care au trudit cu sufletul la fondarea, edificarea, consolidarea acestei instituții prestigioase, de care suntem mândri
noi, cei care au activat, cei care activează și, nu în ultimul rând,
cei pentru care Academia a devenit și va deveni Alma Mater.
Evoluția administrării publice din Republica Moldova este
strâns legată de istoria AAP, iar prin prisma conținutului acestei
cărți, observăm, de asemenea, dinamica formării funcționarilor
publici din țară și dezvoltarea științei administrației.
Lansarea cărții de astăzi este nu numai un eveniment
emoționant, dar este și o activitate plină de așteptări și
semnificații, este unul dintre cele mai importante evenimente
pentru bibliotecă. O carte nou[ este o nouă deschidere spre informare, spre cunoaștere.
Utilizatorii bibliotecii vor avea posibilitate să lectureze cartea nu numai pe suport tradițional, dar și digital. Datorită faptului că versiunea electronica a cărții va fi plasată în Repozitoriul
Instituțional al Academiei, iar rezumatele fiind traduse în limba
engleză, cartea va fi accesibilă și pentru publicul larg nu numai
din țară, dar și din străinătate.
Vă așteptăm cu mult drag în BȘ a AAP pentru a lectura cartea
„Academia de Administrare Publică la un sfert de veac”.
La mulți ani, Academie de Administrare Publică! Vivat! Cres-

Istoria Academiei – istoria noastră
Suntem reuniți astăzi, pentru a marca cu emoția firească și solemnitatea ce se cuvin,
două evenimente importante
- aniversarea de 25 de ani de la
înființarea Academiei de Administrare Publică, unică la nivel național prin specificul său,
și lansarea cărții „Academia
de Administrare Publică la un
sfert de veac” care, filă cu filă,
ne povestește despre drumul
parcurs de Academie în această
perioadă.
Lansarea unei cărți și, mai
ales, dacă e vorba de o carte aniversară, este un eveniment dintre cele mai impor-

într-un final avem parte de o
operă de excepție.
În comparație cu celelalte volume publicate la alte aniversări
(pe care le puteți vedea în expoziția
de carte de aici), volumul de faţă –
Academia de Administrare Publică
la un sfert de veac - se deosebește
nu doar după conținut, dar și prin
calitate lingvistică și poligrafică
Ana GOREA, net superioară. Lucrarea prezintă
doctor, conferențiar o sinteză a activității Academiei pe
universitar compartimente și reflectă realizările obținute în acest sfert de veac.
tante, emoționante și pline de
Abordarea este făcută prin
așteptări și semnificații. După ce viziunea de formare și evoluție
luni în șir sau un an întreg s-a lu- a Academiei. Cartea reprezintă
crat la acest volum, de la primul o retrospectivă a evenimentelor
cuvânt până la ultima corectură,

ce a unit locuri, oameni, fapte,
tradiții intr-un fel de pictogramă a
tuturor realizărilor. Volumul poate
fi pe înțelesul nu doar al celor ce
vorbesc limba română, dar și limba engleză. Realizarea bilingvă a
cărții este o mare reușită. Fiecare
capitol este însoțit de un rezumat
în limba engleză care redă succint
conținutul, iar imaginile vorbesc
de la sine.
Adresez Academiei cele mai
sincere felicitări și mulți ani de
activitate rodnică în viitor. La fel,
tuturor celor care au contribuit la
formarea şi creşterea prestigiului
Academiei, punând în slujba ei
pregătirea, talentul şi timpul lor,
care au promovat și cultivat principiile şi valorile libertăţii, prosperităţii şi demnităţii poporului
nostru.

Cultivarea spiritului civic - sarcină importantă a Academiei

Vlad CANȚÂR,
președintele
Federației SINDASP

Atunci când mă pomenesc în mediul academic
de aici, mă simt ca acasă.
Tot ce se face în Academie
se manifestă plenar de o
manieră totalmente civică.
Și în acest sens, emoțiile vibrante provocate de atmosfera din colectiv, de actul

de lansare a lucrării „Academia de Administrare
Publică la un sfert de veac”,
mă transpun dincolo de
paginile acestei cărți care,
esențialmente, este expresia sau forma de grație
a procesului de evoluție
a Academiei, din 1993 și

până astăzi, și a tuturor lucrurilor din jurul ei.
Mihail Platon a avut discernământul și curajul civic
suficient să înțeleagă că
orice stat care se respectă,
are nevoie de o asemenea
(Continuare în pag. 14)
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O LUCRARE ȘTIINȚIFICĂ FUNDAMENTALĂ
Prin recenta culegere fundamentală de materiale „Teoria și practica administrării
publice” (2018) savanții de la
Academia de Administrare
Publică celebrează cea de a
25-a aniversare a instituției de
învățământ superior. Sinteza
respectivă cuprinde materialele Conferinței științificopractice internaționale din 17
mai 2018, consacrate acestui
eveniment remarcabil.
Lucrările oamenilor de
știință de la Alma mater și de
la alte instituții de învățământ
superior din țară și de peste
hotare aduc un omagiu proeminent artei de a conduce și
de a instrui, de a forma cadrele necesare din domeniu. Pe
lângă contribuțiile științifice
ale cercetătorilor consacrați în
domeniu, volumul include și
lucrări ale viitorilor specialiști
– ale doctoranzilor și masteranzilor Academiei. În mare,
lucrarea colectivă reprezintă
magistralmente parcursul de
25 de ani de elaborări teoretice
și realizări practice de prestigiu în domeniul administrării
publice. De aceea ea poate fi
considerată, evident, și o dare
de seamă privind istoria și
evoluția în timp și spațiu ale
instituției, rolul și contribuția
sa metodico-științifică în știința
administrării, managementului
public, dreptului și nu numai.
Cele șase ateliere constitutive ale ediției (I. Modernizarea
administrației publice în contextul integrării europene; II.
Probleme actuale ale științei
politice și parcursul european al
Republicii Moldova; III. Aspecte teoretico-practice privind
edificarea statului de drept și
modernizarea administrației
publice; IV. Tendințe ale managementului public în contextul
creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere; V. Rolul e-guvernării în dezvoltarea
durabilă; VI. Dezvoltarea profesională a personalului: teorie
și practică) sunt remarcabile
prin aria problematică cuprin-

zătoare și prin profunzimea interpretărilor la zi în context cu
mutațiile produse în societatea
contemporană.
În „Cuvântul-înainte” al
publicației, semnat de dl Oleg
BALAN, rector al Academiei, doctor habilitat, profesor
universitar, se menționează
că „a devenit o frumoasă
tradiție ca rezultatele cercetărilor științifice să fie discutate
în cadrul mai multor manifestării științifice, inclusiv al
Conferinței științifico-practice
internaționale „Teoria și practica administrării publice”, care
se organizează anual către
Ziua Academiei. Anul acesta
conferința respectivă este organizată în atmosfera și în contextul marcării la 21 mai 2018 a
aniversării a 25-a de la fondarea Academiei, ceea ce-i conferă o semnificație deosebită”.
Domnia sa a subliniat faptul „că
prin cercetările efectuate, dezbaterile produse, propunerile
formulate de către participanții
la Conferință se generează, se
diseminează și se valorifică noi
cunoștințe teoretico-conceptuale și aplicative ale științei
administrației, managementului, politologiei și relațiilor
internaționale, dreptului, tehnologiilor informaționale aplicate, raportate la necesitățile
sistemului administrativ”.
De reținut „Reflecțiile asupra cărții „Academia de Administrare Publică la un sfert de
veac”, aparținându-i dlui Aurel
SÎMBOTEANU, prorector al Academiei, doctor în științe politice, conferențiar universitar,
care menționează că lucrarea
„conține o dimensiune triplă.
Pe lângă faptul că se expune
ideea despre deschiderea unei
noi instituții de învățământ superior, vom remarca și instituirea unui domeniu absolut nou
de pregătire a cadrelor în sistemul învățământului superior
din Republica Moldova și anume – domeniul administrației
publice. De rând cu aceasta,
concluzionează
Dumnealui,

și în egală măsură, studiul respectiv scoate în evidență procesul de instituire și evoluție a
științei administrației, el însuși
constituind o cercetare din
acest domeniu”.
O demonstrează numărul
impunător de cercetători și de
participanți activi (96) la lucrările Conferinței consolidați și
inspirați de aceeași idee călăuzitoare și novatoare legată de
domeniul administrației publice. Corpul profesoral-didactic
de elită al instituției explorează pe orizontală și pe verticală

sociopolitic, sociocultural și spiritual) al activităților și cercetărilor în domeniul administrației
publice. O ochire retrospectivă
asupra sumarului cercetărilor
cuprinse în monografia enciclopedică ne permite să ne
pătrundem de amploarea și
importanța indiscutabilă a exegezelor aparținând oamenilor
de știință de la Academia de
Administrare Publică, din țară și
nu numai. Oricum, în contextul
Conferinței științifico-practice
internaționale din 17 mai curent, se evidențiază proemi-

ideea privind nevoia primordială a managementului în
pregătirea/formarea și instruirea cadrelor din domeniu ca o
prioritate în evoluția societății
multiaspectuale și cardinale.
Elocvente în atare constelație
ideatică sunt materialele semnate de autorii antologați în
lucrare care prin viziune și
adeziune la întreg dezvăluie
prin ținuta lor științifică și prin
elanul lor sintetizator setea
de nou și de implementare a
acestuia conform standardelor
internaționale.
Din ziua fondării Academiei de Administrare Publică
la 21 mai 1993, la inițiativa
și insistența regretatului Mihail PLATON, doctor habilitat,
profesor universitar, rector al
acestei prestigioase instituții
de învățământ superior între
anii 1993-2004, și până la aniversarea de 25 de ani, instituția
a parcurs o cale rodnică și ascensională privind spectrul
problematic (socioeconomic,

nent transformările/mutațiile
socioeconomice, sociopolitice
și cultural-spirituale de ultimă
oră din societatea moldovenească contemporană. Perspectiva prioritară a instruirii
cadrelor din administrația
publică de orice nivel este o
necesitate stringentă. De aici,
firește, gradul superior de pregătire a cadrelor de la instituție
și consacrarea deplină cauzei
didactice îmbrățișate dintr-o
chemare pe viață. Ne referim,
mai cu seamă, la reprezentanții
corpului profesoral-didactic,
care prin contribuția lor particulară și științifică exemplară
se pretează la constituția de
model și de călăuză în drum
spre perfecțiune și devoțiune
față de cauza vitală și primordială oricărei evoluții ascendente inerente transformărilor
naționale și internaționale, inclusiv în știința administrației
publice.
Tudor PALLADI
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EDIȚIE JUBILIARĂ A REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”
A apărut nr. 2 din anul
acesta al revistei „Administrarea Publică”, care este o ediție
jubiliară, consacrată celei de-a
25-a aniversări de la fondarea
Academiei de Administrare
Publică.
Revista
se
deschide
cu rubrica, devenită deja
tradițională, „Academia de
Administrare Publică la 25 de
ani”, care inserează un solid,
profund și concludent studiu,
„Academia de Administrare
Publică la vârsta afirmării”,
semnat de prorectorul Academiei, Aurel SÎMBOTEANU,
doctor, conferențiar universitar, una dintre personalitățile,
care s-a aflat printre cei care
au pus începuturile, temeliile
acestei prestigioase instituții
de învățământ superior din
republică.
„În prezentul studiu, menționează exegetul, - ne
propunem să realizăm o sinteză a activității Academiei de Administrare Publică
pe parcursul celor 25 de ani
de funcționare în domeniul
pregătirii cadrelor pentru
sistemul administrației publice, prestării serviciilor de
dezvoltare profesională a
funcționarilor publici, efectuării cercetărilor științifice în
domeniul teoriei și practicii
administrației publice”. Autorul familiarizează cititorul
cu activitatea de inițiere și
etapele evoluției Academi-

ei de Administrare Publică,
dumnealui își expune unele
reflecții asupra procesului
de formare a personalului
pentru administrația publică,
vorbește despre unele ascensiuni în dezvoltarea profesională a funcționarilor publici,
se pronunță asupra unor retrospective și valențe actuale
ale cercetării științifice din
Academie, încheind cu o serie
de aprecieri privind rolul serviciilor de suport în activitatea Academiei.
În concluzia celor expuse
în studiu, Aurel Sîmboteanu,
care este la ora actuală unul
dintre fruntașii explorării
științifice a problemelor din
domeniul administrării publice din republică, menționează
că „Academia de Administrare
Publică a parcurs o cale rodnică de afirmare în toate domeniile, asigurând alinierea
activității sale la standardele
educaționale europene din
domeniul administrației publice”.
La aceeași rubrică, în acest
număr de revistă sunt publi-

cate mesajele unor profesori
și discipoli ai Academiei de
Administrare Publică – Tudor DELIU, deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
Claudia CRĂCIUN – doctor în
pedagogie, profesor universitar, Svetlana GOROBIEVSHI –
doctor habilitat în științe economice, profesor universitar,
Nighina AZIZOV – doctorandă la Academia de Administrare Publică. „Existența unei
asemenea Academii în Republica Moldova, - subliniază
profesorul Claudia Crăciun, este arhinecesară. Pregătirea
specialiștilor trebuie efectuată atât prin studii de masterat
cât și prin cursuri de formare
continuă”.
Revista continuă publicarea unor articole științifice
consistente la tradiționala
rubrică „Administrarea publică: teorie și practică”, printre
care de menționat sunt cele
semnate de Angela POPOVICI, doctor, conferențiar
universitar – „Eficientizarea
administrației publice din Republica Moldova: oportunități

și provocări actuale”, de Tatiana ȘAPTEFRAȚI, doctor,
conferențiar universitar – „Dimensiunile
administrației
publice”, precum și articolul
„Tendințe de inovare în sectorul public orientate spre
eficientizarea procesului de
elaborare a politicilor publice”, al cărui autor este Tatiana
SAVCA, lector universitar.
Ediția jubiliară a revistei
mai publică o serie de articole destul de originale ca
problematică și elaborare din
domeniul evoluției societății
civile și afirmării statului de
drept în Republica Moldova,
economiei și finanțelor publice, relațiilor internaționale și
integrării europene, instruirii
funcționarilor publici cu luarea în considerare a noilor
strategii și tehnologii. Este
nelipsită și de această dată
rubrica „Tribuna tânărului cercetător”.
Rodica RUSU, doctor,
conferențiar universitar, șefa
Catedrei științe politice și
relații internaționale, vine să
încheie acest număr de revistă, consacrat aniversării de
25 de ani de activitate prodigioasă a Academiei de Administrare Publică, cu un sincer
și cordial eseu despre un bun
coleg, savant și diplomat –
„Nicolae Țâu la șaptezeci de
primăveri”.
Mihai GHEORGHE

Cultivarea spiritului civic - sarcină importantă a Academiei
(Sfârșit. Început în pag. 12)
instituție cum este Academia de Administrare Publică. A avut priceperea și
tăria de caracter de a realiza în fapt această idee de o
mare însemnătate statală.
Acum 25 de ani, prin decret
prezidențial, a fost fondată
cea mai necesară instituție
de învățământ pentru stat
– Academia.

Am avut și eu marele
noroc de a activa în acest
centru de calitate și de
performanță, întru fortificarea funcției publice din
Moldova, în calitate de
profesor de limbă franceză.
Studierea limbilor străine
era o viziune conceptuală
de fond a dlui Mihail Platon care vedea Academia
ca o instituție modernă, de
tip european. Nu era lucru

ușor, contextual, să predai
limbile străine. Audienții,
cu statut de funcționari
publici de diferit nivel și cu
vechime de muncă considerabilă, înțelegeau cu
claritate și responsabilitate
necesitatea de a cunoaște
mai multe limbi străine și
se străduiau să le studieze
pe cât era posibil.
Istoria Academiei e
diferită, după cum se de-

scrie și în carte – cu succese, dar și cu probleme,
cu fenomenalizare de lucruri prin grație, esență
și importanță. Acum mă
adresez corpului profesoral-didactic, tuturor colaboratorilor și angajaților să
ducă mai departe cu cinste
și onoare stindardul Academiei, o instituție irepetabilă și necesară țării.
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Maratonul Solidarității la cea de-a treia ediție
Duminică, 27 mai curent, în
Parcul Valea Morilor din capitală,
la inițiativa Senatului Studențesc
al Academiei de Administrare
Publică s-a desfășurat un Maraton al Solidarității, scopul căruia
l-a constituit acumularea de fonduri pentru copiii care suferă de
boli hematologice, internați la
Institutul Oncologic din municipiul Chișinău. La eveniment au
participat numeroși profesori și
colaboratori ai instituției, precum și foști absolvenți ai Academiei, dar și rudele, cunoscuții și
copiii acestora.
Acest maraton este la cea
de-a treia ediție și pretinde a
fi o manifestare tradițională în
aspectul implicării Academiei de Administrare Publică în
soluționarea problemelor de
ordin social cu care se confruntă
societatea.
- Este semnificativ faptul că
ediția de astăzi a maratonului
coincide cu o mare sărbătoare
creștină – Rusaliile, zisă în popor
Duminica Mare, și scopul nobil
al evenimentului se încadrează
perfect în noțiunea de caritate,
a estimat în debutul competiției
rectorul Academiei de Adminis-

trare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. Mai mult, maratonul are loc
imediat după marcarea celor 25
de ani de la fondarea Academiei
și se înscrie în șirul de evenimente consacrate aniversării. Rectoratul susține întru totul această
inițiativă și suntem încrezuți
că ea va deveni deja una din
tradițiile instituției noastre.
Participanții la cursă au fost
salutați, de asemenea, de secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale, Boris GÎLCA.
Startul a fost dat de Dinu

MANOLE, șef al Direcției relații
internaționale, absolvent al
Academiei. Peste o sută de
participanți la maraton au traversat o distanță de 5 kilometri.
Concurenți de diferite vârste, cu
mai multă sau puțină experiență,
s-au luat la întrecere pentru o cauză nobilă.
Dintre bărbații participanți
la competiție primul au ajuns
la finiș Alexei PIANÎH de la
Institutul Național de Metrologie, secundat de Ion GUTU,
absolvent al Academiei de Administrare Publica, promoția
2003, campionul ediției din

Aniversarea Academiei în mass-media
Aniversarea a 25-a a Academiei de Administrare Publică a fost reflectată în mediile de informare din republică. Inserăm mai jos câteva secvențe sugestive.
Interviu cu rectorul Academiei, Oleg Balan, doctorul habilitat în drept, profesorul universitar, la postul de radio „Europa Liberă”.
Europa Liberă: Care a
fost rațiunea de a fi a acestei
instituții de învățământ superior pentru un stat tânăr ca R.
Moldova?
Oleg Balan: „La acea
perioadă, în 1993, când Republica Moldova pornise pe
făgașul independenței și pe
construcția unui stat nou, democratic, pe alte principii decât
principiile centralizării puterii,
fondatorul de atunci și primul
rector al Academiei, împreună
cu președintele Snegur, alți
politicieni de la acea vreme, au
convenit fondarea instituției
Academia de Administrare
Publică, care avea atunci o altă
denumire – Academia de Studii în Domeniul Administrației
Publice, o instituție total nouă,
construită pe alte principii și
care, de fapt, avea ca și interes
instruirea noilor funcționari publici pe principiile care să aibă
ca și viziuni autonomia locală,
ca să aibă cunoștințe în dome-

niul administrației publice, în
domeniul dreptului, în domeniul economiei. Deci, și cu sprijinul vecinilor noștri, profesorilor din România, s-a reușit la
acea perioadă, iar președintele
Snegur în data de 21 mai 1993 a
semnat acel decret pentru fondarea instituției noastre.
Astăzi deja în câteva zile
vor fi 25 de ani de la fondarea
acestei instituții. Academia
nu mai este acel centru de
perfecționare a cadrelor de la
care a început totul, Academia
este o instituție de învățământ
superior, care are studii de masterat, care are studii de dezvoltare profesională, care are doctorate. Deci noi avem o serie de
personalități care au susținut
doctoratele în Academia de Administrare Publică, avem o serie
de personalități, de funcționari
publici care au făcut masterate…”
(Radio Europa Liberă, 17
mai 2018)

* * *
Academia de Administrare
Publică a marcat astăzi 25 de
ani de la fondare. Evenimentul
a întrunit profesori şi absolvenţi
ai instituției, personalități din
mediul academic din ţară şi
de peste hotare, reprezentanți
ai autorităților și ai partenerilor de dezvoltare. Prezent la
eveniment, secretarul general-adjunct al Guvernului, Adrian
Ermurachi, a subliniat valoarea
unică a instituţiei şi contribuţia
acesteia la fortificarea serviciului public.
De asemenea, în contextul amplei agende de reforme
implementate de Executiv, a
fost reiterată atenţia deosebită
pe care Guvernul o acordă
consolidării
capacităţilor
funcţionarilor, pentru elaborarea și implementarea unor politici publice calitative.
(Din comunicatul de presă
al Cancelariei de Stat, 18 mai
2018)

anul trecut al Maratonului.
Printre reprezentantele sexului frumos s-au evidențiat
Ana LOZOVAN, colaborator
științific la Institutul Oncologic
din Chișinău, și Natalya TELPIZ,
studentă la Colegiul de medicină din Chișinău.
Organizatorii au pregătit
și un program special pentru
copii, inclusiv cursa de alergări cu genericul ,,Campionii
sănătății”.
Rectorul Academiei, Oleg
Balan, a înmânat învingătorilor
la maraton diplome de merit.
Au fost menționați, de asemenea, și ceilalți participanți la
competiție.
Suma donată în acest an
comparativ cu ediția precedentă este dublă – peste 42 mii
de lei, inclusiv cu contribuția
Consiliului raional Ialoveni, S.A.
„Franzeluța”, „Farmacia Familiei” și altor parteneri. Banii au
fost înmânați reprezentanților
Institutului Oncologic din
Chișinău, în secția de hematologie a căruia sunt tratați anual
aproximativ 50 de copii.
Cor. F.P.
*

*

*

În cadrul Academiei se
formează o viziune nouă,
gândire creatoare și concepții
moderne asupra societății
contemporane la sute și mii
de funcționari publici din țară.
„Astăzi, absolvenții Academiei pot fi nominalizați începând cu primarii de localități
până la miniștri și deputați.
Din cei 101 de deputați, 29 au
absolvit Academia, iar alți doi
absolvenți au ajuns miniștri.
Dacă în 2010, Academia avea
363 de studenți, astăzi aceasta numără 1027 de persoane”,
a menționat rectorul Academiei de Administrare Publică,
Oleg Balan.
(stirilocale.md, 18 mai
2018)
* * *
Academiei de Administrare Publică i-a fost consacrată,
de asemenea,
emisiunea
„Loc de dialog” din 22 mai
2018 – Radio Moldova
Actualități, la care au participat
Aurel Sîmboteanu,
prorector; Tatiana Şaptefraţi,
conferenţiar universitar, și
Dinu Manole, şef Direcţie
cooperare internaţională, precum și absolvenţi.
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1 iunie - Ziua Internațională a Copilului

Nr. 10-11 (527-528) mai - iunie 2018

Copilul – Floarea eternă a Universului
Copilul și copilăria fac
parte din tezaurul uman
al societății dintotdeauna și pentru totdeauna.
Însu;i Iisus Hristos zice:
`Însu;i copiii să vină la
mine”. Fără soare e frig,
la fel ;i fără copii. Or, ei
sunt nu numai prinți
moștenitori ai părinților,

liei și al școlii de a contribui din plin pentru a le
crea tot confortul întru a
crește sănătoși și plini de
viață.
Născuți și crescuți/
școliți din dragoste, copiii sunt cea mai mare
investiție umană a unui
neam, a unei națiuni. De

dar și călăuzele de mâine
ale omenirii. Zâmbetul
sau gânguritul copilului
te umple de bucurie, te
face să prinzi aripi și să învingi orice tristețe, orice
impas.
Lumea e când cerul și pământul își pun
speranța în copii. Aceștia,
la rândul lor, nu pot crește
fără dăruirea părinților și
a societății. De aici, grija
și efortul comun al fami-

gradul lor de evoluție va
depinde, indiscutabil, și
cel al societății în care
se vor încadra. Educația
dată copiilor a fost, este
și va fi întotdeauna întâistătătoare în toate proiectele familiale, școlare,
instituționale,
statale,
deoarece ea constituie pentru toți membrii
societății o datorie sfântă.
Dumnezeiască prin firea
și condiția ei, orice suflare

umană, inclusiv infantilă,
necesită din partea tuturor celora ce alcătuiesc
o societate un înalt grad
de cultură și o participare
activă dezinteresată de
a spori bucuria copiilor
care au nevoie nu numai
de o îngrijire materială,
dar și de atenție sporită
față de latura principial
spirituală. Or, spiritul este
însuși Omul, Omul din copilărie.
Florile, ca și întreaga
grădină vie a Națiunii,
necesită atitudine gospodărească deosebită și
permanentă întru a emana oricând lumină și a ne
inspira, a ne menține tonusul vieții în consonanță
cu cel al firii. Iar copilul cu
atât mai mult ne obligă
moral să-l bucurăm din
inimă întru a se pătrunde
de mic de legile universale ale dăruirii de sine în
numele Iubirii.
Dumnezeu, ne spune
Biblia, este Lumină și Iubire. Tot universul a fost creat din Iubire. Copilul, prin
condiție și definiție, este
floarea eternă a Universului. Familia, grădinița,

școala, instituțiile de
învățământ etc. – toți au
nevoie de copil, pentru că
el a fost să fie cel chemat
să învețe și să fie ocrotit
întru a deveni Om. Omul
din copil are nevoie de
noi, de toată căldura
umană a fiecăruia întru
devenirea lui individuală
și socială.
Florile luminează cu razele la toată grădina și familia, toată școala și societatea, inima și cugetul ei.
Copilul fără copilărie, fără
izvoarele sale materiale
și spirituale nu va deveni
niciodată ceea ce trebuie
să devină de la sine, dacă
nu vom depune eforturile
respective la timp în toate acțiunile noastre unite
și principiale. O duminică
fără zâmbetul copilului nu
e duminică. Orice bogăție
fără copii nu poate face
fericită nici familia, nici
școala și nici societatea.
De aceea, oricând și oriunde, inima noastră bate
în unison cu cea a copilului – cu Floarea eternă a
Universului.
Tudor PALLADI

Abonarea 2018
Continuă abonarea pentru anul 2018 la revista ştiinţifico-metodică trimestrială „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

şi la ziarul „FUNCŢIONARUL PUBLIC,” publicaţii ale Academiei de Administrare Publică.

Revista „Administrarea Publică” apare trimestrial.
Costul unui abonament:
3 luni - 42 lei; 6 luni - 84 lei.
Indice poștal: 76957
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Ziarul „Funcţionarul public” apare de 2 ori pe lună.
Costul unui abonament:
3 luni - 39 lei; 6 luni - 78 lei.
Indice poștal: 67919
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Ion AXENTI - secretar responsabil
Tudor PALLADI - redactor
Marina PASTUH - redactor - designer

Mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100.
Ziarul apare de două ori pe lună.
Indice 67919.
Coli de tipar 1,5. Tiraj: 350.
Dat la tipar 31.05.2018
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