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Academia – promotor al culturii administrative
Alocuţiunea Preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae TIMOFTI,
cu prilejul aniversării de 20 de ani de la fondarea Academiei de Administrare Publică
Onoraţi membri ai corpului profesoral-didactic,
stimaţi
colaboratori,
doctoranzi, masteranzi!
Acum 20 de ani, odată cu
înfiinţarea Academiei de Administrare Publică, s-a dat startul
dezvoltării culturii administrative în Republica Moldova.
Atunci au fost puse bazele unui
centru de formare a administratorilor şi funcţionarilor de
generaţie nouă,, capabili să

facă faţă exigenţelor timpului.
Pe parcursul a două decenii de activitate, Academia şi-a
sporit potenţialul consultativ
ca participant la examinarea
documentelor strategice, conceptuale şi de program.
Academia a devenit o importantă componentă sistematică a reformei, promovate
în cadrul administraţiei publice centrale.
Cu certitudine, acest fapt

se datorează întregului corp
profesoral-didactic şi specialiştilor Academiei. În procesul didactic au fost antrenaţi
profesori, deţinători de titluri
ştiinţifico-didactice,
reprezentanţi ai autorităţilor publice, profesori din străinătate.
Au fost desfăşurate activităţi
didactice, de cercetare ştiinşifică, dezbateri, întruniri cu
(Continuare în pag. 2)

Şedinţă festivă consacrată aniversării de 20 de ani
de la fondarea Academiei de Administrare Publică
La 21 mai 2013, s-au împlinit 20 de ani de la fondarea
Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele
Republicii Moldova. Acestui
eveniment important i-a fost
consacrată o şedinţă festivă
a colectivului Academiei, la
care au participat dl Nicolae
TIMOFTI, Preşedintele Republicii Moldova, Mircea SNEGUR, primul Preşedinte al
Republicii Moldova, Leonid
BUJOR, consilier al Primului
Ministru, Maia SANDU, ministrul educaţiei, Gheorghe
DUCA, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Ala MIRONIC, Preşedintele
Asociaţiei Organizaţiilor de
Veterani din Republica Moldova, fost rector al A.A.P.
(2004-2006), Alexandru ROMAN, consultat principal la

Centrul pentru Drepturile
Omului din Republica Moldova, fost rector al A.A.P.
(2006-2010), E.S. Namig
HASAN oglu ALIYEV, Amba-

Philipp JOHANNSEN, rezident al Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germanei
(GIZ), Ionel DIDEA, rector al
Universităţii din Piteşti, Ro-

sador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Azerbaijan în Republica Moldova,

mânia, Victor SĂU, preşedintele raionului Soroca, Irina
ROITMAN, absolventa A.A.P.

(promoţia 2012), Iurie ŢURCANU, manager absolvent al
A.A.P. (promoţia 2013), dna
Ana PLATON, soţia primului
rector al A.A.P. Mihail PLATON, Aurel SÎMBOTEANU,
profesor, fost vicerector al
A.A.P. (2003-2004), Tudor DELIU, deputat în Parlamentul
Republicii Moldova, Angela
DASTIC, consultant principal
în Direcţia juridică, numiri
şi imunităţi a Parlamentului
Republicii Moldova, preşedinte al Asociaţiei Absolvenţilor A.A.P.
Şedinţa a fost deschisă de
dl Vasile MARINA, doctor habilitat, profesor universitar, rector al Academiei, care a menţionat că Academia este parte
(Continuare în pag. 3)
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Alocuţiunea Preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae TIMOFTI,
cu prilejul aniversării de 20 de ani de la fondarea Academiei de Administrare Publică
(Sfârşit. Început în pag. 1)
caracter metodic, în scop de
promovare a cunoştinţelor în
domeniul administraţiei publice.
Până în prezent, peste 4 mii
de persoane şi-au făcut studiile universitare şi postuniversitare în cadrul Academiei. Peste
27 de mii de persoane din rândul funcţionarilor publici au
absolvit cursuri de formare şi
dezvoltare profesională.
Doamnelor şi domnilor!

Proiectul naţional de integrare europeană a Republicii
Moldova înseamnă un proces
serios şi continuu de modernizare a tuturor domeniilor,
inclusiv a sectorului de administrare publică. Absolvenţii
Academiei, în calitatea lor de
funcţionari publici, au o sarcină extrem de responsabilă
în acest sens. Vorbesc despre
abilităţile profesionale, dar
şi despre caracterul integru,
onest şi incoruptibil pe care
trebuie să-l aibă o persoană

aflată în serviciul public. Fără
asemenea calităţi nu se poate
imagina formarea unei culturi
administrative performante.
Dumneavoastră
sunteţi
acei care reprezentaţi Republica Moldova în relaţiile cu cetăţenii şi cu partenerii noştri de
dezvoltare. Vă rog să înţelegeţi
pe deplin misiunea care vă revine.
În ceea ce priveşte Academia de Administrare Publică
în integritatea ei: ea trebuie
să abordeze idei inovatoare,

să aplice metode moderne
de analiză a evoluţiei fenomenelor în domeniu, să ofere
evaluări şi expertize temeinice pentru toate sectoarele şi
direcţiile de activitate ale instituţiilor statului. Fie că este
vorba despre problemele sociale sau dezvoltarea relaţiilor
dintre autorităţile centrale şi
cele locale.
Vă urez tuturor, cu ocazia
acestui jubileu, realizări profesionale şi succese în tot ceea
ce întrepărindeţi.

Mircea SNEGUR: ’’Mă bucur pentru
succesele Academiei’’
Discurs rostit de primul Preşedinte al Republicii Moldova în cadrul festivităţii,
consacrate aniversării de 20 de ani de la fondarea Academiei de Administrare Publică
Stimate domnule Preşedinte al Republicii Moldova,
stimate domnule rector, onorată asistenţă !
Doresc să Vă aduc sincere
mulţumiri pentru onoarea pe
care mi-o acordaţi, pentru înalta apreciere venită din partea
uneia dintre cele mai prestigioase instituţii educaţionale din
domeniul serviciului public, în
cazul nostru, conferindu-mi
înaltul titlu de Doctor Honoris
Causa. De altfel, să nu Vă fie cu
supărare, dar după plecarea
mea de la Preşedinţie acum
16 ani, acest gest de a fi luat
în seamă de către Academie
este, deocamdată, primul. Sper
să nu fie şi ultimul. Cu atât mai
mult cu cât conferirea înaltului
titlu mă obligă, într-un fel, să
ţin anumite prelegeri consacrate etapelor de edificare a
tânărului stat moldovenesc.
Fondarea acum 20 de ani a
Academiei de Administrare Publică a constituit o parte componentă a edificării în condiţii
deloc uşoare a statului Repu-

blica Moldova, dar cu totul şi
cu totul noi pentru clasa politică şi conducerea ţării.
În primul rând, noi abia
începeam să însuşim legile
democraţiei. Or, anume democratizarea societîţii se afla în
prim-plan. Mai întâi, a fost aplicat pluripartitismul, apoi au urmat primele alegeri parlamentare democratice din 1990,
proclamarea independenţei şi
purcederea la crearea propriuzisă a statului.
În al doilea rând, au fost
puse temeliile trecerii economiei la relaţiile de piaţă, ceea

ce necesita o reorientare cardinală a mentalităţii cadrelor
respective.
În acelaşi context, putem
vorbi şi despre reforma constituţională şi cea a justiţiei în
ansamblu etc.
Dar pentru a reuşi toate
acestea şi a asigura integritatea
proceselor - de la lansarea ideilor şi până la implementarea
pe scară largă – era necesară
perfectionarea şi pregătirea
cadrelor competente. Toate
acestea au constituit o motivaţie mai mult decât concludentă
pentru fondarea Academiei,
lucru care a şi fost realizat prin
Decret prezidenţial acum 20 de
ani în urmă – la 21 mai 1993.
Şi încă ceva. Noi, politicienii de atunci, păşeam pe cărări
nebătătorine, dar trăiam sincer
cu problemele ţării, căutând
soluţiile necesare. Spre deosebire de actuala clasă politică,
care pune zilnic ţara la grele
încercări. Îmi pare foarte rău
să constat această situaţie, dar
mă doare inima urmărind atâ-

tea reglări de conturi, încălcări,
decizii justiţiare la cel mai înalt
nivel întru satisfacerea comenzilor politice, lipsa totală de
constructivism. Aşa nu se mai
poate!
Ar fi bine, necesar chiar,
ca cei peste 30 de mii de specialişti, care deţin diplome şi
certificate de la Academia de
Administrare Publică, să ocupe
o poziţie mai principială în situaţia de criză a puterii şi să contribuie la ameliorarea acesteia.
Onorată asistenţă, personal, mă bucur mult pentru succesele obţinute de colectivul
Academiei de Administrare Publică în vederea materializării
năzuinţelor noastre, lansate la
ziua fondării acestei instituţii
de învăţământ superior. Vă las
cărţile mele pentru Biblioteca
Ştiinţifică a Academiei în speranţa că vă vor fi de folos pentru
a cunoaşte mai bine istoria mai
nouă a Republicii Moldova. Vă
rog să acceptaţi încă o dată sincerele mele felicitări, precum şi
cordialele urări de succese!
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Şedinţă festivă consacrată aniversării de 20 de ani
de la fondarea Academiei de Administrare Publică
(Sfârşit. Început în pag. 1)
din viaţa noastră şi a adresat
calde cuvinte de mulţumire şi
recunoştinţă corpului profesoral-didactic, întregului colectiv
al instituţiei pentru munca cu
abnegaţie depusă pe parcursul
acestor ani, care au contribuit
la aceea că Academia a devenit
Centru naţional de pregătire a
cadrelor pentru serviciul public
al ţării.
„Hotărârea de acum 20 de
ani de a fonda o nouă instituţie de învăţământ superior
– Academia de Administrare
Publică - a fost o decizie istorică, a spus în continuare rectorul. Era absolut necesară o
asemenea instituţie, deoarece trecerea de la un sistem totalitar la sistemul democratic
era imposibilă fără cadre de
tip nou pentru administrarea
publică. Şi profesorul Mihail
Platon, cu susţinerea preşedintelui de atunci al Republicii
Moldova, dl Mircea Snegur, pe
care avem onoarea să-l avem

de învăţământ superior din republică.
Istoria Academiei de Administrare Publică este o istorie a drumului spre stele
prin greutăţi. Dacă în primul
an de activitate, au fost 87
de audienţi, apoi în prezent
studiază la specialităţile de
masterat şi de cercetare peste 1000 de audienţi. Deviza
noastră este de a da mai întâi
de toate cunoştinţe da calitate şi apoi diplome.
Realizările obţinute pe parcursul a 20 de ani de activitate
sunt o dovadă elocventă a capacităţilor profesioniste şi ştiinţifice ale colectivului Academiei,
ceea ce ne dă mari posibilităţi
de a trasa sarcini avansate de
viitor. Astfel, obiectivele noastre, în acest sens, prevăd de a
majora numărul masteranzilor până la 1500 de persoane,
a funcţionarilor publici la cursurile de perfecţionare a măiestriei profesionale – până la
5000 de persoane anual, iar
numărul de doctoranzi – să

în calitate de oaspete la şedinţa noastră, au fondat pe loc gol
o instituţie principial nouă, fără
de care era de neînchipuit dezvoltarea şi consolidarea tânărului stat, Republica Moldova. A
fost destul de complicat atunci,
la început de cale. Dar în scurt
timp toate aceste probleme au
fost soluţionate şi Academia
s-a dezvoltat într-un ritm accelerat, fiind astăzi una dintre
cele mai prestigioase instituţii

ajungă la o sută.
Dl Mircea Snegur a subliniat în alocuţiunea sa că fondarea Academiei de Administrare
Publică a fost un pas enorm pe
calea democratizării societăţii, a fost o parte componentă
esenţială a politicii de edificare
a tânărului nostru stat, Republica Moldova. Pentru implementarea reformelor constituţionale şi justiţiare, trecerea la
economia de piaţă etc. era ne-

cesar de a pregăti cadre profesioniste pentru serviciul public

nat că absolvenţii Academiei,
în calitatea lor de funcţionari

de toate nivelurile. Şi această
misiune nobilă revenea, indiscutabil, Academiei de Administrare Publică.
Dl Oleg BALAN, doctor
habilitat, profesor universitar, vicerectorul Academiei,
moderatorul şedinţei festive, a
spus în acest context că meritul deosebit al primului Preşedinte al Republicii Moldova în
fondarea şi dezvoltarea Academiei a fost înalt apreciat de Senat, membrii căruia au adoptat
decizia de a conferi dlui Mircea Snegur titlul onorific de
Doctor Honoris Cauza.
Preşedintele Republicii
Moldova, dl Nicolae Timofti, a menţionat în luarea sa de
cuvânt, că acum 20 de ani s-a
dat startul dezvoltării culturii
administraţiei publice, această
ştiinţă fiind perfecţionată în
ritm avansat datorită activităţii
creatoare a echipei de profesori ai Academiei. În scurt timp,
Academia a devenit o componentă structurală a politicii de
stat, fiind pregătiţi funcţionari
profesionişti pentru promovarea acestei politici în societate.
În contextul Proiectului
naţional de integrare europeană al Republicii Moldova, care
înseamnă un proces serios în
continuu de modernizare a
tuturor domeniilor, inclusiv a
sectorului de administrare publică, şeful statului a menţio-

publici, au o sarcină extrem de
responsabilă în acest sens.
Preşedintele ţării a dat citire decretului prin care vicerectorul, dl Oleg Balan şi profesorul Tudor Deliu, deputat
în Parlamentul Republicii
Moldova, au fost distinşi cu
ordinul „Gloria Muncii”, iar
dna Svetlana Cojocaru, şef
Catedră economie şi management public, – cu medalia
„Meritul civic”.
În continuare au rostit cuvinte de salut şi felicitări dnii
Gheorghe Duca, Preşedintele
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Leonid Bujor, consilier
al Primului-ministru interimar,
Maia Sandu, ministrul educaţiei, Ionel Didea, rectorul Universităţii din Piteşti, foştii rectori ai
Academiei, Ala Mironic şi Alexandru Roman, fostul vicerector Aurel Sîmboteanu, reprezentanţi ai corpului diplomatic,
ai altor instituţii, absolvenţi de
diferite promoţii ai Academiei.
Festivitatea, prilejuită de
aniversarea de 20 de ani de la
fondarea Academiei de Administrare Publică, s-a încheiat cu
un concert prezentat de binecunoscuţi interpreţi din Moldova,
absolvenţi ai Academiei, Nona
Marian, Aura, Nicolae Paliţ,
precum şi de de Ion Raţă, de
la formaţia „Catharsis”, interpretul Imnului Academiei de
Administrare Publică.
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Conferinţă ştiinţifică internaţională consacrată
aniversării de 20 de ani a Academiei
Conform tradiţiei, în fiecare
an, de Ziua Academiei de Administrare Publică, corpul profesoral-academic organizează
conferinţe ştiinţifico-practice
internaţionale, în cadrul cărora sunt examinate profund şi
multilateral problemele ştiinţifice din domeniul administraţiei publice.
Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Teoria şi practica administrării publice” din anul curent
este una deosebită, fiind consacrată aniversării de 20 de
ani de la fondarea Academiei
de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii Moldova, desfăşurându-se
pe 20 mai 2013. La lucrările
conferinţei au participat ca invitaţi reprezentanţii mediului
academic din ţară şi de peste
hotare, ai administraţiei publice centrale şi locale, experţi în
domeniu.
Conferinţa a fost precedată
de şedinţa în plen, ea fiind inaugurată de dl Vasile MARINA,
rector al Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar. „Neam convocat cu prilejul unui
eveniment distinct – aniversarea de 20 de ani de la fondarea
Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele
Republicii Moldova, a menţionat în alocuţiunea sa rectorul.
Adoptarea acum două decenii
a deciziei privind fondarea Academiei de Administrare Publică

a fost de maximă importanţă
pentru consolidarea tânărului
nostru stat, Republica Moldova
şi constituirea ştiinţei administraţiei publice autohtone. Este
deja o frumoasă tradiţie ca de
Ziua Academiei să organizăm
conferinţe ştiinţifico-practice
cu participare internaţională la
care sunt prezentate anumite
rezultate ale cercetărilor în domeniul ştiinţei administraţiei,
facem schimb de experienţă
cu colegii noştri de la instituţiile partenere din ţară şi de peste
hotare”. Referindu-se la actuala
conferinţă, dl Vasile Marina a
pus accentul pe ştiinţa ca atare,
că trebuie să dezvoltăm societatea bazată pe cunoştinţe,
a abordat problemele evoluţiei ştiinţei, specificând că ele
trebuie să constituie tematica
rapoartelor prezentate la conferinţă, că ştiinţa trebuie să îmbine armonios două principii
vitale: să contribuie la calitatea
vieţii omului şi să nu afecteze
mediul ambiant.
În continuare, moderatorul
conferinţei, dl Oleg BALAN,
vicerector al Academiei, doctor habilitat, profesor universitar, a oferit cuvântul invitaţilor la conferinţă:
Mihail ŞLEAHTIŢCHI, consilier al Preşedintelui Republicii
Moldova, doctor, conferenţiar
universitar;
Leonid BUJOR, consilier al
Primului-ministru al Republicii
Moldova;
Ion GUCEAC, Secretar Şti-

inţific General al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, membru
corespondent al A.Ş.M., doctor
habilitat, profesor universitar;

ţiei publice în contextul consolidării statului de drept.
2. Probleme actuale ale ştiinţei politice şi parcursul european

Ionel DIDEA, doctor, profesor univesritar, rector al Universităţii din Piteşti, România
Iurie ŢAP, deputat, preşedintele Comisiei Speciale pentru Descentralizarea Puterii şi
Autonomiei Locale din cadrul
Parlamentului Republicii Moldova;
Roman STANKOV, consul
onorific al Kazahstanului în Republica Moldova;
Arcadie BARBĂROŞIE, director executiv al Institutului
de Politici Publice din Republica Moldova;
Angela DASTIC, doctor,
lector superior universitar, preşedinte al Asociaţiei Absolvenţilor Academiei de Administrare Publică.
După şedinţa în plen, conferinţa şi-a desfăşurat lucrările
în şase ateliere de lucru:
1. Modernizarea administra-

al Republicii Moldova.
3. Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de
drept si modernizarea administraţiei publice.
4. Tendinţe ale managementului public în contextul creării
unui sistem administrativ bazat
pe cunoaştere.
5. Impactul e-Guvernării în
asigurarea transparenţei şi accesului la informaţie în procesul
de administrare publică.
6. Dezvoltarea profesională
a personalului: teorie şi practică.
Participanţii la conferinţă
au adoptat o rezoluţie.
Materialele conferinţei vor
fi publicate într-o culegere
aparte, care va fi repartizată
tuturor participanţilor la conferinţă, iar un anumit număr de
exemplare va fi pus în vânzare.
Cor. F.P.

Rezoluţia Conferinţei ştiinţifico-practice
Afirmarea Republicii Moldova în calitate de stat modern
european, vine cu imperativul
perfecţionării în continuare
a sistemului de administrare
publică în toată complexitatea
sa. Realizarea reformelor în Republica Moldova şi asigurarea
unui mediu social-economic
decent sunt posibile în cadrul

unui sistem contemporan de
administrare,
fundamentat
din punct de vedere ştiinţific.
Pentru eficientizarea activităţii administraţiei publice,
sunt necesare eforturi atât din
partea instituţiilor de stat, cât
şi a societăţii civile. Realizarea
acestor schimbări trebuie să
se înscrie în coordonatele im-

puse de procesul de integrare
al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ceea ce presupune atingerea standardelor
europene de funcţionare a
statului. Administraţia publică
centrală şi locală trebuie să utilizeze instrumentele specifice
ţării, pentru realizarea eficientă a reformelor.

Analiza ştiinţifică a problemelor actuale ale societăţii
moldoveneşti, a experienţei
acumulate în procesul de aplicare în practică a mecanismelor de dirijare şi gestionare ale
autorităţilor administraţiei publice de diferite niveluri, relevă
(Continuare în pag. 5)
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Rezoluţia Conferinţei ştiinţifico-practice
(Sfârşit. Început în pag. 4)
condiţiile de asigurare a succesului şi bunei funcţionări a
statului în ansamblu. Pornind
de la necesitatea funcţionării
mai eficiente a instituţiilor de
stat, instituirii unor noi tipuri
de relaţii între administraţie şi
cetăţeni, creşterii rolului autorităţilor administraţiei publice
locale, reconsiderării parteneriatului cu societatea civilă, şi
până la aspiraţia de membru
al Uniunii Europene, în cadrul
Conferinţei au fost identificate
principalele aspecte ale reformării administraţiei publice,
subliniindu-se că acesta trebuie să vizeze, în măsură egală,
aspectele: economic, social, legal, cultural şi organizaţional.
Întrunirea savanţilor notorii din republică şi din străinătate, a cadrelor ştiinţificodidactice ale Academiei şi
instituţiilor universitare din
Republica Moldova şi România, precum şi a reprezentanţilor sectorului practic la
Conferinţa ştiinţifico-practică
cu participare internaţională
„Teoria şi practica administrării
publice (TPAP - 2013)” organizată în cadrul Academiei de
Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii
Moldova, a avut ca obiectiv
principal - analiza celor mai
stringente probleme de reformare ale administrării publice,
sintetizarea ideilor novatoare
şi a practicilor avansate din
ţările dezvoltate. În activitatea
atelierelor şi secţiilor tematice
ale Conferinţei au participat
164 persoane, inclusiv: 9 doctori habilitaţi, profesori universitari şi cercetători, 35 doctori
în ştiinţe, conferenţiari universitari/cercetători, 69 doctoranzi, masteri şi masteranzi.
Examinarea tematicii propuse, a demonstrat actualitatea
problemelor discutate, participanţii Conferinţei pledând
în comunicările lor ştiinţifice
pentru modernizarea continuă a administrării publice, cu
utilizarea celor mai eficiente
metode.

Printre subiectele abordate în cadrul conferinţei,
cele mai relevante au fost:
• analiza evoluţiei structurilor administraţiei publice
centrale de specialitate din
Republica Moldova;
• particularităţile sistemului de administrare publică
locală prin prisma optimizării
structurale;
• realizarea de către Guvern a dreptului de iniţiativă
legislativă, ca premiză a unei
guvernări eficiente;
• discrepanţele legislative
privind statutul persoanelor
cu funcţii de demnitate publică şi statutul consilierilor locali
prin prisma acquis-ului comunitare;
• rolul Programului strategic e-Transformare în eficientizarea activităţii autorităţilor
publice;

• necesitatea creşterii gradului de motivare şi creativitate a funcţionarilor publici;
• probleme de integrare
europeană a Republicii Moldova;
• Republica Moldova în
procesele migraţioniste contemporane;
• funcţionarea puterii politice în Republica Moldova la
etapa actuală;
• securitatea naţională a
Republicii Moldova în contextul intensificării globalizării;
Conferinţa a subliniat necesitatea:
• studierii continue a problemelor ce ţin de modernizarea mecanismului administrării publice;
• acordării unei atenţii deosebite Programului strategic eTransformare în eficientizarea
activităţii autorităţilor publice;

• puterea politică şi birocraţia în condiţiile societăţii
informaţionale;
• situaţia pieţei forţei de
muncă în Republica Moldova
în perioadă de criză;
• politici anticriză pentru
asigurarea securităţii financiare a statului în contextul integrării europene;
• tendinţele managementului modern şi impactul lor
asupra organizaţiilor din Republica Moldova;
• avantajele Parteneriatului
Public Privat în sistemul administrativ din Republica Moldova;

• ajustării cadrului normativ şi instituţional la realităţile
prezente, în scopul realizării
obiectivelor strategice şi sarcinilor practice de modernizare
a activităţii autorităţilor publice;
• implicării constructive a
autorităţilor publice în realizarea reformei administrative;
• gestionării resurselor
umane în serviciul public în
conformitate cu standardele
internaţionale;
• schimbului de experienţă
în activitatea organelor administraţiei publice;
• perfecţionării sistemului

de pregătire profesională a
cadrelor în corespundere cu
cerinţele managementului administrativ contemporan;
• implicării mediului academic în procesul elaborării
strategilor de dezvoltare;
• revigorării relaţiilor între
Academia de Administrare Publică şi autorităţile administraţiei publice;
• determinării priorităţilor
în dezvoltarea locală şi cooperarea intercomunitară;
• consolidării capacităţilor
grupurilor de lucru pentru realizarea în continuare a Strategiei Naţionale de Descentralizare şi a strategiilor sectoriale;
• evaluarea riscurilor la planificarea bugetelor;
• stabilirea direcţiilor de
dezvoltare a brandului de ţară;
• eficientizarea activităţii
administraţiei centrale şi locale în vederea creării cadrului
juridic de colaborare cu Uniunea Europeană;
• tendinţele managementului modern şi impactul lor
asupra organizaţiilor din Republica Moldova
*necesitatea creşterii gradului de motivare şi creativitate a funcţionarilor publici;
• politica asigurării securităţii financiare a statului în
contextul integrării europene.
Participanţii la Conferinţă
constată aportul Academiei
în domeniile de interes şi pledează, pentru ca Academia
de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii
Moldova şi în continuare să
menţină poziţia de Centru Naţional de Dezvoltare a Ştiinţei
Administrative, devenind un
centru educaţional de excelenţă în domeniul administrării publice. Considerăm, că
discuţiile ştiinţifice din cadrul
conferinţei au constituit un
real suport pentru relevarea şi
prioritizarea problemelor existente în administrarea publică
şi înaintarea recomandărilor
ştiinţifice, care vor contribui la
consolidarea şi eficientizarea
administraţiei publice în Republica Moldova.
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Pentru o colaborare continuă: Guvern-Academie
Mesajul de salut al dlui Iurie LEANCĂ, Primul-ministru interimar, adresat corpului profesoral-didactic şi audienţilor Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la fondare.

Cu prilejul împlinirii a 20 de
ani de la fondarea Academiei
de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii
Moldova, menţionez importanţa, aportul şi valoarea pe
care o are corpul profesoral-didactic al acestei instituţii de învăţămînt superior din Moldova
în edificarea unei societăţi libe-

re şi democratice, prin instruirea şi perfecţionarea cadrelor
cu funcţii de demnitate publică şi a funcţionarilor publici din
cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
Calea spre fondarea acestei instituţii de învăţământ a
fost lungă şi anevoioasă. Deşi
premisele creării unei astfel de
instituţii în Moldova existau de
mult timp, numai după adoptarea Declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova,
aceasta a devenit o realitate.
Pe parcursul activităţii sale
Academia a pregătit cadre profesioniste în domeniul administraţiei publice, care au devenit personalităţi marcante în
domeniul profesat. Sunt bine

cunoscute şi performanţele
corpului profesoral-didactic.
Rezultatele obţinute pînă
în prezent de către Academie
sunt rodul unui efort comun
al corpului profesoral-didactic,
personalului administrativ şi
de conducere, în special, al primului rector al Academiei, regretatul Mihail Platon, profesor
universitar, doctor habilitat, un
manager de excepţie, devotat
instituţiei pe care a avut onoarea de a o conduce de la fondare un timp îndelungat.
Guvernul mizează şi în continuare pe o conlucrare fructuoasă şi activă în domeniile
comune ale activităţii sale cu
corpul profesoral-didactic al
Academiei.

Academia - reper valoric al învăţământului superior
Mult stimate, dle Vasile
Marina, dragi profesori!

Academia de Administrare Publică de pe lingă Preşedintele Republicii Moldova
reprezintă un reper valoric în
învăţământul superior, fiind o
instituţie de prestigiu în care se
fac studii de calitate în domeniul managementului, administrării publice, dreptului şi al
relaţiilor internaţionale, recunoscută şi apreciată nu numai
la nivel de ţară, dar şi peste hotarele ei.

Victor SĂU,
preşedintele raionului
Soroca, absolvent al Academiei de Administrare Publică

Mult stimate domnule profesor, Vasile MARINA, rector
al Academiei de Administrare
Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova!
Colectivul de profesori,
cercetători, doctoranzi, masteranzi şi studenţi ai Universităţii
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Vă adresează, cu o deosebită
plăcere, sincere şi cordiale felicitări cu prilejul celor 20 de
ani de la fondarea Academiei
de Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii
Moldova, pe care aveţi onoarea

să o conduceţi.
În prezent, Academia de Administrare Publică reprezintă o
instituţie de valoare, care contribuie la formarea unei gândiri analitice şi la cristalizarea
noilor viziuni asupra societăţii
contemporane la funcţionarii
publici din Republica Moldova,
iar acest lucru se datorează, în
bună parte, colectivului profesoral-didactic bine instruit.
Remarcăm cu mândrie frumoasele relaţii de colaborare
dintre Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi şi

Cu prilejul aniversării a 20
ani de la înfiinţare, în numele
autorităţii executive şi a Consiliului raional Soroca, Vă adresez sincere felicitări şi urări de
prosperita te, sănătate, discipoli dornici de a parcurge traseul devenirii prin cunoaştere,
prin formare, prin convingere
şi afirmare.
Academia de Administrare
Publică este şi va fi un laborator viu în care se formează o
gândire creatoare şi concepţie modernă asupra societăţii

Stimaţi profesori! Vă doresc
sănătate, mari succese, perseverenţă, să vă bucuraţi de
recunoştinţa binemeritată din
partea discipolilor Dumneavoastră şi a întregii societăţi
pentru contribuţia adusă la
prosperarea ţării.
Academiei de Administrare
Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova îi doresc
o dezvoltare în ascensiune, în
vederea sporirii impactului activităţii didactico-ştiinţifice, a
capitalului uman al Academiei
şi al absolvenţilor ei antrenaţi
în câmpul muncii în Republica
Moldova asupra dezvoltării economiei naţionale în procesul de
integrare a societăţii noastre în
comunitatea europeană.

contemporane a funcţionarilor
publici.
Vă exprimăm recunoştinţa
noastră şi a întregii societăţi,
pentru destinul ce vi l-aţi asumat: dăruire plenară în numele
viitorului prosper al ţării, efort
considerabil la făurirea potenţialului uman, responsabilitate
civică, dârzenie, optimism şi
încredere în realizarea vocaţiei
educaţionale.
Vă adresez urări de multă
sănătate, împlinire sufletească,
de remunerare pe măsură atât
spirituală, cât şi materială!

Noi viziuni asupra societăţii

Gheorghe POPA,
rectorul Universităţii de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi

Academia de Administrare Publică şi sperăm la amplificarea
şi dezvoltarea ascendentă a lor.
Administraţia şi întreaga
comunitate academică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi este astăzi, ca, de fapt,
întotdeauna, alături de Dumneavoastră şi Vă urează multă
sănătate, prosperare şi noi performanţe în realizarea misiunii
pe care o desfăşuraţi zi de zi.
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DECRET
Nr. 615 din 30.04.2013

privind aprobarea Statutului Academiei de Administrare
Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
În temeiul art. 88 lit. j) şi al art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, precum şi al art. 401 alin. (9) din Legea învăţămîntului,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Art.1. - Se aprobă Statutul Academiei de Administrare Publică
de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, care face parte integrantă din prezentul decret.
Art.2. - Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1379-XIII

din 18 iulie 2003 privind aprobarea Statutului Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
se abrogă.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Nicolae TIMOFTI

Nr. 615-VII. Chişinău, 30 aprilie 2013.

STATUTUL

Academiei de Administrare Publică
de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
Aprobat
prin Decretul Preşedintelui Republicii
Moldova nr. 615-VII din 30 aprilie 2013
1. Dispoziţii generale
1.1. Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele
Republicii Moldova (în continuare - AAP) este o instituţie de învăţămînt superior de stat, care îşi desfăşoară activitatea în calitate de
centru naţional de promovare a politicii de stat în domeniul administraţiei publice, de instruire a personalului din serviciul public şi
de asigurare ştiinţifică şi metodică a activităţii autorităţilor publice.
1.2. AAP îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia
Republicii Moldova, cu legislaţia în vigoare cu privire la educaţie şi
serviciul public, cu decretele Preşedintelui Republicii Moldova, cu
alte acte normative, cu tratatele internaţionale la care Republica
Moldova este parte şi cu prezentul statut.
1.3. Fondator al AAP este Preşedintele Republicii Moldova.
1.4. Ca instituţie de învăţămînt superior, AAP se identifică prin:
a) denumire – Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova (abreviat AAP);
b) formă juridică de organizare – instituţie de drept public;
c) simbolică proprie şi ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova;
d) adresă juridică – MD-2070, municipiul Chişinău, strada Ialoveni nr. 100.
1.5. AAP este persoană juridică de drept public, executor primar
de buget, dispune de bilanţ contabil, are conturi bancare proprii,
inclusiv în valută străină.
2. Autonomia universitară a AAP
2.1. Autonomia universitară constă în dreptul AAP de a-şi organiza activitatea independent şi de a se autogestiona financiar, de a-şi
exercita activitatea fără niciun fel de ingerinţe ideologice, politice
sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategice naţionale
ale dezvoltării învăţămîntului superior şi postuniversitar, pregătirii
cadrelor ştiinţifice prin doctorat/postdoctorat şi a sectorului de cer-

cetare, dezvoltare şi inovare, stabilite prin actele normative şi legislative în vigoare. AAP dispune de autonomie administrativă, financiară, ştiinţifică, pedagogică şi altele, conform legislaţiei în vigoare.
2.2. AAP dispune de autonomie universitară care se manifestă
prin:
a) administrarea AAP;
b) organizarea, desfăşurarea şi realizarea procesului de instruire,
de perfecţionare şi de cercetare-inovare;
c) stabilirea specializărilor;
d) elaborarea planurilor de studii şi a programelor analitice în
conformitate cu standardele educaţionale de stat;
e) admiterea candidaţilor la studii;
f ) selectarea şi promovarea cadrelor didactice şi a altor categorii
de personal;
g) normarea activităţii didactice şi ştiinţifice a personalului şi
aprobarea statelor de funcţii;
h) stabilirea criteriilor de evaluare a activităţii didactice şi ştiinţifice;
i) acordarea de titluri ştiinţifico-didactice;
j) rezolvarea problemelor sociale ale masteranzilor şi ale personalului;
k) asigurarea ordinii şi disciplinei în spaţiul universitar;
l) gestiunea economică şi financiară, corelată cu responsabilitatea AAP în faţa organelor ierarhic superioare, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
m) gestionarea creditelor bugetare şi a mijloacelor speciale, remunerarea şi stimularea materială a personalului;
n) stabilirea taxelor pentru serviciile educaţionale şi pentru alte
servicii acordate de AAP;
o) utilizarea patrimoniului AAP;
p) organizarea şi desfăşurarea de activităţi antreprenoriale;
r) găsirea surselor suplimentare de venit;
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s) stabilirea relaţiilor de colaborare cu diverse instituţii de învăţămînt şi ştiinţifice, centre şi organizaţii din ţară şi de peste hotare.
3. Autonomia financiară a AAP
3.1. Autonomia financiară se realizează prin:
a) gestionarea mijloacelor financiare, inclusiv a celor alocate din
bugetul de stat, prin conturi bancare;
b) gestionarea mijloacelor financiare din diverse surse şi a patrimoniului în conformitate cu Planul de dezvoltare al AAP şi modul
stabilit în actele normative în vigoare;
c) plasarea la depozit bancar a soldului de mijloace disponibil în
contul bancar, realizat supra deviz, cu excepţia granturilor externe;
d) stabilirea cuantumului taxelor de studii, de cazare în cămine, conform metodologiei aprobate de Guvern, precum şi pentru
serviciile prestate şi lucrările executate contra plată, coordonate cu
fondatorul;
e) stabilirea programelor şi capacităţii ofertei instituţionale;
f ) susţinerea socială a studenţilor şi a personalului;
g) acordarea burselor de studii şi de cercetare;
h) stabilirea structurii interne şi aprobarea bugetului;
i) gestionarea patrimoniului, dezvoltarea, fortificarea şi dotarea
AAP;
j) atragerea resurselor financiare prin participarea la proiecte de
cercetare, investiţionale în baza cooperării cu diverşi parteneri naţionali şi internaţionali, inclusiv parteneriatul public privat;
k) crearea unităţilor şi subdiviziunilor de cercetare-inovare, dezvoltare, proiectare, prestări servicii şi activităţi de producţie;
l) constituirea uniunii de persoane juridice şi asociaţii profesionale, conform legislaţiei în vigoare.
3.2. Autonomia financiară se corelează cu principiile responsabilităţii publice pentru calitatea întregii activităţi de formare profesională, de cercetare ştiinţifică şi de prestare a serviciilor pe care le
desfăşoară AAP cu gestionarea eficientă a mijloacelor băneşti şi a
patrimoniului.
4. Atribuţiile AAP
4.1. Atribuţiile principale ale AAP sînt:
a) promovarea politicii de stat în domeniul administraţiei publice;
b) instruirea la ciclul II de învăţămînt superior (masterat);
c) pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorat/postdoctorat;
d) dezvoltarea profesională a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi a persoanelor juridice de drept privat;
e) organizarea şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale
şi aplicative prioritare în domeniul administraţiei publice şi a procesului de instruire a viitorilor funcţionari publici;
f ) oferirea de asistenţă metodologică, ştiinţifică şi informaţională
autorităţilor publice;
g) acordarea, în bază de contract cu plată sau gratuit, a serviciilor
tehnico-ştiinţifice şi consultative ministerelor, departamentelor şi
agenţilor economici, precum şi persoanelor particulare;
h) promovarea principiilor de bază ale democraţiei întemeiate
pe apărarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului;
i) alte activităţi conform legislaţiei în vigoare.
5. Activitatea internaţională a AAP
Activitatea internaţională a AAP include:
a) colaborarea internaţională în domeniul pregătirii şi perfecţionării profesionale a cadrelor în scopul asigurării condiţiilor pentru
implementarea experienţei internaţionale;

b) înscrierea la studii a cetăţenilor străini, în baza acordurilor interstatale;
c) certificarea studiilor şi eliberarea atestatelor de conformitate
cu standardele educaţionale internaţionale în domeniul administraţiei publice;
d) participarea, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice centrale, la negocierea şi încheierea cu instituţii şi organizaţii
internaţionale, a acordurilor privind perfecţionarea profesională a
funcţionarilor publici peste hotare;
e) realizarea de proiecte instructive şi de cercetare în comun cu
parteneri de peste hotare.
6. Responsabilitatea publică a AAP
Responsabilitatea publică obligă AAP:
a) să respecte legislaţia în vigoare, carta universitară şi politicile
naţionale în domeniul învăţămîntului superior şi cercetării-inovării;
b) să aplice şi să respecte reglementările în vigoare referitoare la
asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţămîntul superior universitar
şi postuniversitar, de dezvoltare profesională continuă şi cercetareinovare;
c) să asigure eficienţa managerială şi utilizarea raţională a resurselor;
d) să asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor sale,
conform legislaţiei în vigoare;
e) să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertăţile masteranzilor, doctoranzilor/ postdoctoranzilor.
7. Structura organizatorică a AAP
7.1. Structura AAP constă din: departamente (facultăţi), catedre,
direcţii, secţii şi din alte subdiviziuni.
7.2. Departamentul (facultatea) este o subdiviziune didactico-administrativă care asigură activitatea didactico-organizatorică, ţinînd
cont de exigenţele educaţionale naţionale şi internaţionale.
7.3. Catedra este o subdiviziune didactico-ştiinţifică care participă la planificarea, organizarea şi realizarea instruirii masteranzilor
şi doctoranzilor, cercetărilor ştiinţifice în domeniul administraţiei
publice, dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici
şi a oficialilor aleşi.
7.4. Direcţia este o subdiviziune care exercită funcţii manageriale
de planificare, logistică, organizare şi coordonare a procesului didactico-educaţional, de cercetare-inovare etc.
7.5. Secţia este o subdiviziune care asigură organizatoric, logistic
şi informaţional activitatea AAP.
7.6. În cadrul AAP pot fi create, în funcţie de necesităţi, şi alte subdiviziuni structurale didactice, ştiinţifice, de prestări servicii şi altele.
8. Organele de conducere ale AAP
8.1. Organul suprem de conducere al AAP este Senatul care activează în baza propriului regulament.
8.2. Din componenţa Senatului fac parte din oficiu: rectorul, care
este preşedinte al acestuia, prim-rectorul, prorectorul şi şefii subdiviziunilor structurale, precum şi un reprezentant al Preşedintelui
Republicii Moldova, reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice, reprezentanţi ai corpului profesoral-didactic şi reprezentanţi
ai masteranzilor şi doctoranzilor.
8.3. De competenţa exclusivă a Senatului sînt examinarea, aprobarea/adoptarea:
a) Regulamentului de activitate al Senatului;
b) strategiei/planului de dezvoltare a AAP;
c) raportului cu privire la activitatea AAP, prezentat anual de către
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rector, şi a dărilor de seamă ale subdiviziunilor structurale;
d) personalului-limită al AAP;
e) regulamentelor de activitate a subdiviziunilor structurale şi de
ordine interioară;
f ) regulamentelor cu privire la organizarea proceselor de instruire;
g) Regulamentului cu privire la admitere;
h) planurilor de studii;
i) taxelor pentru studii în bază de contract şi pentru prestarea
altor servicii;
j) bugetului AAP şi a raportului privind executarea lui;
k) regulamentului privind utilizarea mijloacelor extrabugetare;
l) rapoartelor privind gestionarea patrimoniului, inclusiv contractele de arendă;
m) altor probleme, conform actelor normative.
8.4. Senatul adoptă hotărîri în conformitate cu Regulamentul de
activitate al Senatului AAP şi cu alte acte normative în vigoare.
8.5. Hotărîrile Senatului sînt obligatorii pentru toate subdiviziunile AAP.
8.6. Senatul poate delega unele din atribuţiile sale rectorului.
8.7. Conducerea operativă a AAP, între şedinţele Senatului, este
exercitată de biroul Senatului, constituit din rector, care este şi preşedintele biroului, prim-prorector, prorector, directorii de departamente şi secretarul ştiinţific al Senatului, care activează în baza
Regulamentului de activitate al Senatului.
8.8. În cadrul AAP se constituie Consiliul de administraţie, alcătuit
din: rector, prim-prorector, prorector, directorii de departamente,
şeful direcţiei patrimoniu, planificare şi finanţe, reprezentantul Preşedintelui Republicii Moldova şi reprezentantul Guvernului.
8.9. Consiliul de administraţie se convoacă de către rector, în
funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decît o dată în trimestru.
8.10. Consiliul de administraţie examinează şi înaintează Senatului şi/sau rectorului propuneri privind:
a) strategia/planul de dezvoltare a AAP;
b) gestionarea patrimoniului;
c) salarizarea şi motivarea personalului;
d) stabilirea cuantumului taxelor de studii, taxelor de cazare în
cămine, precum şi pentru serviciile prestate şi lucrările executate;
e) utilizarea resurselor financiare;
f ) devizul de venituri şi cheltuieli.
8.11. Conducerea executivă a AAP este exercitată de rector, primprorector şi prorector.
8.12. Rectorul AAP este numit în funcţie prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova pe un termen de cinci ani, iar prim-prorectorul şi prorectorul – prin ordinul rectorului.
8.13. În exercitarea atribuţiilor sale, rectorul emite ordine şi dispoziţii.
8.14. Rectorul AAP are următoarele atribuţii:
a) exercită conducerea generală a AAP;
b) acţionează în numele AAP şi o reprezintă în toate autorităţile
administraţiei publice şi în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice
din ţară şi de peste hotare;
c) dispune şi monitorizează utilizarea fondurilor fixe şi a celor
circulante ale AAP, încheie contracte;
d) conduce şedinţele Senatului şi asigură îndeplinirea hotărîrilor
adoptate de acesta;
e) aprobă, în baza hotărîrii Senatului, Regulamentul de ordine
interioară al AAP şi regulamentele subdiviziunilor structurale ale

acesteia;
f ) numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie personalul subdiviziunilor structurale;
g) confirmă persoanele alese pe bază de concurs în posturile
didactice şi de conducere, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
h) stimulează material activitatea personalului AAP;
i) aprobă componenţa comisiilor de evaluare a tezelor de master;
j) prezintă anual Senatului raportul cu privire la activitatea AAP,
inclusiv executarea bugetului;
k) este responsabil de organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi a AAP;
l) emite ordine de înmatriculare, promovare şi exmatriculare a
audienţilor cursurilor de dezvoltare profesională continuă, masteranzilor şi doctoranzilor;
m) îndeplineşte şi alte atribuţii, stabilite de actele normative în
vigoare.
8.15. În lipsa rectorului, atribuţiile acestuia sînt exercitate, în ordine, de prim-prorector sau prorector.
8.16. Atribuţiile prim-prorectorului şi ale prorectorului se stabilesc prin hotărîre de Senat.
9. Personalul AAP. Drepturile şi atribuţiile
9.1. Personalul AAP constă din:
a) personalul de conducere şi personalul administrativ;
b) personalul didactic şi personalul de cercetare;
c) personalul auxiliar şi de deservire.
9.2. AAP asigură dezvoltarea profesională continuă a personalului de conducere, administrativ, didactic şi de cercetare.
9.3. Personalul de conducere, administrativ, didactic şi de cercetare al AAP are următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale AAP;
b) să se folosească, în scopul realizării atribuţiilor de serviciu, de
laboratoare, săli de curs, mijloace tehnice, fonduri de carte şi de serviciile prestate de subdiviziunile structurale ale AAP;
c) alte drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
9.4. Personalul de conducere, administrativ, didactic şi de cercetare al AAP este obligat:
a) să respecte actele normative care reglementează activitatea
AAP;
b) să respecte prevederile Regulamentului de ordine interioară
al AAP.
9.5. Drepturile şi obligaţiile personalului auxiliar şi de deservire
sînt prevăzute de actele normative în vigoare şi de Regulamentul
de ordine interioară al AAP.
10. Organizarea procesului de instruire
10.1. Procesul de instruire este organizat prin învăţămîntul cu
frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă.
10.2. Guvernul stabileşte anual AAP Planul (comanda de stat)
privind admiterea la studiile superioare de masterat a funcţionarilor
publici, a oficialilor aleşi şi a altui personal din cadrul autorităţilor
administraţiei publice.
10.3. Planul (comanda de stat) se aduce la cunoştinţa autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale, separat, pentru învăţămînt
cu frecvenţă la zi şi învăţămînt cu frecvenţă redusă.
10.4. Admiterea în AAP se realizează în bază de concurs, la care
pot participa personalul din autorităţile administraţiei publice şi
alte categorii de persoane interesate.
10.5. Admiterea se organizează în baza Regulamentului cu privire
la admitere, adoptat de Senat.
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STATUTUL

Academiei de Administrare Publică
de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
10.6. Concursul se efectuează de comisia de admitere, desemnată anual prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova, la propunerea rectorului AAP.
10.7. Înmatricularea masteranzilor se efectuează prin ordinul
rectorului, în baza deciziei comisiei de admitere, în conformitate cu
rezultatele obţinute la probele de concurs.
10.8. AAP poate presta servicii de instruire cu finanţare din bugetul de stat şi în bază de contract.
10.9. Studiile superioare de masterat în cadrul AAP se finalizează
cu eliberarea diplomei de master, conform legislaţiei în vigoare.
11. Dezvoltarea profesională continuă a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, a persoanelor juridice
de drept privat
11.1. Dezvoltarea profesională continuă a personalului din cadrul
autorităţilor şi instituţiilor publice, a persoanelor juridice de drept
privat are drept scop aprofundarea şi actualizarea cunoştinţelor,
dezvoltarea abilităţilor şi modelarea aptitudinilor necesare pentru
exercitarea eficientă a atribuţiilor de funcţie.
11.2. Modul de organizare şi desfăşurare a procesului de dezvoltare profesională continuă se stabileşte de Senatul AAP.
11.3. Dezvoltarea profesională continuă se efectuează:
a) în baza Planului (comenzii de stat), stabilit anual de către Guvern;
b) la solicitarea autorităţilor administraţiei publice şi a altor instituţii publice/private;
c) la iniţiativa AAP;
d) în colaborare cu autorităţile şi instituţiile publice, persoanele
juridice de drept privat interesate.
11.4. Procesul de dezvoltare profesională continuă se finanţează
din:
a) bugetul de stat;
b) mijloacele financiare alocate de către partenerii de dezvoltare,
granturi;
c) bugetele autorităţilor publice;
d) sursele proprii ale participanţilor;
e) alte surse financiare permise de legislaţia în vigoare.
11.5. Absolvenţilor cursurilor de dezvoltare profesională continuă li se eliberează, prin ordinul rectorului, certificat de absolvire/
participare, modelul căruia se aprobă de Senat.
12. Activitatea de cercetare ştiinţifică a AAP
12.1. Activitatea de cercetare ştiinţifică a AAP se desfăşoară în
cadrul profilurilor ştiinţifice acreditate.
12.2. Activitatea de cercetare ştiinţifică a AAP este efectuată atît
în baza comenzii de stat, cu finanţare de la bugetul de stat, cît şi în
baza contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice, cu
instituţii şi organizaţii, cu persoane fizice şi juridice.
12.3. AAP realizează studii de doctorat/postdoctorat, în baza actelor normative în vigoare.
13. Administrarea patrimoniului AAP
13.1. Proprietatea aflată în gestiunea AAP este parte a patrimoniului statului şi constă din:
a) bunuri transmise de către autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, în modul stabilit;
b) bunuri procurate din contul mijloacelor proprii;
c) donaţii şi sponsorizări ale persoanelor juridice şi fizice, din ţară
şi de peste hotare;
d) bunuri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în vi-

goare.
13.2. Patrimoniul aflat în gestiunea AAP:
a) se foloseşte în scopuri educaţionale, de cercetare-inovare, dezvoltare şi în alte scopuri;
b) poate fi oferit în locaţiune, în coordonare cu fondatorul.
14. Veniturile şi cheltuielile AAP
14.1. Alocaţiile de la bugetul de stat pentru programele de studii
oferite conform Planului (comenzii de stat) de pregătire a cadrelor
de specialitate şi activităţii de cercetare ştiinţifică reprezintă una din
sursele de venituri ale AAP.
14.2. AAP este în drept să obţină venituri şi din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare, care pot fi folosite în conformitate cu
Planul de dezvoltare al AAP, aprobat de Senat.
14.3. Autonomia financiară a AAP, realizată potrivit legislaţiei în
vigoare şi responsabilităţii publice, prevede următoarele surse de
venituri:
a) mijloacele alocate din bugetul de stat pentru serviciile educaţionale prestate de AAP;
b) mijloacele alocate din bugetul de stat pentru activităţi de cercetare-inovare, obţinute prin concurs, organizat de structura abilitată;
c) mijloacele obţinute de la prestarea serviciilor de formare şi
dezvoltare profesională continuă;
d) mijloacele obţinute de la prestarea serviciilor cercetare-inovare, editoriale, efectuate la comandă în bază de contract;
e) mijloacele obţinute din colaborarea internaţională, granturi şi
proiecte;
f ) mijloacele provenite din taxele de studii sau instruire aplicate
masteranzilor ciclului II, doctoranzilor/postdoctoranzilor, precum
şi din cursurile de formare şi dezvoltare profesională continuă/de
învăţare;
g) dobînzile de la depozitele bancare ale mijloacelor financiare
disponibile;
h) donaţiile şi sponsorizările persoanelor fizice şi juridice, inclusiv
din străinătate;
i) plăţile încasate pentru producţia cu caracter ştiinţific şi pentru
asistenţa metodică şi informaţională acordată;
j) veniturile obţinute din contracte de arendă şi de locaţiune;
k) alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare.
14.4. Mijloacele financiare, inclusiv cele alocate din bugetul de
stat, se utilizează conform Planului de dezvoltare al AAP, aprobat
de Senat.
14.5. Politica de contabilitate a AAP se elaborează şi se realizează
în conformitate cu legislaţia în vigoare, se coordonează cu fondatorul şi se aprobă anual prin ordinul rectorului.
14.6. Rapoartele financiare şi statistice, dările de seamă fiscale
se întocmesc şi se prezintă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
15. Dispoziţii finale
15.1. Controlul corespunderii activităţii AAP cu scopurile acesteia
se exercită de către fondator (Preşedintele Republicii Moldova) şi de
către organele de conducere ale AAP.
15.2. Modificarea şi completarea prezentului statut se fac prin
decret al Preşedintelui Republicii Moldova, la propunerea Senatului
AAP.
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O aniversare importantă
Din alocuţiunea dlui Gheorghe DUCA, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Este o aniversare importantă a Academiei de Administrare Publică, ce denotă
meritele deosebite ale conducerii instituţiei, corpului
profesoral-didactic în avansarea ştiinţei administraţiei
şi promovarea politicilor statului, ele fiind şi o deschidere
pentru a păşi serios înainte.
Aceste obiective includ şi o
propagare a culturii administraţiei în societate, or actualmente mai persistă ideea
eronată că în administraţie
sau la conducere poate fi oricine. Funcţia administrativă
nu este una simplă şi deloc
uşoară. Funcţionarul trebuie
să cunoască bine legislaţia,
aplicarea ei, să posede arta
comunicării, să fie persoana
consecventă în raportul statului cu cetăţeanul, să pose-

de un management modern
pentru a soluţiona orice situaţie, la orice nivel. Iar pentru aceasta este necesară o
instruire permanentă, fiindcă
în toată lumea învăţătura se
face continuu. Şi în instruirea
funcţionarilor publici, în dezvoltarea permanentă a măiestriei lor profesionale rolul
Academiei de Administrare
Publică este unul de excepţie.
Eficienţa acestei activităţi se
bazează pe o abordare ştiinţifică. În acest context suntem
recunoscători primului preşedinte al Republicii Moldova,
Mircea Snegur, savantului Mihail Platon, care au contribuit
esenţial la iniţierea şi dezvoltarea cercetărilor în domeniul administraţiei. Iar astăzi
aceste cercetări sunt extinse
în baza unei largi colaborări a

Academiei de Administrare
Publică cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, cu Institutul
de Istorie, Institutul nou creat
de Cercetări Juridice şi Politice, Institutul Naţional de Cercetări Economice, cu alte institute din cadrul Academiei
de Ştiinţe. Toate acestea vor
determina formarea societăţii bazate pe cunoaştere, pentru ce aduc sincere mulţumiri
conducerii, corpului profe-

soral-didactic al Academiei
de Administrare Publică.
Eu cred că misiunea Academiei de Administrare Publică este tot aşa de importantă
ca şi a celorlalte universităţi,
ca a Academiei de Ştiinţe
pentru ca să fie găsite soluţii
adecvate pentru problemele
majore ale statului şi societăţii pentru implementarea
valorilor europene.
Pentru merite deosebite
în aprofundarea relaţiilor
de colaborare dintre Academia de Administrare Publică şi Academia de Ştiinţe
a Moldovei, dl Gheorghe
Duca a înmânat diploma
Meritul Academiei rectorului A.A.P., Vasile Marina.
Cu o diplomă a A.Ş.M. a
fost distinsă şi profesoara
A.A.P., Tatiana Manole.

Să perfecţionăm managementul în educaţie

Ministrul educaţiei, dna
Maia SANDU, a studiat la
Academia de Administrare
Publică în perioada anilor
1995-1998 şi a susţinut teza
de master la specializarea
„Relaţii Internaţionale”. În
alocuţiunea sa a punctat
câteva repere privind autonomia instituţiilor educaţionale în contextul Programului guvernamental de
descentralizare.
În cuvântul său de felicitare, adresat colectivului
Academiei de Administrare
Publică, dna Maia Sandu a

menţionat că într-o lume
modernă, pentru a se menţine şi a avansa, fiecare instituţie de învăţământ trebuie să
se perfecţioneze continuu.
În acest context, Academia
de Administrare Publică este
un exemplu demn de urmat.
„Procesul de studii este
unul performant, iar numărul audienţilor este mereu
în creştere, ceea ce denotă
potenţialul instructiv şi ştiinţific al Academiei. Serviciul
public are o însemnătate
enormă pentru dezvoltarea
democratică a statului. Şi
funcţionarii publici trebuie
să fie adevăraţi profesionişti
pentru a promova politicile
statului la nivel central şi local.
Acum este în deplină derulare Programul guvernamental de descentralizare.
Şi noi, împreună cu reprezentanţii Cancelariei de Stat,
am pus în discuţie Proiectul

Strategiei sectoriale de descentralizare în domeniul
educaţiei cu preşedinţi de
raioane, şefi de direcţii raionale învăţământ, tineret şi
sport, primari, directori de
şcoli şi părinţi din mai multe
raioane din republică. Am
vorbit despre necesitatea extinderii autonomiei instituţiilor educaţionale, delimitării
clare a responsabilităţilor
între toate nivelele administraţiei publice şi dezvoltării
unui sistem educaţional flexibil, bazat pe rezultate.
Dezbaterile s-au axat, în
special, pe oportunitatea
creării structurilor noi de
management în educaţie
(inspecţie şcolară, servicii
desconcentrate ale Ministerului Educaţiei în regiuni),
precum şi pe probleme de
gestionare a patrimoniului şi
a surselor financiare în contextul aranjamentului propus.

Şi pentru ca aceste sarcini să fie realizate cu succes
avem nevoie de cadre bine
pregătite în domeniul administrativ. Iar o politică de
cadre bine pusă la punct o
putem implementa doar în
colaborare cu Academia de
Administrare Publică, rolul ei
fiind unul primordial în consolidarea serviciului public.
Dorim conducerii Academiei, corpului profesoraldidactic, întregului colectiv
perseverenţă şi noi realizări
în nobila misiune de pregătire a cadrelor profesioniste
pentru sistemul administrativ al ţării”.
În încheiere, dna ministru Maia Sandu a înmânat
Diplome ale Ministerului
Educaţiei unui grup de
profesori ai Academiei:
Angela Popovici, Otilia
Stamatin, Andrei Blanovschi, Anatol Bantuş şi Maria Strechi.
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Un vechi prieten al Academiei

Excelenţa Sa, Ambasadorul
Extraordinar şi Plenipotenţiar al
Republicii Azerbaijan În Republica Moldova, Namig Hasan oglu

ALIYEV, este un vechi prieten al
Academiei de Administrare Publică şi şi-a exprimat deosebita
plăcere de a participa la solemnităţile prilejuite de aniversarea
de 20 de ani de la fondarea Academiei de Administrare Publică.
„Acest eveniment, 20 de ani
ai Academiei de Administrare
Publică, este o mărturie incontestabilă a independenţei
Republicii Moldova, care singură îşi pregăteşte cadre înalt
calificate pentru serviciul public. Este o sărbătoare de stat,

Academia – istoria serviciului public al Moldovei
Alocuţiunea dnei Ala MIRONIC, preşedinte al Consiliului
Organizaţiilor Veteranilor din Republica Moldova, rector al
Academiei de Administrare Publică în perioada 2004-2006.

Aniversarea de 20 de ani a
Academiei este o vârstă a maturităţii, o încununare a activităţii prodigioase pe parcursul
acestor ani a corpului profesoral-didactic, a întregului colectiv, o cale ascendentă a ştiinţei
administraţiei la nivelul valorilor zilei de azi.
Este plăcut să conştientizăm că în primii ani de independenţă a Republicii Moldova
adevăraţii patrioţi ai tânărului
stat,
entuziaştii-reformatori,
pedagogii, dar, mai întîi de
toate, Preşedintele de atunci
al Republicii Moldova, Mircea
Snegur, şi omul de stat, Mihail
Platon, au fondat noua instituţie de învăţământ superior, căreia i-a fost hărăzit de destin să
treacă transformările politice
şi economico-sociale complicate de edificare a Republicii

Moldova şi să păstreze statutul
său de unicat – statutul de instituţie statală de învăţământ
superior de instruire a funcţionarului public de tip nou, care
este chemat să servească în
cunoştinţă de cauză statului şi
societăţii, dar, în primul rând,
omului.
Tot respectul Vouă, care aţi
stat la baza fondării şi dezvoltării Academiei de Administrare Publică; gratitudine Vouă
– continuatorilor tradiţiilor şi
misiunii nobile a instituţiei de a
consolida serviciul public.
Munca voastră este un
exemplu destoinic pentru generaţiile viitoare, care pe viitor
îşi vor asuma responsabilitatea
pentru republica noastră, istoria ei.
Datorită
entuziasmului
vostru vivace au fost realizate
multe proiecte, care au stat la
baza istoriei serviciului public
al Moldovei, iar absolvenţii
Academiei se mândresc cu vocaţia şi misiunea lor de a contribui fiecare, oriunde nu s-ar afla,
la prosperarea ţării, la bunăstarea cetăţenilor.
Multă sănătate, noi realizări
şi succese pe viitor.

o sărbătoare a întregii societăţi,
fiindcă aici se pun bazele statului de drept, modernizarea şi
prosperitatea lui.
Eu mă aflu aici ca la mine
acasă, printre colegii de breaslă, fiindcă şi eu mi-am început
cariera mea în domeniul administraţiei publice, după ce am
absolvit Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Azerbaijan.
Venind în Moldova, deja în
calitate de Ambasador al ţării
mele, printre primele acţiuni a

fost de a lua legătura cu Academia de Administrare Publică
din Chişinău. Şi de atunci întreţinem relaţii strânse de colaborare, ele fiind extinse şi în Azerbaijan, cu instituţii similare”.
În semn de recunoştinţă
pentru colaborarea fructuoasă şi relaţiile strânse de prietenie, dl Ambasador a înmânat diplome ale Ambasadei
Academiei de Administrare
Publică şi personal vicerectorului Academiei, dlui Oleg
Balan.

Ani de ascensiune
Alexandru ROMAN, consultant principal la Centrul pentru
Drepturile Omului din Republica Moldova, rector al Academiei de Administrare Publică în perioada 2006-2010.
Parcă mai ieri am marcat aniversarea de 15 ani ai Academiei,
când activam şi eu în această
instituţie, şi iată au trecut deja
cinci ani. De toate au fost în aceşti ani: şi realizări şi unele eşecuri,
dar ne bucurăm că Academia s-a
dezvoltat şi a devenit o structură modernă, nstituţie de elită
pentru instruirea funcţionarilor
publici de toate nivelurile.
Dl A.Roman a oferit Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei colecţia de carte „Istoria dreptului
în Republica Moldova”.
În continuare, dl A.Roman a
dat citire mesajului de felicitare
al Centrului pentru Drepturile
Omului din Republica Moldova,
adresat colectivului Academiei
de Administrare Publică.
„În numele Centrului pentru
Drepturile Omului din Moldova - instituţie naţională pentru
promovarea şi protejarea drepturilor omului, Vă rog să acceptaţi cele mai sincere felicitări cu
prilejul aniversării de 20 de ani
de la fondarea Academiei de Administrare Publică.
Contribuţia, pe care şi-o aduce Academia în calitate de centru
naţional de promovare a politicii
de stat în domeniul administraţiei publice şi de instruire a personalului din serviciul public, este

substanţială şi apreciată în societate la justa ei valoare.
Suntem ferm convinşi că
discipolii D-voastră mereu vor
fi recunoscători tuturor cadrelor
profesoral-didactice şi manageriale, care şi-au adus contribuţia
lor personală la formarea miilor
de conducători de toate rangurile, care au studiat şi au absolvit
Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele
Republicii Moldova.
Urăm tuturor angajaţilor
Academiei noi realizări şi lauri
de succese în activitatea prodigioasă de formare şi perfecţionare a funcţionarilor publici, în
toată munca Dumneavoastră
nobilă şi creatoare, multă sănătate, bunăstare şi prosperitate.
Cu deosebită consideraţiune,
Anatolie MUNTEANU,
director al Centrului pentru
Drepturile Omului din
Moldova, avocat parlamentar.
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Pe calea europeană
Ionel DIDEA, rectorul Universităţii din Piteşti, România
Este o mare onoare pentru mine să fiu prezent la un
eveniment atât de important
din viaţa Dumneavoastră.
Profesionalismul
cadrelor
didactice de aici, calitatea
absolvenţilor acestei instituţii de învăţământ superior
au făcut ca faima ei să treacă
graniţele ţării. Astăzi Academia de Administrare Publică

Venind la Academie, la această frumoasă sărbătoare, aniversarea de 20 de ani de la fondarea sa,
simţeam că nu am dreptul moral
să vorbesc despre dezvoltarea
şi realizările Academiei, meritele
aparţinând lui Mihail Platon. Dar
am fost permanent alături de el,
de la începuturi, cînd în situaţii
complicate se puneau bazele noii
instituţii, l-am susţinut şi încurajat.
Din păcate, aşa a fost să fie că nu
este în prezent cu noi pentru ca să
ne bucurăm împreună de roadele muncii lui. În această ordine de
idei îmi aduc aminte de o istorioară cu mult sens.
Bunelul cu nepoţelul se duc să
sădească pomi. Şi nepoţelul îi spune bunelului:
- Bunele, nu ştiu dacă merită să
sădeşti aceşti pomi, că n-ai să mai
reuşeşti să guşti din fructele lor.
La care bunelul îi răspunde cu

poate sta la masă alături de
orice instituţie de învăţământ superior din Europa.
Instituţia pe care o reprezint, Universitatea de Stat
din Piteşti, care numără actualmente peste 12 mii de
studenţi şi după 50 de ani
activitate a devenit un centru universitar şi ştiinţific, recunoscut în România şi peste
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hotarele ei, intenţionează să
colaboreze cu Academia de
Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii
Moldova în ceea ce priveşte
cercetarea ştiinţifică, schimbul de masteranzi şi cadre
didactice.
În numele întregului societăţi academice, pe care o
reprezint, la împlinirea a 20
de ani de activitate , 20 de ani
de excelenţă, succese mari în
activitatea de mai departe,
sănătate Dumneavoastră şi
familiilor Dumneavoastră.

Fructele lui Mihail Platon
Din alocuţiunea dnei Ana PLATON, soţia primului rector al Academiei, M. Platon

mult tâlc:
- Ştii, nepoţele, mie o să-mi
bucure ochii verdeaţa jucăuşă a
acestor copăcei, plini de viaţă şi
de viitor.
Dar aceste vorbe aveau sensuri cu mult mai profunde: că din
fructele acestor pomi, sădiţi de el,
se vor înfrupta nepoţii şi străne-

poţii.
În acest context, se înscrie şi
activitatea lui Mihail Platon privind fondarea şi edificarea Academiei. Mă bucur să-l văd aici pe dl
Mircea Snegur, care l-a susţinut în
toate pe soţul meu în activitatea
sa. Niciodată Mihail Platon nu a
cedat în faţa greutăţilor şi problemelor. Întotdeauna găsea soluţiile
cele mai potrivite, bazându-se pe
experienţa şi practica sa bogată.
Cele studiate pe parcursul întregii
sale vieţi, cunoştinţele, cercetările
ştiinţifice le-a adunat în monografiile sale. Şi un loc important în
aceste monografii îl ocupă istoria
fondării şi dezvoltării Academiei
de Administrare Publică, a ştiinţei

autohtone a administraţiei publice. Astfel, că monografiile sale
sunt fructele copacului plantat în
1993, din care pot să guste generaţiile de funcţionari publici, absolvenţi ai Academiei.
Pentru a ajuta audienţii, dar şi
funcţionarii publici, în ansamblu, a
editat un dicţionar de termini din
domeniul administraţiei publice.
Colectivului Academiei de
Administrare Publică îi doresc noi
succese pentru a duce mai departe şi pretutindeni faima acestei
instituţii de elită de învăţământ
superior şi a contribui la formarea şi consolidarea unui serviciu
public de performanţă, de talie
europeană.

Trecutul – uşă pentru viitor
Tudor DELIU, profesor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Această sală, aulele Academiei au pentru mine o semnificaţie
deosebită. Aici mi-am făurit viitorul, fiind printre primele promoţii
ale noii instituţii de instruire a
funcţionarilor publici de tip nou,
pentru un sistem administrativ
democratic. Şi iată că au trecut,
ca pe neobservate, 20 de ani, aşa
cum a formulat foarte sugestiv
scurgerea timpului poetul Petru
Zadnipru în poezia „A trece”, care
se referă la cele trecute. Eu mă voi
referi la ultimele două versuri:
Nici prin cap să nu ne treacă
Să le trecem la trecut.

E foarte bine spus. Căci, cum
am putea să trecem la trecut acel
eveniment de acum 20 de ani,
când Preşedintele Mircea Snegur
a semnat Decretul de fondare a
Academiei de Administrare Publică, prin care a fost creată şcoala
autohtonă a ştiinţei administraţiei
publice şi puse bazele edificării
statului democratic, statului de
drept, Republica Moldova, dezvoltarea şi modernizarea lui prin
consolidarea unui serviciu public
contemporan. Sau activitatea prodigioasă a savantului Mihail Platon, primul rector al Academiei,

care a fost animatorul şi părintele
acestei instituţii, devenită peste
ani Centru naţional de instruire a
funcţionarilor publici.
Cum să trecem toate acestea
la trecut? Or, cum se spune destul de grăitor – „Trecutul este uşa
viitorului”.
Academia de Administrare
Publică prezintă astăzi o instituţie
de învăţământ postuniversitar de
mare prestigiu, cu un corp profesoral-didactic de înalt profesionalism, o Bibliotecă Ştiinţifică, o bază
tehnico-materială modernă, care,
în ansamblu, fac faţă provocărilor

timpului, noilor realităţi, promovând imaginea Academiei departe peste hotarele ţării, cooperarea
internaţională fiind extinsă încontinuu.
Vivat Academia, ce ne învaţă
înalta artă – Omenia.
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Prin reformare spre
modernizare

Profesorul Aurel SÎMBOTEANU a fost vicerector al
Academiei de Administrare
Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova (20032004), fiind responsabil de activitatea didactică.
Realizările, care au încununat activitatea Academiei de
Administrare Publică timp de
două decenii, sunt rodul acelui
„vlăstar plantat în primăvară”
(aşa cum se cântă în Imnul Academiei pe versurile lui Tudor
Deliu) de către Mihail Platon,
vlăstar devenit azi un arbore
viguros şi de care se bucură o
ţară întreagă. Vorbind la figurat, avem astăzi un pom rotat
al funcţionarilor publici, care se
cheamă Academia de Administrare Publică. Mă mândresc, că
am avut şi eu grijă de acest vlăstar, care m-a primit la umbra lui,
l-am ocrotit pentru a-l dezvolta
prin perfecţionarea procesului
de studii, prin cercetare.
Şi acum, la vârsta aniversară, vin şi eu cu nişte concluzii ale
mele referitor la evoluţia Academiei de Administrare Publică.
Unii încearcă să o periodizeze în
felul lor, după ani şi alte criterii.
Eu sunt convins că sunt numai
două perioade: până la fondarea
Academiei, când se lucra haotic,

pe bâjbâite; şi după fondarea
Academiei, când la dispoziţia
funcţionarilor publici a fost pusă
busola pentru a se orienta în
spaţiu şi timp şi felinarul pentru
a păşi pe calea cea dreaptă, spre
lumină. A avut prieteni şi neprieteni, dar cu eforturi comune am
apărat vlăstarul, apoi arborele,
de vânturi şi tunete, prin reforme şi modernizare, ca el să fie
astăzi falnic spre binele ţării.
Cu regret, în scurta istorie
a Academiei au fost şi perioade mai puţin benefice, când la
timona acesteia s-au aflat nişte
„vătămători”. Din fericire, în primăvara anului 2010 la conducerea Academiei au venit oameni
dedaţi cu trup şi suflet acestei
instituţii de învăţământ superior, care, în scurt timp , au scos-o
pe făgaşul cel drept, pe făgaşul
făuririi, asigurându-i o nouă calitate şi noi valenţe.
Mă mândresc cu faptul că
la opera de constituire a ştiinţei administraţiei mi-am adus
şi eu contribuţia. Pe parcursul
anilor, am elaborat o culegere
de studii cu repere din istoria
Academiei, inclusiv din lucrările
fondatorului şi primului rector,
Mihail Platon, care a rezultat
prin editarea culegerii de monografii „Administraţia Publică
- prin reformare spre modernizare”, pe care o donez cu multă
plăcere Bibliotecii Ştiinţifice a
Academiei pentru a fi le îndemâna participanţilor la cursurile de dezvoltare a măiestriei
profesionale, masteranzilor şi
doctoranzilor, tuturor cititorilor,
care vor dori să pătrundă în tainele administraţiei publice.

Eficientizarea
administrării
Angela DASTIC, doctor, lector superior universitar,
preşedinte al Asociaţiei Absolvenţilor A.A.P.
Vin cu un cordial mesaj de
felicitare cu prilejul frumoasei
aniversări a Academiei de Ad-

ministrare Publică în numele
Asociaţiei Absolvenţilor A.A.P.,
care, de la crearea sa, a conlu-

crat constructiv şi în strânsă legătură cu profesorii Academiei
privind promovarea politicilor
statului în domeniul administraţiei publice. Cei 20 de ani de
activitate au însemnat pentru
această prestigioasă instituţie de învăţământ superior o
perfecţionare continuă a procesului de studii şi de instruire
a funcţionarilor publici, rezul-
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tatul fiind o eficientizare tot
mai avansată a administrării la
toate nivelurile. Cei peste 4000
de funcţionari publici, care au
absolvit Academia, încadraţi în
funcţii de răspundere în autorităţile publice centrale şi locale,
în organele de stat, au demonstrat capacităţi de înaltă calitate şi un management modern
în consolidarea serviciului public al ţării, care sunt mândria
noastră, mândria Academiei de
Administrare Publică.
Sunt sigură că aceste realizări vor servi ca bază pentru
noi performanţe, pentru dezvoltarea în continuare a capacităţilor ştiinţifice ale Academiei şi, în acest context, urez
conducerii, întregului colectiv
al Academiei de Administrare
Publică noi succese pe viitor.

Noi cunoştinţe,
noi speranţe
Iurie ŢURCANU, manager, „Dita Est FARM”, SRL,
absolvent A.A.P., promoţia 2013
Îmi stăruie şi acum în memorie emoţii puternice, emoţii
pozitive de la ultimele prelegeri ale profesorilor noştri
dragi, de la ultimele examene,
ultimele teze de master, susţinute la începutul acestui an,
anul aniversării de 20 de ani
de la fondarea Academiei de
Administrare Publică, amintiri despre cei mai frumoşi ani
de studii care ne vor rămânea
pentru toată viaţa.
Vă mulţumim pentru răbdarea Dumneavoastră, pentru
munca depusă cu atâta profesionalism pentru a ne învăţa
ştiinţe administraţiei, a ne învăţa pe nou. Fiindcă cunoştinţele
acumulate pe parcursul acestor ani constituie cea mai mare
valoare pe care ne-a oferit-o
Academia de Administrare Publică, şi care ne dă noi speranţe de a ne afirma în activitatea
noastră de mai departe.
Dumneavoastră ne-aţi dat
o părticică din inima Dvoas-

tră, ne-aţi îndrumat, ne-aţi dat
multe cunoştinţe pentru o viaţă împlinită.
În numele absolvenţilor,
promoţia 2013, din partea mea
personală adresăm cele mai
cordiale felicitări şi sincere mulţumiri conducerii Academiei,
profesorilor pentru căldura
sufletească, pentru bagajul de
cunoştinţe, care ne va fi o bună
călăuză în viaţă şi o deschidere
spre noi orizonturi în activitatea profesională.
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Cooperare internaţională

Pe 20 mai curent, în cadrul
festivităţilor prilejuite de cea
de-a 20-a aniversare a Academiei de Administrare Publică
de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, la Academie
a fost semnat Planul de Acţiuni
pentru anul 2013 privind punerea în aplicare a Acordului
de Cooperare între Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România
şi Academia de Administrare
Publică privind cooperarea în
domeniul
managementului
funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, semnat la Chişinău, la 2 aprilie 2012.
Planul de Acţiuni a fost
semnat de dl Eugen COIFAN,
preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din
România, şi de dl Vasile MARINA, rector al Academiei de Administrare Publică de pe lângă
Preşedintele Republicii Moldova, doctor habilitat, profesor
universitar.
Potrivit abilităţilor specifice
ale celor două instituţii şi legislaţiilor naţionale, au fost identificate ca fiind prioritare următoarele domenii de cooperare:
- reformă şi inovaţie în
funcţia publică;
- managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
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Semnarea Planului de Acţiuni
- livrarea serviciilor publice
şi calitatea acestora;
- regimul actului administrativ referitor la funcţia publică şi la funcţionarii publici;
- standardele de conduită a
funcţionarilor publici;
- formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici.

surile pentru identificarea necesităţilor de schimb de expertiză
şi experienţă şi pentru mobilizarea experţilor competenţi.
Părţile vor lua măsurile necesare pentru ca finanţarea fiecărei
acţiuni să fie asigurată înainte
de a se stabili perioada concretă de desfăşurare a acesteia.

Pentru atingerea obiectivelor înscrise în Plan, s-au propus
acţiuni prin care se va acorda
expertiză de către specialiştii români şi moldoveni, vor fi
efectuate schimburi de experienţă între cele două părţi şi
vor fi organizate evenimente în
domeniile de cooperare.
Cele două părţi se angajează să întreprindă toate demer-

La semnarea Planului de
Acţiuni au participat dna Rodica PICU – director, Centrul regional de formare profesională
Bucureşti, dna Adriana CÎRCIUMARU- director, Direcţia comunicare şi relaţii internaţionale, şi
dna Cristina CONSTANTINESCU
– expert, Direcţia comunicare
şi relaţii internaţionale, Agenţia Naţională a Funcţionarilor

Publici a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice din România, dl Ionel
DIDEA – doctor, profesor universitar, rector al Universităţii
din Piteşti.
Academia de Administrare
Publică a fost reprezentată la
semnarea Planului de Acţiuni
pentru anul 2013 de dl Oleg
BALAN, vicerector al Academiei, doctor habilitat, profesor
universitar, Aurelia ŢEPORDEI,
director Departamentul dezvoltare profesională, şi dra Ina
MACOVEI, metodist, Direcţia
cooperare internaţională şi
investigaţii ştiinţifice, Roman
STANKOV - consul onorific al
Kazahstanului în Republica
Moldova.
Semnatarii Planului de
Acţiuni şi-au exprimat ferma
convingere că realizarea Acordului de Cooperare între cele
două părţi va contribui în mod
substanţial la ameliorarea managementului funcţiei publice
şi al funcţionarilor publici, la
consolidarea relaţiilor de prietenie şi bună vecinătate între
ţările noastre.
Cor. „F. P.”

Parteneriat: Academia de Administrare Publică - GIZ
Philipp JOHANNSEN, rezident de ţară al GIZ în Republica Moldova

Îmi face o deosebită plăcere să fiu prezent, aici pentru
a felicita călduros în numele
Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ)
reprezentanţii Academiei de
Administrare Publică de pe
lângă Preşedintele Republicii

Moldova, cu ocazia celor 20 de
ani de la fondare.
Academia de Administrare Publică este una dintre cele
mai importante instituţii din
Republica Moldova, care pregăteşte funcţionari publici în
domeniul managementului,
politicilor publice, drept, relaţii internaţionale. Această
instituţie progresează în mod
constant prin creşterea potenţialului academic, extinderea
activităţilor ştiinţifice, explorarea unor noi domenii ale
managementului public şi promovarea cooperării naţionale
şi internaţionale.
Am onoarea de a numi Academia de Administrare Publică

colegul şi partenerul nostru. În
2012, GIZ în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a iniţiat un proiect
de dezvoltare a capacităţilor
administraţiei publice locale şi
a agenţiilor de dezvoltare regională, prin implementarea politicilor de dezvoltare regională.
Scopul nostru comun a fost
de a elabora programe de formare privind dezvoltarea regională, care vor fi oferite de către
Academia de Administrare Publică. Având în vedere profilul
ridicat al Academiei de Administrare Publică, noi credem că
aceste cursuri vor spori potenţialul actorilor regionali şi locali
pentru a lansa iniţiative de dez-

voltare regională de succes.
Aş dori să reamintesc faptul că au trecut trei ani de când
Agenţia GIZ oferă sprijin în
consolidarea competenţelor şi
capacităţilor administraţiei publice locale şi regionale în domeniul dezvoltării regionale.
În acest context, sper că sprijinul pe care GIZ îl oferă Guvernul Republicii Moldova va da
rezultate scontate.
Cu aceste cuvinte, doamnelor şi domnilor, aş dori să spun
din nou „La mulţi ani” Academiei de Administrare Publică!
Vă rugăm să primiţi cele
mai calde felicitări şi urări de
bine şi sperăm la o cooperare
la fel de fructuoasă şi pe viitor!
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Concert prezentat de absolvenţii Academiei
Solemnităţile, consacrate aniversării de
20 de ani de la fondarea Academiei de Administrare Publică de
pe lângă Preşedintele
Republicii Moldova, au
finalizat cu un concert
de suflet, prezentat de
absolvenţii acestei instituţii de diferite promoţii. Cei prezenţi în sala
de festivităţi a Academiei au avut relevanţa
de a-i redescoperi pe
bine cunoscuţii interpreţi de muzică uşoară şi populară în calitate de colegi de
studii la această prestigioasă
instituţie de învăţământ superior din republică. Moderatorul
concertului, dl Vlad Canţîr, profesor la Academie, preşedinte
al Federaţiei Asociaţiilor de
Funcţionari Publici din Republica Moldova, foarte inspirat,
prezentând-o pe mult îndrăgita interpretă de muzică uşoară,
Aura, a ţinut să menţioneze, la
figurat, că aura ei va crea acea
atmosferă sărbătorească pentru momentele înălţătoare ce
le trăiesc toţi cei prezenţi: conducerea, colectivul Academiei,
oaspeţii, absolvenţii.
Şi, ca întotdeauna, Aura a
încântat publicul cu cântecele
sale inconfundabile, după care
a vorbit şi despre anii de studii la Academie, unde a făcut
masteratul la specializarea Ad-

ministrarea publică, promoţia
2010.
Noi vom remarca faptul
că Academia de Administrare
Publică a fost absolvită şi de
soţul său, Veaceslav Ceban,
viceministru de interne. Este
începutul unei noi dinastii de
funcţionari publici de la Academie, căci, după cum a spus
Aura, cine ştie, poate şi fiicele
sale, la timpul lor, vor studia
aici, având ca exemplu pe părinţii lor.
O dinastie de absolvenţi ai
Academiei este şi cea a Nonei
Marian, care a făcut aici studii
la specializarea Relaţii internaţionale, promoţia 2011, ea
dăruind, de asemenea, clipe
memorabile cu vocea ei de
privighetoare. Dânsa a studiat
la Academie împreună cu sora
Violeta. Puţin mai înainte a absolvit Academia de Administrare Publică soţul Nonei, Iurie

Ciocan, care un timp a activat
aici în calitate de profesor. Actualmente, dl Iurie Ciocan este
Preşedintele Comisiei Electorale Centrale.
O altă vedetă a muzicii populare, Nicolae Paliţ, a menţionat, că a acceptat cu o mare
plăcere să evolueze în această
sală, unde în 1994 i s-a înmânat
diploma de la specializarea Administrarea publică, zi memorabilă pentru tot restul vieţii. Şi-a
aprofundat cunoştinţele în domeniul administraţiei publice,
fiind în acea perioadă şef-adjunct al Direcţiei raionale cultură Ungheni. Dar predilecţia
sa era muzica populară, având
o voce care surprindea pe oricine. Având studii
în domeniul administraţiei publice,
a fost angajat la
Ministerul Culturii. Şi aici destinul l-a întâlnit cu
maestrul Vladimir
Curbet, care l-a îndemnat să se afirme în postura sa
hărăzită de soartă
– de interpret al
muzicii populare,
pentru a-i îmbogăţi repertoriul
şi a promova muzica populară
irepetabilă în ţară şi peste hotare şi l-a invitat la Filarmonică.
S-a consacrat total acestei chemări a sufletului şi împreună cu
soţia sa au compus mai multe

cântece inedite, înalt apreciate
de public. Unele dintre aceste
cântece, „Are mama două fete”,
„De la Cernăuţi la vale”, le-a
interpretat la concertul festiv,
culegând aplauzele celor prezenţi.
Ion Raţă, reprezentant
al formaţiei „Catharsis”, are o
altă tangenţă cu Academia
de Administrare Publică. El a
interpretat în premieră Imnul
Academiei de Administrare Publică, pe versuri de Tudor Deliu,
profesor la Academie, deputat
în Parlamentul Republicii Moldova, muzica fiind compusă de
Nicolae Haheu. Cu mare însufleţire şi în acompaniamentul
celor prezenţi el a interpretat

Imnul, care este şi pentru colectivul Academiei, şi pentru
absolvenţi, un simbol al omeniei, arta căreia este altoită tuturor de către Academie.
Ion AXENTI
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