
dISCERNĂMОNT ŞI EFICIENŢĂ  
ОN AdMINISTRAREA PUbLICĂ

Oleg BALAN, 
doctor оn drept, 

conferenţiar universitar, 
şef  Direcţie administrare publică  

Direcţia administrare publică a fost fondată оn august, 2003, misiunea de 

bază a căreia constă оn formarea şi 
perfecţionarea funcţionarilor publici, 
oficialilor aleşi ai autorităţilor publice 
din Republica Moldova, altor benefi-
ciari.

Printre obiectivele de bază ale 
Direcţiei, menţionăm:

· edificarea şi gestionarea unui 
sistem eficient de pregătire a cad-
relor pentru administraţia publică; 

· sporirea eficienţei managemen-
tului educaţional postuniversitar de 
masterat; 

· cunoaşterea şi adaptarea prac-
ticilor comunitar-europene оn domeni-
ile pentru care Direcţia este abilitată;

· general izarea ş i  di fuzarea 
experienţei avansate, implementa-
rea investigaţiilor ştiinţifice оn procesul 
de studii şi оn activitatea autorităţilor 
administraţiei publice;

· stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor 
interuniversitare care vor contribui la 
extinderea experienţei colaboratorilor 
subdiviziunii.

Organigrama Direc ţ i e i  e s te 
reprezentată de cele trei catedre: ştiinţe 

administrative,  ştiinţe juridice, ştiinţe 
sociopolitice, inclusiv secţia studii pos-
tuniversitare de masterat.

Componenţa nominală a staff-ului 
Direcţiei

Oleg Balan - şef Direcţie, doctor оn 
drept, conferentiar universitar;

Teodor Popescu – şef Catedră ştiinţe 
administrative, doctor оn ştiinţe istorie, 
conferenţiar universitar;

Galina Pogoneţ – şef Catedră ştiinţe 
juridice, doctor, lector superior uni-
versitar;

Orest Tărоţă – şef Catedă ştiinţe 
sociopolitice, doctor оn politologie, 
conferenţiar universitar;

Galina Răzlog - magistru оn 
administraţia publică, lector asistent, 
specialist principal; 

Svetlana Tonu - magistru оn 
administraţia publică, lector asistent, 
specialist principal; 

Natalia Sclifos – magistru оn 
administraţia publică, specialist prin-
cipal.

Specializări:
1) studii postuniversitare de mas-
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terat:
- magistru оn ştiinţe administra-

tive;
- magistru оn drept. 
2) studii postuniversitare specializate 

prin masterat:
-  magistru оn administraţ ia 

publică;
- magistru оn drept constituţional şi 

administrativ.            
Studii doctorat:
-  specia l i tatea  administrare 

publică.
Specializări:   - Teoria, metodologia 

şi istoria administraţiei publice; 
 - Organizarea şi dirijarea оn 

instituţiile publice; servicii publice.
Оn cadrul Direcţiei administrare 

publică, оncepоnd cu anul de studii 
2007-2008, masteranzii au posibilitate 
să-şi facă studiile la două specialităţi: 
administrare publică şi una mai nouă – 
drept constituţional şi administrativ.

La secţia de zi оn cadrul studiilor 
postuniversitare sоnt оnscrişi 16 mas-
teranzi. Оn cadrul secţiei cu frecvenţă 
redusă studiază 257 masteranzi. La 
specialitatea drept constituţional şi 
administrativ studiază 14 masteranzi. 
Respectiv, la specialitatea administrare 
publică – 243 masteranzi. Оn acest an de 
studii vor absolvi 81 de masteranzi.

Contingentul de absolvenţi, studii 
universitare (2002–2007)

Оn cadrul studiilor universitare, 
Direcţia administrare publică are un 
număr total de 370 de absolvenţi pentru 
perioada 2002- 2007. Din această cifră 
303 persoane au absolvit la secţia zi şi 
67 la secţia cu frecvenţă redusă. Dacă 
menţionăm fiecare an de absolvire 
оn parte, atunci obţinem următorul 
tablou: 2002 – 63 absolvenţi; 2003 – 90 

absolvenţi; 2004 – 97 absolvenţi; 2005 
– 53 absolvenţi; 2006 – 36 absolvenţi; 
2007 – 31 absolvenţi. 

Contingentul de absolvenţi, studii 
postuniversitare (1994–2007)

La Direcţia administrare publică, 
оn cadrul studiilor postuniversitare, 
оn perioada 1994–2007  au absolvit 
1135 persoane. Respectivii absolvenţi 
şi-au făcut studiile atоt la secţia zi, cоt 
şi la secţia cu frecvenţă redusă. De ase-
menea, dacă menţionăm fiecare an de 
studii оn parte, atunci avem: 1994 – 39 
absolvenţi; 1995 – 75 absolvenţi; 1996 – 
43 absolvenţi; 1997 – 76 absolvenţi; 1998 
– 66 absolvenţi; 1999 – 73 absolvenţi; 
2000 – 109 absolvenţi; 2001 – 61 
absolvenţi; 2002 – 149 absolvenţi; 2003 
– 91 absolvenţi; 2004 – 103 absolvenţi; 
2005 – 14 absolvenţi; 2006 – 136 
absolvenţi; 2007 – 95 absolvenţi.   

Colaborări
Direcţia administrare publică este 

o subdiviziune a Academiei implicată 
practic оn toate proiectele Academiei, 
precum şi colaborează atоt cu instituţii 
de оnvăţămоnt din ţară, cоt şi de peste 
hotare. De asemenea, colaborează activ 
cu majoritatea autorităţilor publice 
atоt centrale, cоt şi locale, cel mai 
elocvent exemplu ar fi implicarea 
Direcţiei оn procesul de implementare 
a Reformei administraţiei publice cen-
trale. Specialiştii din cadrul catedrelor 
Direcţiei participă la elaborarea de 
proiecte legislative prin procedura de 
avizare a acestora ş.a.  

Catedra ştiinţe administrative
Catedra de la fondarea Academiei 

(1993) şi pоnă  оn anul 1998 şi-a executat 
funcţiile оn cadrul secţiei administrare 
publică. Din anul 2003 a activat cu de-
numirea de Catedra administrarea de 
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stat şi municipală, ca оn martie 2008 să 
revină la denumirea de Catedra ştiinţe 
administrative.

De la fondarea Catedrei pоnă оn 
2004, funcţia de şef al ei a exercitat-o 
Mihail Platon, doctor habilitat оn 
economie, profesor universitar; din iulie 
2004 pоnă оn septembrie 2006 şef al 
Catedrei a fost Corneliu Popovici, doc-
tor оn filozofie, conferenţiar universitar; 
din octombrie 2006 - octombrie 2007 
– Nicolae Romandaş, doctor оn drept, 
profesor universitar interimar. Din noi-
embrie 2007, funcţia de şef al Catedrei 
ştiinţe administrative o exercită Teodor 
Popescu, doctor оn ştiinţe istorice, 
conferenţiar universitar, persoană bine 
iniţiată оn problemele administrării 
publice, оn organizarea procesului de 
studii, asigurării ştiinţifico-didactice a 
instruirii andragogice.

Misiunea principală a Catedrei, 
оn calitate de necesitate stringentă 
rămоne оmbogaţirea cunoştinţelor 
teoretice şi practice a celora care оşi 
fac studiile оn domeniul administraţiei 
publice, ca o condiţie obligatorie оn 
creşterea calitativă a activităţii pe care 
o prestează.        

Obiective organizatorice:
- elaborarea planului de studii şi 

aprobarea planurilor individuale elabo-
rate de corpul didactic al Catedrei;

- оntocmirea şi aprobarea pro-
gramelor analitice la disciplinele ce se 
predau оn cadrul Catedrei;

- a s i g u r a re a  p ro c e s u l u i  d e 
оnvăţămоnt cu cadre didactice de un 
оnalt nivel profesionist.  

- asigurarea procesului didactic 
cu mijloace tehnice de instruire, cu 
materiale audiovizuale şi literatura de 
specialitate.

Obiective instructiv-didactice:

- planifică şi organizează realizarea 
procesului didactic;

- elaborează cursuri la disciplinele 
fundamentale şi de specializare оn 
funcţie de necesităţile şi specificul  con-
tingentului de masteranzi;

- elaborează materiale metodi-
co-didactice; prelegeri, manuale, 
recomandări metodice, glosare etc.;

- elaborează programe şi forme de 
perfecţionare a cadrelor din domeniul 
administraţiei publice;

Obiective ştiinţifice:
- efectuează cercetări ştiinţifice 

(independente sau оn comun cu alte 
catedre ale Academiei) la temele in-
cluse оn planul tematic de investigaţii 
ştiinţifice ale Academiei;

- participă, la solicitarea Preşedinţiei,  
Parlamentului sau a Guvernului la  
elaborarea actelor normative şi instruc-
tive, precum şi a conceptelor, progra-
melor şi altor documente importante;

- organizarea discuţiilor ştiinţifice din 
cadrul conferinţelor şi simpozioanelor 
cu participarea conducătorilor minis-
terelor, departamentelor şi a experţilor 
din domeniul administraţiei publice din 
ţară şi din străinătate.

A оncheiat acorduri de colaborare 
cu autorităţile administraţiei publice 
locale şi centrale, cu unele instituţii ale 
societăţii civile, precum şi cu organizaţii 
internaţionale. Parteneri ai Catedrei: 
SIPU International; TACIS; USAID 
(Proiectul Reforma Autorităţilor Pub-
lice Locale); PNUD Moldova; Fundaţia 
„Eurasia”; NISPA; Centrul „Contact” 
etc.

Catedra ştiinţe sociopolitice
Catedra ştiinţe sociopolitice оn cali-

tatea sa de catedră interuniversitară a 
fost fondată  cu obiectivul de a oferi 
o pregătire socio-umanistică notorie 
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studenţilor, audienţilor şi masteranzilor 
Academiei de Administrare Publică pe 
lоnga Preşedintele Republicii Moldova. 
Iniţial, această subdiviziune a fost 
denumită Catedra ştiinţe umanistice 
(1994), fiind ulterior, redenumită оn 
Catedra ştiinţe socioumanistice (1998), 
iar din 2003 оn Catedra ştiinţe politice şi 
sociale, denumire care a fost schimbată 
recent.

Catedra este una din cele mai impor-
tante subdiviziuni didactico-ştiintifice 
structurale, care asigură realizarea 
activităţilor organizatorice, instructive 
şi metodico-ştiinţifice оn problemele 
stringente din domeniul politic, social 
şi cultural. Catedra are misiunea de a 
organiza procesul de оnvăţămоnt оn 
conformitate cu cerinţele studiilor pos-
tuniversitare prin masterat, оnaintate 
la etapa actuală. Catedra urmăreşte fi-
nalitatea formării unei noi mentalităţi la 
masteranzi оn concordanţă cu procesele 
reformatoare, democratice, care au loc 
оn societatea moldovenească, orientată 
spre integrarea europeană, precum 
şi de a le oferi condiţii optime celor, 
care studiază оn procesul asimilării 
cunoştinţelor socioumanistice, necesare 
pentru realizarea cu succes a activităţii 
оn structurile administraţiei publice 
şi alte instituţii publice. Catedra  este 
axată pe segmentul ameliorării progra-
mului instructiv-didactic de pregătire 
şi perfecţionare a specialiştilor din do-
meniul administraţiei publice şi din alte 
importante sfere de activitate umană, 
promovării unei оnalte culturi politice 
оn societate, desfăşurării diverselor 
sondaje оn cadrul  laboratorului so-
ciodemografic din subordine, efectuării 
analizei imparţiale a proceselor şi 
fenomenelor social-politice şi sociale din 

Republica Moldova şi din lume.
Pe parcursul existenţei sale, colabo-

ratorii Catedrei au publicat o serie de 
lucrări instructiv-didactice şi ştiinţifice, 
manuale, recomandări metodice etc. 
Printre cele mai cunoscute se оnscriu: 
Protocol, ceremonial, etichetă, Tratat 
de protocol şi comportament civilizat 
(autor, Orest Tărоţă) Politologia (autor, 
Teodor Popescu); Aspecte psihosociale 
ale perioadei de tranziţie (autor, Angela 
Cojocaru); Introducere оn sociologia 
organizaţiilor (autor, Ana Pascaru) şi 
altele.  

Tema de cercetare ştiinţifică a Cat-
edrei:  

Procesele politico-sociale din Repub-
lica Moldova оn perioada de tranziţie

Catedra ştiinţe juridice
 Scurt istoric
Catedra ştiinţe juridice a fost 

оnfiinţată оn cadrul Direcţiei adminis-
trare publică оn anul 1998. Primul şef 
al catedrei a fost Maria Orlov, doctor 
оn drept, conferenţiar universitar. Оn 
2003-2004, catedra a fost condusă de 
Nicolae Romandaş, doctor оn drept, 
conferenţiar universitar. Оn prezent, 
activitatea catedrei este dirijată de către 
Galina Pogoneţ, doctor оn drept.

Misiunea
Catedra ştiinţe juridice  este o 

subdiviziune didactico-ştiinţifică, care 
asigură realizarea activităţilor organiza-
torice, instructive şi metodico-ştiinţifice 
оn problemele actuale din domeniul 
dreptului.

Catedra are drept scop de a altoi 
masteranzilor calităţile necesare unui 
specialist оn relaţii interumane, de 
a  acorda posibilitatea de a acumula 
volumul necesar de  cunoştinţe juridice 
pentru o participare eficientă оn proce-
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