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REZOLUŢIA
Conferinţei ştiinţifico-practice cu participare internaţională

 „Teoria şi practica administrării  publice”
 22 mai 2012, 

mun. Chişinău

Afirmarea Republicii Moldova în calitate de stat european modern vine cu imperativul perfecţionării în conti-
nuare 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 ale societăţii civile. Realizarea acestor schimbări trebuie să se înscrie în coordonatele impuse de procesul de integra-
re a  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 apli-
care în practică a mecanismelor de dirijare şi gestionare ale autorităţilor administraţiei publice de diferite niveluri 
relevă condiţii 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 prin-
cipalele aspecte ale reformării administraţiei publice, subliniindu-se că aceasta trebuie să vizeze, în egală măsură, 
aspectele economic, social, legal, cultural şi organizaţional. 

Întrunirea savanţilor notorii din republică şi din străinătate, a cadrelor ştiinţifico-didactice ale Academiei şi insti-
tuţiilor universitare din Republica Moldova şi România, precum şi a reprezentanţilor sectorului practic la Conferinţa 
ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Teoria şi practica administrării publice”, 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 a administrării publice, sintetizarea ideilor novatoare şi a practicilor avansate din 
ţările dezvoltate. 

În activitatea atelierelor şi secţiilor tematice ale Conferinţei au participat 105 persoane, inclusiv 8 doctori habi-
litaţi, profesori universitari şi cercetători, 35 de doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari/cercetători, 62 de docto-
ranzi, 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;
- controversele procesului de descentralizare administrativă în Republica Moldova;
- realizarea de către Guvern a dreptului de iniţiativă legislativă ca premisă a unei guvernări eficiente;
- discrepanţele legislative privind statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi statutul consilierilor 
   locali prin prisma acquis-ului comunitar;
- rolul Programului strategic e-Transformare 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;
- necesitatea creşterii gradului de motivare şi creativitate a funcţionarilor publici.

Conferinţa a subliniat necesitatea:
- studierii continue a problemelor ce ţin de modernizarea mecanismului administrării publice;
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- acordării unei atenţii deosebite Programului strategic e-Transformare în eficientizarea activităţii autorităţilor 
publice;

- ajustării cadrului normativ şi instituţional la realităţile existente, 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.

Participanţii la Conferinţă constată aportul Academiei în domeniile de interes şi pledează, pentru ca Academia 
de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova să menţină şi în continuare poziţia de Centru 
Naţional de Dezvoltare a ştiinţei administrative, devenind un centru educaţional de excelenţă în domeniul adminis-
trării publice. 

Considerăm, că discuţiile ştiinţifice din cadrul Conferinţei au constituit un real suport pentru relevarea şi priori-
tizarea problemelor existente în administrarea publică şi înaintarea recomandărilor ştiinţifice, care vor contribui la 
consolidarea şi eficientizarea administraţiei publice în Republica Moldova.


