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Rezultatele Admiterii - 2013

A V I Z
 Admiterea - 2013

În perioada 1 - 5 august 
2013, în cadrul   Academiei de 
Administrare Publică de pe 
lângă Preşedintele Republicii 
Moldova s-au desfăşurat exa-
menele de admitere la studii 
superioare de masterat la care 
au participat 403 persoane.

Admiterea s-a realizat la 
toate cele 3 forme de instruire 
(masterat de cercetare, mas-
terat de profesionalizare de zi  
şi cu  frecvenţă redusă) la spe-
cializările tradiţionale: Admi-
nistrare publică, Management, 
Relaţii internaţionale, Drept 
administrativ şi constituţional, 
Management informaţional în 
administraţia publică, şi pentru 
prima dată - la specializarea 
Anticorupţie.  

Candidaţii au susţinut la 
fiecare specializare câte trei 
probe de admitere: examen la 
disciplina de bază şi teste  pen-
tru verificarea abilităţilor de 
comunicare în limbi străine  şi 
utilizarea calculatorului.  

Din componenţa Comisiei 
de examinare au făcut parte  
reprezentanţi ai corpului pro-
fesoral-didactic al Academiei 
şi specialişti de înaltă calificare  
din alte instituţii de învăţământ 
superior.

Examenele de admitere din 
anul curent au demonstrat  o 
pregătire înaltă a candidaţilor. 
Astfel, media generală de ad-
mitere pe Academie a fost de 
8,46. 

În rezultatul susţinerii con-
cursului, au fost înmatriculaţi 
la studii cu finanţare din buget: 
30 persoane la masteratul de 
cercetare (studii de zi),  50 - la 
masteratul de profesionalizare 
(studii de zi) şi 140  - la mastera-
tul de profesionalizare (învăţă-
mânt cu frecvenţă redusă).  

Circa 85% dintre partici-
panţii la admitere au candidat 
la cota stabilită pentru auto-
rităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, iar 15% - la  
concursul general.  

Urmare a modificărilor, 
operate în Legea privind func-
ţia publică şi statutul funcţio-
narului public nr.158-XVI  din 
04.07.08, s-a micşorat cu 14%  
numărul persoanelor delegate 
la studii de către autorităţile 
publice, acestea din urmă li-
mitându-se doar la  procedura 
de recomandare a personalului 
angajat.  

Cu toate acestea, mai mul-
te autorităţi publice au mani-
festat atitudine profesionistă 
şi principială faţă de selectarea 
personalului delegat  la studii. 
Astfel, în cadrul Inspectoratului 
Fiscal Principal de Stat a fost or-
ganizat concursul de selectare 
în câteva etape: iniţial – inspec-
toratele raionale selectau can-

didaţii în baza unor anumitor 
criterii, apoi dosarele acestora 
erau înaintate Comisiei, orga-
nizate în cadrul Inspectoratul 
Principal pentru examinarea 
finală. În consecinţă,  lista can-
didaţilor delegaţi la studii a fost 
destul de calitativă.  

De o atitudine similară au 
dat dovadă Ministerul  Apărării, 
Ministerul Afacerilor Interne, Mi-
nisterul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare,  Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, 
Casa Naţională de Asigurări So-
ciale.   

Relaţii de colaborare per-
manentă şi eficientă  la acelaşi 
capitol sunt stabilite şi cu ma-
joritatea autorităţilor publice 
locale. Aceste relaţii nu se li-
mitează doar la perioada de 
admitere, ci se menţin pe tot 
parcursul anului.   

Respectiv, în anul acesta  
calitatea pregătirii candidaţi-
lor-delegaţi la studii a fost  de 
un nivel destul de înalt: 17% au 
avut  media de licenţă mai înal-
tă  de 9,0, iar 30% -  mai înaltă 
de  8,0.

Procedura de admitere a 
evidenţiat şi unele momente 

Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova continuă 
admiterea la studii superioare de masterat la toate specializările

(studii prin contract, învățământ de zi şi cu frecvență redusă)

Relații la tel.: 022 28-48-48; 0 22 28-48-71.
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Institutul de Dezvoltare Urbană –                          
susţinător activ al APC şi APL

Veaceslav BULAT, doctorand la Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republi-
cii Moldova, formator al cursului de instruire   privind  teoria şi practica de atragere a investiţiilor şi implemen-
tare  a proiectelor cu finanţare externă, consilier al municipiului Chişinău, este fondatorul şi directorul Institu-
tului de Dezvoltare Urbană, prestator de servicii de consultanţă pentru autorităţile publice centrale şi locale. 
Despre activitatea Institutului - în interviul ce urmează.                          

CORESPONDENTUL: Care 
este misiunea şi domeniile de 
activitate ale Institutului de 
Dezvoltare Urbană?

Veaceslav BULAT:  Institu-
tul de Dezvoltare Urbană (IDU) 
este o asociaţie obştească, cre-
ată în anul 2003, scopul fiind 
mobilizarea eforturilor consul-
tanţilor profesionişti în vederea 
implementării metodelor mo-
derne ale urbanismului şi ame-
najării teritoriului localităţilor 
urbane şi rurale. 

Activitatea IDU este axată 
pe trei paliere. Pentru auto-
rităţile publice centrale IDU 
acordă asistenţă în elaborarea 
şi expertizarea documente-
lor de politici, proiectelor de 
acte legislative şi normative 
şi implementarea strategiilor, 
programelor şi proiectelor de 
dezvoltare în domeniul urba-
nismului, locuirii şi manage-
mentului urban. În acest sens 
acoperim două componente: 
analiză, cercetare şi expertiză, 
pe de o parte, şi asistenţă în im-
plementare, pe de altă parte. 

La nivel local, experţii Insti-
tutului acordă asistenţă auto-
rităţilor publice locale, de ase-
menea,  pe două componente. 
Prima componentă este plani-
ficarea. Pe această direcţie asis-
tăm comunităţile beneficiare în 
elaborarea strategiilor şi pro-

gramelor de dezvoltare şi a pla-
nurilor urbanistice generale. Pe 
componenta a doua susţinem 
comunităţile în identificarea, 
elaborarea şi implementarea 
proiectelor investiţionale.

Al treilea palier de activita-
te al IDU este dedicat asisten-
ţei pentru sectorul privat. Pe 
această direcţie oferim servicii 
de elaborare a planurilor de 
afaceri, studiilor de fezabilitate, 
stabilirea de relaţii de parteneri-
at public privat, implementarea 
de proiecte investiţionale. Pe 
toate trei paliere avem activităţi 
permanente, experienţă şi anu-
mite succese. 

COR.: Aţi putea să ne daţi 
unele exemple?

V.B.: Da, desigur.  Referitor 
la conlucrarea noastră cu au-
torităţile publice centrale, aş 
vrea să menţionez că avem o 
bună cooperare cu Cancelaria 
de Stat, cu Ministerul Economi-
ei, Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi a Familiei, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Con-
strucţiilor etc. Suntem printre 
autorii Strategiei Naţionale de 
Descentralizare pe componen-
ta descentralizarea proprietăţii 
publice. Anul trecut am elabo-
rat un studiu situaţional a pieţei 
forţei de muncă în mediul rural 
şi am cartografiat serviciile soci-
ale prestate la nivel local. În pre-
zent, cu susţinerea GIZ Moldova 
suntem în proces de elaborare a 
procedurilor de transfer a bunu-
rilor mobile şi imobile formate 
în urma implementării proiec-
telor finanţate din Fondul Naţi-
onal de Dezvoltare Regională şi 
alte surse. Am acordat asistenţă 
Serviciului situaţii excepţionale 
în elaborarea planurilor locale 
de prevenire a dezastrelor şi 
atragerea de resurse financiare 
pe proiecte investiţionale. 

COR.: Aţi menţionat pro-
blema descentralizării pro-
prietăţii publice. În prezent 
această problemă este una 
de actualitate majoră. Incer-
titudinea în delimitarea pro-
prietăţii statului şi a comuni-
tăţilor locale condiţionează 
conflicte şi administrare inefi-
cientă a patrimoniului public. 
Cum aţi fost implicat în solu-
ţionarea acestei probleme şi 
care sunt rezultatele activită-
ţilor de asistenţă? 

V.B.: Este adevărat, studiile 
elaborate în ultimii ani ates-
tă că în domeniul gestionării 
patrimoniului public există 
numeroase probleme şi impe-
dimente care periclitează buna 
administrare a patrimoniului 
public. Delimitarea parţială şi 
incertitudinea regimului ju-
ridic al proprietăţii de stat şi 
proprietăţii locale, inclusiv al 
bunurilor din domeniul public 
şi din domeniul privat atât al 
statutului, cât şi al autorităţilor 
locale, reglementarea insufici-
entă a raporturilor patrimonia-
le dintre stat şi alţi subiecţi de 
drept; gestionarea ineficientă 
a patrimoniului, condiţionată 
de incertitudinea dreptului de 
proprietate asupra infrastructu-
rii sunt principalele probleme în 
acest domeniu. 

Cu susţinerea Programului 
Comun de Dezvoltare Locală 
Integrată al PNUD Moldova am 
reuşit împreună cu specialiştii 
Agenţiei Proprietăţii Publice, 
Ministerul Economiei să reali-
zăm o analiza comprehensivă 
a cadrului procedural actual de 
delimitare şi gestionare a pro-
prietăţii de stat şi a autorităţilor 
locale. În urma analizei au fost 
identificate impedimentele de 
ordin legal care condiţionează 
o gestionare deficientă a patri-

moniului public. Pentru soluţio-
narea problemelor în acest do-
meniu a fost elaborat un proiect 
de lege privind proprietatea 
publică şi un proiect de Hotărâ-
re de Guvern privind inventari-
erea, înregistrarea şi evidenţa 
proprietăţii publice. 

Un alt proiect de lege a vizat 
modificarea Codului funciar şi a 
altor acte normative relevante 
domeniului. Documentele ela-
borate conţin instrumente ju-
ridice de delimitare a bunurilor 
din domeniul public şi privat al 
statului şi al autorităţilor loca-
le, precum şi a competenţelor 
de administrare a proprietăţii. 
Actul normativ include pro-
cedurile de transfer a proprie-
tăţilor din domeniul public în 
domeniul privat atât la nivelul 
statului, cât şi al administraţiei 
publice locale. Pentru Ministe-
rul Economiei a fost elaborat 
Planul de acţiuni privind reali-
zarea descentralizării patrimo-
niale care cuprinde obiectivele 
şi activităţile concrete necesar 
de realizat pentru consolidarea 
formelor de management a 
proprietăţii şi creşterii capacită-
ţii privind administrarea propri-
etăţilor.

COR.: Aţi remarcat o bună 
cooperare cu autorităţile cen-
trale. Să înţelegem că şi coo-
perarea cu autorităţile publi-
ce locale este la fel de bogată? 
Ce activităţi şi proiecte aţi re-
alizat cu autorităţile publice 
locale?

V.B.: Experienţa noastră 
de conlucrare cu autorităţile 
publice locale are deja 10 ani. 
În această perioadă am reuşit 
să realizăm mai multe proiec-
te. Printre cele mai însemnate 
aş putea menţiona: acordarea 
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Institutul de Dezvoltare Urbană –                          
susţinător activ al APC şi APL

asistenţei  autorităţilor publi-
ce locale din peste 20 oraşe şi 
sate pentru a elabora/actualiza 
Strategiile de dezvoltare socio-
economică. După realizarea 
strategiilor, în fiecare localitate 
au fost implementate proiecte 
de dezvoltare comunitară în va-
loare de 15-30 mii dolari pentru 
reparaţii în grădiniţe, şcoli, ilu-
minat public, terenuri de joacă 
pentru copii, stadioane. 

Voi remarca şi alte particula-
rităţi şi beneficii ale proiectelor. 
În or. Teleneşti, de exemplu, în 
baza unui proiect de 30 mii de 
lei a fost elaborat un proiect 
tehnic de dezvoltare a sistemu-
lui de canalizare în oraş şi sub-
urbie, care ulterior a obţinut o 
finanţare de la Fondul de Dez-
voltare Regională de circa 30 
milioane de lei. 

În anul 2011 am realizat un 
studiu de cartografiere a servi-
ciilor prestate în patru raioane: 
Nisporeni, Teleneşti, Sângerei şi 
Cantemir, în domeniul angajă-
rii în câmpul muncii, protecției 
sociale şi antreprenoriat. Urma-
re a studiului realizat în aceste 
raioane, a fost lansate cu titlu 
de proiecte-pilot Birourile Co-
mune de Informaţii şi Servicii, 
care activează cu succes. În anii 
2010-2011 am acordat asistenţă 
pentru mai mult de 60 localităţi 
din 10 raioane în consolidarea 
capacităţilor lor de a planifica 
şi gestiona eficient  bugetul. În 
acest proiect comunităţile be-
neficiare au fost asistate în ela-
borarea Planurilor de dezvolta-
re instituţională, iar cu suportul 
PNUD, din aceste planuri au fost 
selectate şi finanţate proiecte 
de dotare cu echipament şi mo-
bilier a primăriilor sau consilii-
lor raionale. Tot atunci, au fost 
realizate proiecte de creare a 
paginilor web sau de prestare a 
serviciilor pe principii de Ghişeu 
Unic. 

De mare importanţă au fost 
proiectele noastre în programul 
de transparenţă şi strategii anti-

corupţie când am asistat oraşe-
le Şoldăneşti, Rezina şi Drochia 
şi Consiliile raionale Teleneşti şi 
Căuşeni în elaborarea strategii-
lor de prevenire şi combatere a 
corupţiei la nivel local. 

COR.: La Academia de 
Administrare Publică faceţi 
studii de doctorat şi teza Dvs. 
vizează cercetarea impactului 
cooperării intercomunitare 
(CIC) asupra prestării servicii-

lor publice. Ce este CIC şi care 
este specificul şi avantajele 
acestei forme de cooperare la 
nivel local? 

V.B.: În cea mai simplă de-
finiţie, cooperarea intercomu-
nitară este formă de activitate 
în comun a două sau mai multe 
unităţi administrativ-teritoriale 
vecine sau care sunt apropiate, 
prin care se activează în comun 
pentru a realiza unele atribuţii 
care le sunt stabilite conform 
legii, cu avantaje reciproc avan-
tajoase. 

Specificul CIC se manifestă 
prin faptul că: (1) există două 
sau mai multe comunităţi ve-
cine, care conlucrează împre-
ună; (2) cooperarea are la bază 
un acord, prin care este stabi-
lit domeniul, forma, scopul şi 
beneficiile, rezultatele ce vor 
fi obţinute; (3) prin cooperare 
comunităţile reuşesc să realize-
ze beneficii mutuale pe care nu 
le-ar putea realiza dacă ar lucra 
individual; (4) cooperarea are un 
cost care este partajat între par-
teneri, care vin cu contribuţii în 
resurse financiare, umane, ma-
teriale; (5) cooperarea este un 

rezultat al unei decizii benevole. 
Experienţa europeană 

atestă că cooperarea inter-
comunală se poate realiza 
în multiple domenii de res-
ponsabilitate a autorităţilor 
publice locale, fiind utilizată 
în calitate de formă alterna-
tivă de furnizare a serviciilor 
publice locale care are drept 
scop asigurarea eficienţei 
economice şi sociale a acesto-

ra. În opinia mea, cooperarea 
intercomunitară în Moldova 
nu este doar posibilă dar este 
mai degrabă o necesitate. 

Fragmentarea teritorial-ad-
ministrativă excesivă care are 
cote îngrijorătoare (898 admi-
nistraţii locale din care peste 
27% sub 1500 locuitori), chel-
tuielile administrative mari (în 
medie peste 40% din veniturile 
proprii), existenţa unui număr 
minim de servicii publice la ni-
vel local, care sunt scumpe şi de 
calitate nesatisfăcătoare, insufi-
cienţa fondurilor aflate la dispo-
nibilitatea administraţiei locale, 
respectiv, autonomia financiară 
redusă, lipsa personalului speci-
alizat capabil să atragă finanţări 
externe, corelat cu oportunită-
ţile limitate de atragere a inves-
tiţiilor, coeziunea teritorială şi 
socială limitată sunt multiplele 
argumente pentru preluarea 
bunelor practici europene în 
domeniul cooperării interco-
munale şi aplicarea lor în Repu-
blica Moldova. Deşi minimă, dar 
o anumită experienţă există în 
acest domeniu şi în Republica 
Moldova. 

Recent, oraşul Teleneşti şi 
şase comunităţi rurale din ra-
ioanele Teleneşti (Ineşti, Vere-
jeni, Ratuş, Mindreşti, Baneşti) 
şi Săngerei (Prepeliţa) au sem-
nat primul Acord de Cooperare 
Intercomunitară din Moldova. 
Elaborarea studiului de fezabi-
litate pentru crearea serviciului 
intercomunitar de salubrizare şi 
acordarea asistenţei în lansarea 
acestui serviciu au fost activităţi 
realizate de experţii Institutului 
nostru. 

Pe principii de cooperare 
intercomunitară funcţionează 
filiala şcolii de arte „Maria Bieşu” 
din s. Feşteliţa, r. Ştefan Vodă. În 
anii 2009-2010, graţie asistenţei 
oferite de experţii IDU, în satul 
Feşteliţa a fost implementat un 
proiect cu finanţare de la Uniu-
nea Europeană prin care a fost 
reparat capital Căminul Cultural 
din localitate, colectivele artis-
tice au fost dotate cu costume, 
instrumente muzicale şi echi-
pament tehnic şi a fost conso-
lidată capacitatea şcolii de arte 
care în prezent este frecventată 
de copiii şi tinerii din sat şi alte 
două localităţi din vecinătate. 

Un alt proiect social realizat 
în această localitate este re-
novarea şi reamenajarea curţii 
primăriei pentru confortul cetă-
ţenilor, dar în primul rând a per-
soanelor cu diverse dizabilităţi.  

Ştiinţa proiectelor, cum aş 
numi-o eu, este una de mare 
însemnătate, fiindcă a şti să 
aplici un proiect şi apoi să-l im-
plementezi îţi oferă mari posibi-
lităţi de a progresa. Acest lucru 
eu mă strădui să-l promovez în 
cadrul cursului privind  teoria şi 
practica de atragere a investiţi-
ilor şi implementare  a proiec-
telor cu finanţare externă, pe 
care-l ţin la Academia de Admi-
nistrare Publică, tematica căruia 
se axează pe noi oportunităţi 
APC şi APL pentru dezvoltarea 
durabilă a lor şi a ţării în ansam-
blu.

Interviu realizat de 
Ion AXENTI
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Continuă abonarea pentru a doua jumătate a anului 2013 la revista ştiinţifico-metodică trimestrială “ADMINISTRAREA 
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Costul unui abonament:
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A V I Z
Academia de Administrare Publică de 

pe lângă Preşedintele Republicii Moldova 
anunţă un concurs pentru admiterea la stu-
dii prin doctorat (cu finanţare de la buget şi 
în bază de contract) pentru anul academic 
2013-2014, la următoarele specialităţi:

- Teoria, metodologia administraţiei pub-
lice.

- Organizarea şi dirijarea în instituţiile 
publice; servicii publice.

Depunerea actelor la studii prin doctorat se 
va desfăşura în luna septembrie 2013, conform 
Regulamentului privind organizarea şi des-
făşurarea doctoratului şi a postdoctoratului, 
aprobat prin Hotarârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 173 din 18 februarie 2008 (Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova nr. 42 – 44 
(3135 – 3137) din 29 februarie 2008).

La concursul de admitere la doctorat pot 
participa cetăţeni ai Republicii Moldova, deţi-

nători ai diplomei de masterat sau de licenţă, 
cu media generală nu mai mică de 8,0 şi nota 
la examenul de specialitate nu mai mică de 9,0.

Absolvenţii învăţământului superior, deţină-
tori ai diplomelor eliberate până în anul 1995 
inclusiv, au dreptul să participe la concursul de 
admitere în aceleaşi condiţii.

Pentru înscriere la concurs, candidatul de-
pune o cerere pe numele rectorului Academiei, 
însoţită de următoarele acte:

- diploma de master sau de studii superioare 
cu suplimentul respectiv (originalul şi copia);

- copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a breve-
telor de invenţie) sau un referat ştiinţific (în volum 
de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;

- extrasul din procesul-verbal al şedinţei sena-
tului/consiliului ştiinţific al instituţiei sau reco-
mandări a doi specialişti cu titlu ştiinţific în do-
meniu;

- curriculum vitae;
- copia buletinului de identitate;
- copia legalizată a carnetului de muncă;
- 3 fotografii 3x4 cm.
Actele urmează a fi depuse în perioada 

2-30 septembrie 2013, în incinta Academiei 
de Administrare Publică de pe lângă Preşedin-
tele Republicii Moldova, pe adresa: str. Ialoveni, 
100, et. 2, bir. 205, tel: 72-38-66. (responsabil – 
Dulschi Silvia, dr., conf. univ. inter.).

Candidaţii la doctorat vor susţine 2 exame-
ne: la specialitate şi la una din limbile moderne.

Probele de examinare se vor desfăşura în 
perioada 1-17 octombrie 2013.

 Studiile vor începe la 1 noiembrie.




