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VIVAT ACADEMIA! VIVAT PROFESORES ! 

Svetlana GOROBIEVSCHI,
doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, 

Universitatea Tehnică a Moldovei

Am activat în ca-
drul Academiei de 
Administrare Publică 
în perioada septem-
brie 1997 - august 
2004, în calitate de şef 
al Catedrei economie 
şi management pu-
blic, ultima jumătate 
deținând şi funcția 

de şef al Departamentului economie şi ma-
nagement.  În funcția de rector al Academiei 
în perioada respectivă se afla dl Mihail Platon, 
doctor habilitat, profesor universitar.  

 Îmi aduc aminte de aceşti ani interesanți 
şi plini de diverse activități prin faptul că 
Academia de Administrare Publică se afla în 
proces de formare şi au fost depuse  eforturi 
enorme pentru a crea o structură optima-
lă a acestei  instituții: erau realizate  multe 
proiecte, aveau loc stagii peste hotare, se 
desfăşurau multe întâlniri cu ambasadorii 
țărilor străine, şedințe cu dezbateri etc.

În scopul sporirii eficienței procesului 
didactic, se editau diverse lucrări didactice, 
monografii ştiințifice, manuale şi îndrumări 
metodice. Un rol deosebit în această activi-
tate l-a jucat Secția activitate editorială, în 
special şeful acestei subdiviziuni dl Mihail 
Manea, care, în condițiile insuficienței de 
mijloace tehnice speciale, a efectuat un lucru 
enorm în vederea editării acestor lucrări.

Dl rector Mihai Platon, fiind din firea sa o 
persoană foarte creativă,  vedea Academia 
ca  o instituție cu o misiune deosebită, cu un 
prestigiu social aparte, de aceea considera 
că şi personalul  care activează aici trebuie 
să posede un potențial foarte puternic.  Pe 
atunci se resimțea lipsa de cadre profesio-
niste în domeniul administrației publice şi 

pentru aceasta Dumnealui recruta persona-
lul  performant din alte universități sau din 
structurile APC sau APL. Numai în cadrul 
Catedrei econome şi management public  
activau adevărate notorietăți în domeniul 
economiei, precum  Andrei Cojuhari, doctor 
habilitat, profesor universitar, Valeriu Zbâr-
ciog, doctor habilitat, profesor universitar, 
Tatiana Manole, doctor habilitat, profesor 
universitar, Tudor Tuhari, doctor habilitat, 
profesor universitar, Andrei Blanovschi, doc-
tor, conferențiar universitar, Marian Jalencu,  
doctor, conferențiar universitar, ş. a.,  care au 
depus mult suflet şi elan pentru a forma gân-
direa economică la funcționarii publici de 
diferit nivel. În acelaşi timp, au fost invitate 
persoane cu înalte practici de activitate în ca-
litate de primari, precum dl Tudor Deliu, ac-
tualmente deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, regretata Svetlana Cojocaru ş. a. 

Gradul înalt de pregătire profesională a 
personalului a contribuit la stabilirea şi forma-
rea imaginii publice a instituției, care mai apoi 
a uşurat procedura de acreditare academică a 
Academiei în sistemul universitar al țării.

Mai târziu, în paralel cu studiile univer-
sitare, au fost inițiate studiile de master şi 
de doctorat la toate cele trei specialități: 
administrație publică; economie şi manage-
ment şi relații internaționale.

Se lucra mult, se efectuau multe sondaje 
publice pe marginea evaluării calității pre-
dării disciplinelor respective, ceea ce pentru 
majoritatea universităților din țară era  pe 
atunci un proces cu totul nou.

Ca rezultat al activității personale în cadrul 
AAP, pot menționa că am pregătit doi doc-
tori în ştiințe economice şi anume: Nădrag 
Dumitru, şeful penitenciarului Poarta Albă 
din Constanța (România), şi Liubovi Prodan-
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Şestacova, metodist al Departamentului dez-
voltare profesională de la Academie. Partici-
pând şi contribuind  personal  la toate etapele 
educaționale ale funcționarilor publici în ca-
drul AAP în domeniul economic, m-am format 
şi eu, încununând acest proces cu susținerea  
tezei de doctor habilitat în ştiințe economice.

Cu ocazia aniversării de 25 de ani de la 

fondarea Academiei de Administrare Publi-
că, vin cu sincere mulțumiri pentru profeso-
rii AAP, care au muncit cu râvnă şi străduință 
întru binele neamului românesc şi formarea 
competențelor manageriale ale  funcționarilor 
publici din Republica Moldova.

La mulți ani pentru Academia de Adminis-
trare Publică şi personalul didactic al acesteia!


