
 
 

CATEDRA DE DREPT  

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI 

 

în parteneriat cu:  

 Université de Lille 2 Droit et Santé, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et 

Sociales, France 

 Asociația Obștească „Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova” 

 Centre de réussite universitaire de l’Université d’État “Alecu Russo” de Balti 

 Agenția Universitară Francofonă (AUF), mun. Bălţi 

 Agenţia de Dezvoltare Regională “Nord”, mun. Bălţi 

 

a organizat pe 26 noiembrie 2014 

videoconferința internațională 

cu tema 

AUTONOMIA LOCALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
 

Această videoconferință este primul pas în realizarea sarcinilor asumate de Republica Moldova prin 

Acordul de Asociere la UE la capitolul „COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, 

FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORT”, care, cu siguranță, va contribui la: 

 

 promovarea învățării pe tot parcursul vieții, care este esențială pentru creșterea economică și 

ocuparea forței de muncă, permițând cetățenilor să participe pe deplin la viața socială; 

 modernizarea sistemelor de educație și de formare, îmbunătățirea calității, a relevanței și a 

accesului la acestea; 

 promovarea convergenței în învățământul superior, care derivă din procesul de la Bologna și 

din agenda UE privind modernizarea învățământului superior; 

 consolidarea cooperării academice internaționale și participarea la programele de cooperare 

ale UE, sporind mobilitatea studenților și a cadrelor didactice; 

 instituirea unui cadru național al calificărilor pentru a îmbunătăți transparența și 

recunoașterea calificărilor și a competențelor; 

 promovarea obiectivelor stabilite în cadrul procesului de la Copenhaga privind consolidarea 

cooperării europene în materie de educație și de formare profesională; 

  cooperarea și schimburile în domenii de interes comun, cum ar fi diversitatea lingvistică și 

învățarea limbilor străine pe tot parcursul vieții, printr-un schimb de informații și de cele mai 

bune practici. 

 

Considerăm că, anume, acest din urmă punct a fost realizat cu succes de către profesorii Catedrei de 

drept, studenți și masteranzi de la specialitățile Administrație publică și Limbi moderne,  cu sprijinul şi 

participarea partenerilor enumeraţi mai sus. 

  

De asemenea, prin acest mod de colaborare interuniversitară, vom face cunoscută Republica Moldova în 

spațiul UE și, invers, vom cunoaște  mult mai bine realitatea și instrumentele de guvernare modernă 

utilizate de statele membre ale UE, pentru a prelua cele mai bune practici și a le implementa în procesul 

de modernizare a administrației publice în Ţara noastră 



 

Comitetul ştiinţific 

Președinte: 

Maria Orlov -   dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Sociale, Catedra de Drept,  Preşedinte al Institutului de Ştiinte Administrative din Republica 

Moldova 

 

Membri : 

Stéphane Guérard – dr., prof. univ., Université de Lille 2 Droit et Santé, Faculté des Sciences 

Juridiques, Politiques et Sociales, France; 

Gheorghe Neagu – dr., conf. univ., prorector pentru învăţămînt cu frecvenţă redusă şi formare continuă, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; 

Igor Cojocaru – dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale; 

Elena Botnari – dr., conf. univ., şeful interimar al Catedrei de Drept; 

Ion Dănoi – dr., lect. sup. univ., prodecanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale; 

Ina Odinokaia – dr., lect. sup. univ., prodecanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale; 

Liliana Gheorghiţă – dr., lect. sup. univ., Catedra de limbă română şi filologie romanică; 

Cristina Craevscaia – lect. univ., Catedra de Drept. 

 
Comitetul organizatoric: 
Gabriela Condurache – lect. univ., drd., Université de Lille 2 Droit et Santé, Faculté des Sciences 

Juridiques, Politiques et Sociales, France; 

Victoria Ţarălungă– dr., conf. univ., Catedra de Drept; 

Mihaela Krugliţki – lect. univ., Catedra de Drept; 

Eduard Demciuc – lect. univ., Catedra de Drept; 

Ion Buzinschi – lect. univ., Catedra de Drept; 

Vladimir Rusu – lect. univ., Catedra de Drept.  

 

 

Program: 
Maria Orlov, dr., conf. univ. , 

Liliana Gheorghiţă, dr., lect. sup. univ. , 

Le système  politique et administratif en Moldavie  
 

Vladimir Rusu, lect. univ., 

Ana Vlas, studentă anul III, specialitatea Administraţie publică, 

Le système de l'administration publique locale 

 

Liuba Băbălău, specialist principal, Secţia management proiecte, ADR NORD 

Les régions de développement. Objectifs et réalisations de l'Agence de Développement 

Régional du Nord 
 

Cristina Craevscaia,  lect. univ., 

Domniţa Cheptănaru, studentă anul IV, specialitatea Administraţie publică, 

Les moyens et les finances publiques locales 
 

Mihaela Krugliţki,  lect. univ., 

Mihaela Crasnojon, Ina Cibotari, studente anul III, specialitatea Limbă franceză, 
Les engagements de la Moldavie concernant la réforme de l'administration publique dans le cad re de 

l'accord d'association avec l’UE 


