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Institutul de Politici Publice 

 

Misiunea 

Institutul de Politici Publice este creat cu scopul de a contribui la dezvoltarea în 
Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe 
valorile democratice, prin efectuarea, sprijinirea şi sponsorizarea cercetărilor si 
analizelor independente ale politicilor publice în domeniile prioritare ale existenţei 
comunităţii si funcţionării societăţii. Aceste cercetări şi analize includ domeniul 
economic, politic, social, cultural, educaţional, al relaţiilor internaţionale, dar nu se 
limitează la acestea. Institutul efectuează studii si analize atât în Republica Moldova, 
cât şi în afara ţării, promovează iniţiativele civice, mediatizează rezultatele 
cercetărilor. 

 

Obiectivele 

Obiectivele principale ale Institutului sunt următoarele: 

 sprijinirea cercetărilor si analizelor independente ale politicilor publice; 

 informarea şi iniţierea cetăţenilor în promovarea si realizarea politicilor 
publice la nivel naţional si regional; 

 atragerea cercetătorilor independenţi, reprezentanţilor cercurilor academice, 
ziariştilor in studierea şi promovarea politicilor publice; 

 stabilirea şi menţinerea relaţiilor de cooperare cu structurile guvernamentale 
si ale puterii reprezentative in baza delimitării clare a responsabilităţilor 
societăţii civile şi ale sistemului de guvernare în ţările in curs de 
democratizare, având drept scop beneficiul public. 

Organizarea 

Institutul de Politici Publice a fost fondat în aprilie 2000 din iniţiativa şi cu sprijinul 
Fundaţiei Soros-Moldova şi al Centrului Euro-Atlantic din Moldova. În prezent, 
Institutul are statut de organizaţie necomercială, neguvernamentală, non-profit, 
apolitică. IPP este condus de Consiliul Fondatorilor, Consiliul de Supraveghere şi 
Comisia de Cenzori. Managementul Institutului este efectuat de Directorul Executiv. 

 

Echipa 

 Arcadie Barbarosie, doctor, conf. univ., director executiv. 

 Anatol Gremalschi, dr. habilitat, prof. univ., director de programe. 

 Oazu Nantoi, director de programe. 

http://ipp.md/pageview.php?l=ro&idc=147&id=541
http://ipp.md/pageview.php?l=ro&idc=147&id=542
http://ipp.md/pageview.php?l=ro&idc=147&id=543
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 Iurie Pîntea, director de proiect. 

 Alexandru Platon, coordonator de proiect. 

 Dmitri Belan, coordonator de proiect. 

 Raisa Guţu, asistent al directorului executiv. 

 Liuba Bejan, contabil. 

La implementarea proiectelor sunt atraşi circa 50 de experţi, care sunt angajaţi în 
bază de contract. 

 

Activităţile de bază 

 studii, cercetări şi analize în domeniile prioritare de activitate a Institutului, 
atât cu forţele proprii prin proiectele administrate direct de Institut, precum şi 
prin atragerea experţilor naţionali şi internaţionali, prin acordarea de granturi 
şi burse de cercetare organizaţiilor şi persoanelor fizice, din Republica 
Moldova şi de peste hotarele ei; 

 seminare, mese rotunde, conferinţe, simpozioane, ateliere de lucru, dezbateri 
publice, activităţi de instruire şi formare atât în ţară, cât şi peste hotarele ei; 

 mediatizarea rezultatelor cercetărilor prin editarea şi distribuirea publicaţiilor 
proprii, prin organizarea şi administrarea de centre informaţionale, biblioteci, 
crearea de pagini Web, oferirea de consultanţă şi alt gen de asistenţă 
organizaţiilor publice, neguvernamentale, persoanelor fizice interesate; 

 atragerea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi dezvoltarea structurilor 
sale, conforme cu legislaţia în vigoare, cu principiile societăţii deschise, şi care 
contribuie la atingerea scopurilor şi obiectivelor Institutului. 

 

Principalele proiecte implementate de IPP în domeniul educaţiei 

 Reformarea sistemului educaţional din Republica Moldova (2003–2005). 

 Elaborarea Concepţiei politicii de stat în domeniul pregătirii cadrelor de 
calificare înaltă (2005–2007). 

 Plăţile informale în învăţământ (2006–2007). 

 Politici publice în învăţământul superior: Facilitarea aderării Republicii 
Moldova la Procesul Bologna (2005–2007). 

 Analiza sistemului educaţional din perspectiva şcolilor prietenoase copiilor 
(2007–2008). 

 Dezvoltarea resurselor umane din Cadrul Ministerului Educaţiei (2008–2010). 

 Suport în implementarea acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană (2008–2010). 

 Studiul de politici privind optimizarea reţelei şcolare (2010). 

 Înrolarea şi fluctuaţia contingentului de elevi din învăţământul general 

(2011 2012). 


