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PROGRAMUL DE ACTIVITATE PE ANII 2020-2025 

PRELIMINARII. Universitatea de Stat din Moldova (USM) își 

îndeplinește misiunea având la bază cele mai prețioase resurse – 

resursele umane – reprezentate de cadrele științifico-didactice, 

științifice și administrative (tehnice). Programul meu de activitate 

„SALT – Sustenabil, Activ, Lider, Transparent” include 100 acțiuni 

strategice structurate în baza a 10 obiective, cu impact calitativ și 

cantitativ asupra evoluției USM, fiind elaborat în conformitate cu 

situația actuală de la Universitate și ținând cont atât de succesele 

obținute de personalul și studenții USM, cât și de provocările 

recente cu care se confruntă USM-iștii.  

Fiind unica Universitate din Republica Moldova până la 

începutul anilor ’90, USM a fost în trecut și rămâne în prezent 

principala instituție de învățământ superior și de cercetare din 

Republica Moldova. Pentru a menține și fortifica aceste poziții, 

contează nu doar să alegi și să menții corect direcția vectorului 

evoluției instituționale, dar și să păstrez o viteza susținută de mișcare. Uneori, pentru aceasta este 

necesar nu doar să fii competent, dar și curajos în asigurarea ireversibilității obiectivelor strategice 

implementate. Astfel, sunt conștient de faptul că pentru a putea aspira la accederea Universității 

în topul instituțiilor prestigioase la nivel internațional, acest program de activitate reprezintă un 

act de asumare a responsabilităților managementului universitar pentru asigurarea conjugării 

misiunii și obiectivelor adoptate în Carta Universității, consolidării unei culturi organizaționale 

bazate pe continuitatea tradițiilor universitare, pe sinergia calității în educație și a performanței în 

cercetare. Trebuie să ținem cont și de misiunea socială a universității moderne, care constă în 

transformarea ei într-un centru de resurse educaționale și servicii oferite comunității prin 

atragerea rezultatelor cercetării, a cunoștințelor și ideilor inovatoare.  

Sunt la USM din anul 1988. Educat fiind într-o familie de pedagogi, după absolvirea școlii 

medii cu medalie de aur și în rezultatul unui concurs acerb al candidaților, am devenit student al 

Facultății de Fizică a Universității de Stat din Chișinău, optând pentru profilul pedagogic la 

specializarea de fizică teoretică și matematică. Am avut norocul să devin discipolul unor 

personalități marcante în domeniu și încă din anii studenției să particip la proiectele de cercetări 

științifice desfășurate la USM. În 1993 am absolvit Universitatea cu diplomă cu mențiune și am 

urmat doctoratul la aceeași catedră. Continuitatea cercetărilor m-a ajutat să finalizez doctoratul la 

USM înainte de termen. La 25 de ani am susținut teza de doctor în științe fizico-matematice, iar un 

an mai târziu – și teza de doctor în filosofie la specialitatea „Filosofia și metodologia științei”, fiind 

încă din anii studenției pasionat de aspecte sinergice și gnoseologice ale cunoașterii științifice. 

Cercetările postdoctorale la Institutul Tehnologic din Tokyo în perioada 1998-2002 m-au 

determinat să-mi identific propria cale în știință. Astfel, a fost descoperit efectul fizic de generare 

și extincție pentru nucleele cristaline la temperaturi joase în lichide subrăcite (2000), fiind ulterior 

dezvoltată teoria tranzițiilor de fază de ordinul întâi în prezența unei stări intermediare 

metastabile, a fost demonstrată matematic legătura dintre modelarea stocastică și modelele 

computaționale ABM și dedusă o nouă formulă matematică de distribuție (2005). Aceste realizări 

științifice au stat la baza tezei de doctor habilitat în științe fizico-matematice susținută la USM în 
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anul 2010. Între timp am avut mai multe invitații de lungă durată la universități din Marea Britanie, 

Italia și SUA. După revenirea mea din SUA în 2011 am acceptat să candidez la funcția de decan al 

Facultății de Fizică și Inginerie, funcție deținută până în septembrie 2014, când am fost desemnat 

în funcția de prorector pentru activitatea științifică. Am avut multe de învățat în acești aproape 9 

ani de activitate managerială la USM. Am înțeles cât de importante sunt responsabilitatea, 

corectitudinea și profesionalismul într-un mediu academic. Încerc să fiu perfecționist în ceea ce 

fac. În toți acești ani am continuat fără întrerupere activitatea didactică și de cercetare. A fost 

fondat Laboratorul de cercetări științifice „Fizica mediului și modelarea sistemelor complexe” în 

baza unui nou proiect de cercetare la USM câștigat prin concurs național în cadrul Programului de 

stat. Un alt proiect de suflet ține de implementarea la USM a tehnologiei avansate bazată pe 

realitatea virtuală și augmentată (AVR) în procesul de studii și cercetare. Nu am distincții de stat. 

Nu sunt fondator sau partener la firme comerciale atât eu, cât și membrii familiei mele. Tata, soția 

și feciorul mai mare sunt și ei absolvenți ai USM, iar mezinul, după absolvirea liceului, sper că va 

urma această tradiție a familiei noastre.  

Programul de activitate propus în continuare se bazează atât pe activitatea mea 

managerială de la USM, cât și pe experiența proprie de student și doctorand, apoi lector superior, 

conferențiar și profesor universitar. La elaborarea programului respectiv am încercat să valorific și 

bunele practici academice și de cercetare din țările în care am activat sau colaborez în prezent. 

Realizarea plenară a Programului de activitate presupune o cooperare intrinsecă, colegială și 

responsabilă, cu Senatul și Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Instituțională ale USM, cu toate 

facultățile și departamentele universitare, cu Consiliul Științific al USM și laboratoarele de 

cercetări științifice ale Institutului de Cercetare și Inovare al USM și multe alte subdiviziuni 

universitare. Sunt ferm convins că noi, USM-iștii, putem înfrunta amenințările cu care ne 

confruntăm și, în final, prin consolidarea propriului potențial valoros și competitiv, să perpetuăm 

tradițiile și succesele Universității de Stat din Moldova.  

1. Managementul instituțional  

1.1. Menținerea și perpetuarea tradițiilor academice și ale școlilor științifice de la USM.  

1.2. Optimizarea structurii organizatorice a rectoratului, subdiviziunilor universitare și sporirea 

eficienței funcționale a Universității.  

1.3. Susținerea Autoguvernării Studenților USM și implicarea ASUSM în managementul 

instituțional.  

1.4. Dezvoltarea unui sistem informațional modular integrat pentru toate subdiviziunile 

universitare. Ca baza poate fi luat „Planul strategic de dezvoltare profesională a 

personalului didactic și modernizarea infrastructurii IT&C în cadrul Universității de Stat 

din Moldova”, în trei etape, elaborat de A.Leu, absolvent al Facultății de Fizică și Inginerie 

de la USM, care ține cont de vulnerabilitățile sistemului informațional actual de la USM 

prezentate la ședința Senatului USM.  

1.5. Implementarea circulației documentelor electronice în procesul de comunicare 

instituțională, creșterea autonomiei și transparenței decizionale.  

1.6. Menținerea și dezvoltarea parteneriatelor educaționale și de cercetare, consolidarea 

imaginii USM și a relațiilor cu instituțiile-partenere din cadrul consorțiilor.  

1.7. Creșterea continuă a vizibilității internaționale a Universității și menținerea poziției USM 

în topul instituțiilor de învățământ și cercetare.  



Program de Activitate Prof.univ. Dr.hab. Florentin Paladi 

  

pagina 4 din 10 

 

1.8. Marketing educațional eficient la nivel local, regional și internațional.  

1.9. Consolidarea triunghiului cunoașterii Educație-Cercetare-Inovare.  

1.10. Promovarea valorilor personalului USM, dezideratelor universitare comune, moralității 

integre, devotamentului universitar și a intoleranței la acte confirmate de corupție și 

încălcări ale Codului de Etică și Cartei USM.  

 

2.  Activitatea didactică 

2.1. Modernizarea continuă și internaționalizarea programelor de studii la licență și masterat, 

precum și extinderea parteneriatelor de formare continuă cu mediul de afaceri, cu 

autoritățile publice centrale și locale.  

2.2. Dezvoltarea și extinderea programelor de studii cu dublă diplomă și a celor în cotutelă, a 

mobilităților academice și de formare profesională a cadrelor științifico-didactice.  

2.3. Demararea procesului de fondare a Facultății de Teologie Ortodoxă la USM.  

2.4. Implementarea unui Sistem de Management al Calității performant în baza standardelor 

de management al calităţii din cadrul familiei ISO 9000.  

2.5. Implementarea unui suport eficient al cadrelor didactice privind inițierea, aprobarea, 

monitorizarea și evaluarea periodică, precum și acreditarea programelor de studii.  

2.6. Crearea unui mecanism de înmatriculare a cetățenilor străini cu asigurarea unei admiteri 

stabile din diferite regiuni geografice.  

2.7. Crearea unui sistem eficient și consolidat de orientare profesională și consiliere 

psihologică pentru studenții Generației Z.  

2.8. Digitalizarea materialelor didactico-științifice cu indexare în bazele de date și în sistemul 

informațional integrat al USM, implementarea tehnologiei avansate bazată pe realitatea 

virtuală și augmentată (AVR) în procesul de studii.  

2.9. Implementarea pe larg a evaluării asistate de calculator atât a studenților, calitatea 

testelor fiind aprobată de către experți din domeniu, cât și a personalului didactic din 

partea studenților la final de semestru pentru stimularea celor mai apreciați dascăli.  

2.10. Promovarea libertății și autonomiei personale academice, a stimei față de profesorul 

universitar – expert consacrat  în domeniul său de activitate – în managementul calității 

procesului educațional, fără metode autoritare de dirijare, evaluare și control, dar cu 

instrumente transparente de stimulare a performanței academice și a profesionalismului 

cadrelor științifico-didactice. Stimați decani și șefi de departamente, vom stopa împreună 

„teatrul absurdului”!  

 

3. Activitatea științifică 

3.1. Consolidarea Institutului de Cercetare și Inovare al USM și a școlilor științifice USM-iste.  

3.2. Cofinanțarea proiectelor de cercetări științifice câștigate prin concurs. Voi menționa doar 

că volumul total de finanțare la USM a proiectelor de cercetări științifice a crescut de la 

11160.4 mii lei în anul 2019 la 20518.2 mii lei (fără cofinanțare) în anul 2020, fiind 

angajate 320 de persoane, dintre care 135 sunt titulari ai Institutului de Cercetare și 

Inovare al USM (situația la data de 20.10.2020).  

3.3. Aplicarea criteriilor și indicatorilor de performanță științifică pentru stimularea financiară 

a cercetătorilor și cadrelor științifico-didactice ale USM. În acest context, USM și-a 

consolidat poziția de lider în Moldova la categoria citări de publicații științifice, conform 
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clasamentului internațional Webometrics „Transparent Ranking”, fiind în top cu 10950 de 

citări la activ. Totodată, la categoria primelor 20 profiluri Google Scholar deținem la fel 

primul loc în Republica Moldova, cu un număr total de 43745 de citări, fiind cu circa 5000 

mai multe decât următoarea instituție subclasată (situația la data de 19 iulie 2020).  

3.4. Modernizarea continuă a infrastructurii de echipamente pentru cercetare din bugetul 

proiectelor și din resursele proprii ale USM. Doar în infrastructura de cercetare a 

Centrului Regional Interdisciplinar Științifico-Educațional pentru Studiul Materialelor 

Avansate de la USM, fondat în anul 2015, au fost investite, în baza concursurilor naționale 

de proiecte câștigate, peste 8 milioane lei.  

3.5. Susținerea editării Revistei științifice „Studia Universitatis Moldaviae” (5 serii), fondată în 

anul 2007, și acreditată din anul 2015 în calitate de revistă științifică națională de profil 

categoria B.  

3.6. Compensarea taxelor editoriale angajaților titulari și doctoranzilor (zi și f/r), care au 

publicat articole științifice în reviste de specialitate cu factor de impact.  

3.7. Încurajarea formării ad-hoc de colective științifice interdisciplinare, reducerea 

fragmentării cercetărilor prin stimularea cooperării într-un mediu concurențial și 

utilizarea în comun a echipamentelor științifice moderne din cadrul laboratoarelor de 

cercetări științifice și a centrelor de excelență ale Institutului de Cercetare și Inovare al 

USM.  

3.8. Extinderea de parteneriate pe plan extern, dezvoltarea cercetării universitare și a 

transferului tehnologic diversificând oportunitățile externe, inclusiv a publicațiilor 

științifice în parteneriat. Astfel, USM este prima universitate din Republica Moldova 

având cele mai numeroase și diverse publicații Scopus (1243) și WoS (1070), acestea fiind 

semnate de 438 de autori USM, din 23 de domenii diferite ale științei și reprezentând 145 

de instituții partenere. Cercetătorii USM au înregistrat publicații în 150 de reviste 

indexate Scopus, iar 6 articole din top 10 cele mai citate publicații științifice din Republica 

Moldova sunt ale autorilor de la USM (situația la data de 19 iulie 2020).  

3.9. Eficientizarea realizării studiilor avansate de doctorat și motivarea doctoranzilor/ 

postdoctoranzilor și a conducătorilor de doctorat/ consultanților științifici pentru 

susținerea în termen a tezelor de doctorat, inclusiv prin recompensarea acestora după 

aprobarea ANACEC, stimularea doctoratului în cotutelă internațională și atragerea în 

continuare a doctoranzilor străini.  

3.10. Coordonarea și stimularea activității de cercetare a studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor, precum și încadrarea lor în proiectele de cercetări științifice desfășurate la 

Institutul de Cercetare și Inovare al USM și încurajarea participării lor la evenimente 

științifice naționale și internaționale.  

 

4. Activitatea de inovare și transfer tehnologic  

4.1. Promovarea continuă la USM a unui management corect și eficient privind drepturile de 

proprietate intelectuală și de transfer tehnologic în conformitate cu legislația în vigoare, 

Regulamentul instituțional cu privire la proiectele de transfer tehnologic la Universitatea 

de Stat din Moldova, Regulamentul de organizare și funcționare a Incubatorului de 

Inovare „Inventica-USM” și Regulamentul de funcționare a Oficiului de Transfer 

Tehnologic al Universității de Stat din Moldova.  
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4.2. Menținerea Universității în topul entităților de educație și cercetare din țară cu referire la 

brevetarea rezultatelor cercetării.  

4.3. Alocarea unui fond anual din finanțarea instituțională a proiectelor de cercetare pentru 

activitate de inventică a personalului USM (taxa AGEPI pentru examinarea cererii de 

brevet și eliberarea brevetului). USM va rămâne în continuare prima universitate prin 

numărul de brevete și invenții realizate, fiind titularul unui portofoliu de 771 de obiecte 

de proprietate intelectuală, inclusiv 9 obiecte ale dreptului de autor (situația la data de 

15.10.2020).  

4.4. Susţinerea efortului de inovare în economie şi societate prin orientarea activităților de 

cercetare, inovare și transfer tehnologic spre soluționarea problemelor actuale din 

sectorul real al economiei, un veritabil succes în inovare și transfer tehnologic fiind 

realizat la USM de unicul laborator din Republica Moldova acreditat în domeniul educației 

pentru drone (robotică și mecatronică).  

4.5. Promovarea și cofinanțarea din resursele proprii ale USM a proiectelor de transfer 

tehnologic, care reprezintă o modalitate viabilă de a implementa în practica 

antreprenorială rezultatele cercetării și inovării ale laboratoarelor de cercetări științifice, 

școlilor doctorale și departamentelor academice de la USM.  

4.6. Încurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor și implicarea cercetării inovati̧onale in̂ 

dezvoltarea antreprenorială.  

4.7. Atragerea ideilor inovatoare sau a rezultatelor cercetării in̂ vederea obti̧nerii de produse 

competitive pe piata̧ internă si̧ internati̧onală, stimularea inovării si̧ transferului tehnologic 

în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării.  

4.8. Asigurarea asistenței cercetătorilor în monitorizarea și evaluarea licențelor obiectul 

cărora reprezintă brevetul de invenție.  

4.9. Promovarea în continuare a modulului de studiu opțional „Managementul inovațiilor și 

proprietatea intelectuală” cu participarea AGEPI, Facultății de Drept, Incubatorului de 

Inovare „Inventica-USM” și Oficiului de Transfer Tehnologic ale USM.  

4.10. Organizarea anuală a Săptămânii de Inovare și Transfer Tehnologic la USM, prima ediție 

având loc in 2017.  

 

5. Activitatea cu studenții  

5.1. Sprijinirea continuă a activităților profesionale, sociale, culturale și sportive organizate de 

către studenții USM.  

5.2. Dezvoltarea unui sistem integrat de recunoaștere și transfer al creditelor în scopul 

facilitării mobilităților studenților pe plan național și internațional.  

5.3. Ameliorarea continuă a condițiilor de trai, alimentație și agrement pentru studenți.  

5.4. Susținerea frecvenței libere a studenților cu rezultate foarte bune la învățătură.  

5.5. Dezvoltarea serviciilor de tutorat pentru toți studenții anului 1.  

5.6. Dezvoltarea serviciilor de orientare profesională și consiliere psihologică a studenților.  

5.7. Stimularea implicării studenților în modernizarea programelor de studii la licență și 

masterat.  

5.8. Susținerea programelor de racordare a activităților de practică la mediul socio-economic 

și cultural.  

5.9. Stimularea activităților de voluntariat ale studenților.  
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5.10. Susținerea, inclusiv financiară, a organizării evenimentelor studențești tradiționale de la 

Universitate: Sesiunea națională cu participare internațională de comunicări științifice 

studențești, Gala performanțelor, Miss & Mister USM, TVC USM, Caravana studenților 

USM prin liceele din țară cu sloganul „Învață în Moldova! Eu sunt USM – Eu sunt toată 

lumea!” etc.  

 

6. Activitatea internațională 

6.1. Fortificarea direcțiilor active de colaborare existente, implicarea în rețele de cooperare 

universitară prin identificarea și dezvoltarea de noi parteneriate strategice cu instituții de 

învățământ superior și de cercetare de prestigiu din străinătate.  

6.2. Diversificarea resurselor financiare externe pentru modernizarea infrastructurii 

universitare prin valorificarea portofoliului de brevete al USM în parteneriate de inovare 

și transfer tehnologic cu mediul inovațional.  

6.3. Crearea unui sistem eficient de management, consultanță, suport, implementare și 

promovare a proiectelor internaționale desfășurate la USM.  

6.4. Extinderea posibilităților pentru invitarea și angajarea de profesori invitați, cercetători de 

notorietate internațională de la universități și centre de cercetare de prestigiu pentru 

predare și cercetare în cadrul USM.  

6.5. Dezvoltarea continuă a competențelor lingvistice ale studenților și personalului didactic, 

de cercetare și administrativ.  

6.6. Inițierea și susținerea programelor de studii derulate in limbi de circulație internațională. 

6.7. Lărgirea spectrului de mobilități pentru studenți, masteranzi, doctoranzilor și personalul 

științifico-didactic și de cercetare.  

6.8. Menținerea numărului semnificativ de publicații științifice elaborate în colaborare cu 

parteneri din străinătate (În 2019 USM a fost nominalizată „Top 25 Multirank Performer 

International Joint Publications”).  

6.9. Modernizarea site-ului USM cu reprezentarea profesionistă a informației în 4 limbi, 

asigurarea suportului tehnic necesar administrării stabile a site-urilor afiliate USM, 

precum și revizuirea Procedurii operaționale cu privire la emiterea, procesarea și 

publicarea informațiilor și documentelor pe site-ul USM.  

6.10. Promovarea agresivă, multi-nivel și instantanee a ofertei educaționale și a cercetărilor 

științifice ale titularilor de la USM în rețeaua de parteneri și pe diverse portaluri 

internaționale.  

 

7. Managementul resurselor umane  

7.1. Implementarea coerentă a Strategiei Politicilor de Personal la USM în vederea realizării 

obiectivelor instituționale corelate cu tendințele existente pe piața educațională și în 

sfera cercetării-dezvoltării.  

7.2. Resursele umane ale USM reprezintă principala investiție pe termen lung și influențează 

decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare și informaționale ale 

Universității.  

7.3. Salarizare decentă și în creștere permanentă a angajaților Universității.  
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7.4. Angajarea prin concurs, integrarea și formarea continuă a cadrelor științifico-didactice, 

științifice și administrative profesioniste – element creator, inovator, activ și coordonator 

al activităților desfășurate în cadrul USM.  

7.5. Actualizarea continuă a Planului de acțiuni în implementarea Strategiei resurselor umane 

pentru cercetători (HRS4R), Directoratul General pentru Cercetare și Inovare al Comisiei 

Europene conferindu-i USM logoul „Excelența Resurselor Umane în Cercetare - HR 

Excellence in Research” încă la data de 17 iulie 2015.  

7.6. Sporirea motivației financiare a tinerilor pentru studiile la doctorat și optarea lor în 

continuare pentru o carieră științifico-didactică sau de cercetător, inclusiv susținerea 

diferențiată în baza criteriilor de performanță a cadrelor tinere cu vârsta până la 35 de ani 

prin acordarea sporurilor salariale.  

7.7. Corelarea politicilor de personal cu tendințele actuale pe piața forței de muncă, cu 

corespondențele adecvate între investiția în educația universitară și cercetare, rezultatele 

potențiale ale acestei investiții și dezvoltarea sustenabilă a Universității, precum și 

anticiparea provocărilor ce pot să apară în domeniul resurselor umane.  

7.8. Promovarea atitudinii sincere și responsabile față de toți angajații Universității prin 

implementarea unor mecanisme clare, unificate și echitabile de angajare, promovare, 

monitorizare, motivare și flexibilizare a personalului universitar, specifice Universității și 

încadrate în limitele stabilite de legislația în vigoare.  

7.9. Asigurarea funcționării sistemului transparent de stimulare a salariaților în baza 

concurenței sănătoase, responsabilizării personalizate și a abordării activității personale 

prin prisma finalităților universitare și a criteriilor de performanță aprobate ale USM.  

7.10. Crearea unui sistem funcțional de control al sănătății salariaților și de stimulare a 

frecventării Palatului sporturilor din cadrul USM.  

 

8. Managementul resurselor materiale și financiare 

8.1. Optimizarea utilizării mijloacelor financiare, accentul primordial fiind modernizarea 

infrastructurii USM și majorarea salariilor personalului științifico-didactic, științific și 

administrativ.  

8.2. Asigurarea managementului eficient și planificat, corect și transparent al resurselor 

materiale și financiare, inclusiv al mijloacelor financiare obținute din surse extrabugetare.  

8.3. Susținerea argumentată a autonomiei financiare a unor subdiviziuni universitare, cum ar 

fi: Institutul de Cercetare și Inovare, Centrul Editorial-Poligrafic, Departamentul formare 

continuă, Campusul studențesc, Palatul Sporturilor, Serviciul alimentar, Școala auto etc.  

8.4. Susținerea argumentată a procesului de externalizare a unor servicii, cum ar fi: reparația 

curentă și curățenia în blocurile de studii, paza și sistemul de monitorizare video integrate 

și centralizate în campus și blocurile de studii, amenajarea și îngrijirea terenurilor din 

campusul universitar etc.  

8.5. Eficientizarea muncii personalului USM prin proiectarea fișelor de post după criterii 

științifice în vederea implementării unui management al calității muncii și cuantificarea 

rezultatelor.  

8.6. Identificarea potențialilor investitori și a resurselor financiare necesare pentru 

modernizarea în continuare a căminelor pentru studenți și tinerii angajați, Bibliotecii 

Centrale Universitare, blocului 1 de studii, bazelor de practică și Casei de cultură USM.  
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8.7. Utilizarea eficientă a spațiilor comune de studii și cercetare din campusul universitar 

central.  

8.8. Oferirea serviciilor de consultanță contra cost pentru specialiștii din sectorul economic, 

încheierea contractelor economice pentru prestarea de servicii educaționale și cercetare-

dezvoltare.  

8.9. Editarea materialelor didactice, incluse în planul de editare al USM, în format digital 

pentru reducerea costurilor asociate proceselor editoriale.  

8.10. Instalarea sistemelor de conversie a energiei solare în energie electrică și termică pe 

clădirile Universității.  

 

9. Dezvoltarea patrimoniului universitar  

9.1. Renovarea, modernizarea, utilizarea eficientă și exploatarea rațională a infrastructurii 

universitare prin promovarea în continuare a unui program de dezvoltare, reabilitare și 

întreținere corespunzătoare a patrimoniului universitar.  

9.2. Protejarea responsabilă și fermă a patrimoniului Universității.  

9.3. Implementarea, prin consultarea cu mediul academic, a planului de amenajare a spațiilor 

noi în blocurile de studii, cămine și campusul universitar, modernizare și consolidare a 

infrastructurii sportive, de reorganizare și alocare a spațiilor în corelație cu evoluția 

contingentului de studenți și a valorificării proiectelor de cercetare.  

9.4. Identificarea și implementarea măsurilor de reabilitare și dezvoltare a bazei de odihnă și 

agrement pentru angajații și studenții USM.  

9.5. Inițierea colaborării cu Fondul de Eficiență Energetică pentru atragerea finanțării în 

reabilitarea termică a blocurilor de studii și a căminelor USM.  

9.6. Consolidarea USM ca Universitate de tip „Smart” prin integrarea constantă a tehnologiilor 

informaționale și de comunicare moderne în procesele de administrare, admitere la studii 

(SIA eAdmiterea USM, 2014-prezent, Certificat AGEPI (seria PC) nr. 5527 din 16.12.2016), 

predare-învățare-evaluare și cercetare științifică.  

9.7. Dezvoltarea infrastructurii informaționale de suport prin acordarea a 5% din valoarea 

finanțării instituționale a proiectelor de cercetări științifice pentru taxa de acces la bazele 

de date EBSCO, Springer etc., precum și susținerea Repozitoriului instituțional al USM și 

Instrumentului Bibliometric Național.  

9.8. Consolidarea capacităților editoriale ale Centrului Editorial-Poligrafic al USM.  

9.9. Dezvoltarea și promovarea Muzeului de Științe ale Naturii USM, în prezent „unul dintre 

cele mai puțin cunoscute muzee din Chișinău” (ref. http://travelblog.md).  

9.10. Încurajarea și susținerea înaintării proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii didactice 

și de cercetare, precum și cofinanțarea acestor proiecte din resursele proprii ale USM pe 

parcursul derulării lor.  

 

10. Promovarea imaginii Universității  

10.1. Realizarea profesionistă a materialelor de promovare a imaginii USM în mass-media cu 

participarea remunerată a specialiștilor și studenților de la Facultatea de Jurnalism și 

Științe ale Comunicării.  

10.2. Promovarea sistematică în mass-media, preponderent în mediul online, a imaginii USM 

prin succesele internaționale realizate la cercetare și inovare, susțineri ale tezelor de 

http://travelblog.md/
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doctorat, rezultate deosebite obținute de titularii și studenții USM în cadrul activităților 

cultural-sportive și altor diverse evenimente desfășurate la Universitate sau cu 

participarea USM-iștilor: imaginea reprezintă un mijloc eficient de minimizare a 

amenințărilor externe și de potentare a punctelor tari!  

10.3. Participarea personalului USM în calitate de experți în domeniu la determinarea și 

realizarea politicilor educaționale, culturale și sportive, precum și a celor din sfera de 

cercetare-inovare și mediul socio-economic.  

10.4. Participarea personalului USM la saloane de carte și expoziții de cercetare, inovare, 

transfer tehnologic, creativitate și inventică, precum și organizarea anuală la USM a 

Conferinței științifice naționale cu participare internațională ,,Integrare prin Cercetare și 

Inovare”.  

10.5. Relansarea Ziarului „Universitatea de Stat din Moldova” atât într-un nou format online 

modern și interactiv, cât și în versiunea tipărită.  

10.6. Conjugarea și coordonarea eforturilor subdiviziunilor universitare pentru a promova 

Universitatea în topul clasamentelor instituțiilor de învățământ superior și cercetare.  

10.7. Ameliorarea prezenței web a USM și a personalului științifico-didactic și științific, ținându-

se cont de criteriile de evaluare în clasamentele internaționale, precum și valorificarea 

oportunităților de comunicare și promovare a Universității pe rețele de socializare.  

10.8. Eficientizarea comunicării externe și extinderea relațiilor de colaborare cu reprezentanții 

mass-media și din domeniile socio-economic și cultural, invitarea acestora la 

evenimentele organizate de USM-iști.  

10.9. Continuarea publicării anuale a pliantelor de prezentare a facultăților și ofertelor 

educaționale, Autoguvernării Studenților USM, realizărilor Institutului de Cercetare și 

Inovare, Casei de cultură USM, Revistei științifice a Universității de Stat din Moldova 

„Studia Universitatis Moldaviae” (5 serii), iar, mai nou, și a publicației „DIALOGICA. 

Revistă de studii culturale și literatură”.  

10.10. Mediatizarea Caravanei studenților USM prin liceele din țară cu sloganul „Învață în 

Moldova! Eu sunt USM – Eu sunt toată lumea!”, ale altor evenimente dedicate 

potențialilor studenți, cum ar fi: Olimpiadele republicate ale elevilor organizate la USM, 

Școala tânărului matematician/ fizician/ chimist, Ziua ușilor deschise la USM, Student 

pentru o zi, excursii la Observatorul astronomic al USM de la Lozova, școli de vară 

organizate pentru studenți și elevi etc.  

Așa să ne ajute Dumnezeu!  

 

 

Florentin Paladi  

28.10.2020  


