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CUvâNt îNaINte

Motto: „Succesul este o cultura a încrederii”.
Moss Kanțer

Dragi colege și colegi,
Dragi studente și studenți,

Decizia de a candida la funcția de rector al celei mai prestigioase in-
stituții de învăţământ superior din R. Moldova – Universitatea de 
Stat din Moldova – vine din cunoaşterea, înțelegerea şi asumarea pe 

deplin a situației existente în sistemul de învățământ național, în general (din 
postura de ministru al educației, culturii şi cercetării) şi a USM în mod special, 
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dat fiind faptul că devenirea mea profesională s-a realizat în cadrul acestei in-
stituții. Astfel, întreaga mea experiență are ca scop atingerea unui obiectiv clar: 
modernizarea intensivă a tuturor structurilor instituției care va duce, în final, 
la racordarea acesteia la nivelul de calitate internațional. Doar în aceste condiții 
vom putea asigura pregătirea corespunzătoare a tinerilor specialişti capabili de o 
revigorare economică a țării. 

 � Profilul profesional 

Alături de Dumneavoastră, am participat la edificarea acestei instituții, con-
tribuind profesional (în calitate de cadru didactic) şi managerial (decan al Facul-
tății de Istorie în perioada 2009–2013) la dezvoltarea acesteia. Am elaborat pro-
iecte de cercetare ştiințifică, cu finanțare extra-instituțională internă sau externă, 
am dezvoltat parteneriate capabile să diversifice şi să sporească calitatea cercetă-
rii ştiințifice la Facultatea de Istorie, contribuind, totodată, la prestigiul corpului 
profesoral. Dar schimbările trebuie să vizeze toate facultățile, cu identificarea şi 
atragerea capitalului uman capabil să o facă, spre beneficiul nostru, al tuturor. O 
instituție de învățământ superior este prima chemată să răspundă şi să reflecte în 
specializările sale nevoilor reale ale societății. 

Pornind de la ceea ce am realizat până acum, vă propun un nou proiect pen-
tru managementul USM, pentru a reuşi împreună să dezvoltăm o universitate de 
o excelență academică și performanță în cercetare de elită. 

 � Crezul personal-profesional

Sunt un om realist în ceea ce priveşte propria persoană. Deciziile pe care le-
am luat privind ocuparea unei funcții sau alteia le-am trecut printr-un minuțios 
proces de autoanaliză, pentru a-mi cunoaşte exact atu-urile ce mă recomandă, 
dar şi lipsurile pe care trebuie să le compensez cu ajutorul unei echipe manage-
riale. Istoria m-a învățat că indiferent cât de capabil ar fi un om, cele mai bune 
decizii se iau în echipă. 
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Credința mea nezdruncinată în importanța actului educațional, devotamen-
tul pentru profesia de dascăl, experiența şi abilitățile manageriale şi, nu în ultimul 
rând, capacitatea de a aduna o echipă de oameni responsabili, gata să-şi asume un 
lucru şi să-l ducă până la capăt – toate reprezintă atu-urile mele, care mă fac să fiu 
încrezător că pot atinge obiectivele propuse pentru dezvoltarea USM. 

 � Profilul managerial

Strategia mea este asigurarea, prin paşi concreți, a unui învățământ modern, 
centrat pe student, pe pregătirea profesională a acestuia, raportată la nevoile so-
cietății. 

Totodată, într-o societate în continuă schimbare, fiecare absolvent trebuie să 
fie capabil să se adapteze şi să identifice noi oportunități de dezvoltare profesio-
nală şi personală, pe care tot Alma Mater ar trebui să le ofere. Este important să 
conştientizăm faptul că instituțiile de învățământ nu pot rămâne în urma timpu-
rilor, ci sunt chemate să le anticipeze.

Abordarea proactivă a relației cu principalii actori ai mediului socio-econo-
mic local, regional şi național trebuie să genereze creşterea semnificativă a parte-
neriatelor de colaborare, ceea ce va conduce la dezvoltarea unor programe adap-
tate nevoilor beneficiarilor.

 În concluzie, o instituție de învățământ superior trebuie să fie o instituție 
dinamică, capabilă să răspundă la cerințele societății privind direcțiile de dezvol-
tare către bunăstarea statului şi a tuturor cetățenilor acestuia. Acest demers pre-
supune şi un management modern, capabil să reacționeze anticipativ şi prompt 
la schimbări şi să propună soluții viabile pentru viitor. 
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I. UnIversItatea de stat dIn Moldova, astăzI
Fondată la 1 octombrie 1946, Universitatea de Stat din Moldova (USM), ini-

țial a avut 320 de studenți înscrişi la 5 facultăți: Fizică şi Matematică, Geologie 
şi Pedologie, Istorie şi Filologie, Biologie, Chimie. În cadrul celor 12 catedre, ac-
tivau 35 cadre didactice. Menționez, cu mândrie, că printre inițiatorii fondării 
universității se numărau Macarie Radu şi Mihail Pavlov.

În 1969, Universitatea de Stat din Moldova a aderat la Asociația Internațio-
nală a Universităților ca membru plenipotențiar al Agenției Universitare a Fran-
cofoniei şi Asociației Euro-asiatice a Universităților. 

USM constituie o parte a numeroaselor proiecte europene şi internaționale 
în domeniul învățământului şi ştiinței, precum programele INTAS, ERASMUS+, 
SCOPES, AUF, ORIZONT 2020 etc.

Prestigiul USM pe arena internațională a fost consolidat şi de cei 39 oameni 
iluştri de ştiință şi cultură din 15 țări ale lumii, cărora li s-a conferit titlul de Doctor 
Honoris Causa al USM. Universitatea de Stat din Moldova a încheiat peste 60 de 
acorduri de cooperare în domeniul învățământului şi ştiinței cu centre universitare 
din 25 de țări. La USM, şi-au făcut studiile tineri din circa 80 de țări ale lumii.

Actualmente, la cele 11 facultăți cu multiple specialități şi specializări ale Univer-

sității de Stat din Moldova studiază circa 10,5 mii de studenți. Mândria noastră este 

corpul profesoral, care întruneşte cadre didactico-ştiințifice şi ştiințifice, inclusiv 13 

academicieni şi membri corespondenți ai Academiei de Științe, circa 100 profesori uni-

versitari şi 344 conferențiari universitari. 

Dintre aceştia, 10 profesori universitari USM s-au învrednicit de titlul onorific 

Doctor Honoris Cauza din partea universităților prestigioase de peste hotare.

Printre absolvenții Universității se numără personalități remarcabile ale ştiinței 

contemporane, fondatori de şcoli ştiințifice, aşa cum sunt: I. Gohberg, I. Bersuker, A. 

Andrieş, S. Rădăuțanu, V. Moscalenco, S. Moscalenco. Circa 50 de absolvenți ai USM 

au devenit academicieni şi membri corespondenți ai diferitor academii de ştiințe.
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În cadrul Universității funcționează Institutul de cercetare şi inovare cu 21 
de laboratoare de cercetare şi 5 centre de excelență, precum Centrul de tehnologii 
informaționale, Centrul de documentare şi informare al ONU etc.

Rezultatele ştiințifice recente obținute în cadrul Universității şi-au găsit re-
flectare în peste 7.000 de publicații (monografii, manuale, articole) şi în peste 165 
de brevete de invenție. Performanțele cercetătorilor universitari au fost apreciate 
cu peste 65 de medalii de aur, 30 de argint şi 14 de bronz, obținute la diferite ex-
poziții şi concursuri internaționale. 21 de universitari au fost distinşi cu Premiul 
de Stat al Republicii Moldova şi cu Premiul republican pentru tineret în dome-
niul ştiinței şi tehnicii.

Studenții USM au participat la circa 100 de reuniuni ştiințifice din țară şi de 
peste hotare. Mai bine de 150 de tineri au beneficiat de burse de merit ale diferi-
telor fundații internaționale.

La Universitate funcționează un Centru editorial, un Palat al sporturilor, 
două muzee (Muzeul de Antichități „Tudor Arnăut” şi Muzeul de Științe ale Na-
turii), trei baze de odihnă şi un centru medical.

În cadrul USM funcționează 11 facultăți și o facultate de Arte frumoase, 
despre, care aş vrea să menționez că toate realizează diverse nivele de instruire şi 
care contribuie la edificarea Universității noastre prin muncă şi rezultate remar-
cabile, recunoscute prin publicațiile ştiințifice de nivel național şi internațional.

 � Facultatea Chimie și Tehnologie chimică

 – Formarea profesională inițială are loc la nivelul 6 ISCED, ciclul I de licență 
cu 7 programe;

 – Formarea profesională la nivelul 7 ISCED cu 3 programe de master;
 – Peste 3000 de absolvenți;

 � Facultatea Biologie și Pedologie

 – Formarea profesională inițială are loc la nivelul 6 ISCED, ciclul I de licență 
cu 7 programe;
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 – Formarea profesională la nivelul 7 ISCED cu 3 programe de master;
 – Peste 6000 de absolvenți;

 � Facultatea Fizică și Inginerie

 – Formarea profesională inițială are loc la nivelul 6 ISCED, ciclul I de licență 
cu 7 programe;

 – Formarea profesională la nivelul 7 ISCED cu 5 programe de master;
 – Peste 3500 de absolvenți;

 � Facultatea Matematică și Informatică

 – Formarea profesională inițială are loc la nivelul 6 ISCED, ciclul I de licență 
cu 8 programe;

 – Formarea profesională la nivelul 7 ISCED cu 3 programe de master;

 � Facultatea Drept

 – Formarea profesională inițială are loc la nivelul 6 ISCED, ciclul I de licență 
cu 1 program;

 – Formarea profesională la nivelul 7 ISCED cu 13 programe de master;

 � Facultatea Istorie și Filosofie

 – Formarea profesională inițială are loc la nivelul 6 ISCED, ciclul I de licență 
cu 5 programe;

 – Formarea profesională la nivelul 7 ISCED cu 5 programe de master;

 � Facultatea Jurnalism și Științe ale comunicării

 – Formarea profesională inițială are loc la nivelul 6 ISCED, ciclul I de licență 
cu 3 programe;

 – Formarea profesională la nivelul 7 ISCED cu 5 programe de master;

 � Facultatea Litere

 – Formarea profesională inițială are loc la nivelul 6 ISCED, ciclul I de licență 
cu 13 programe;

 – Formarea profesională la nivelul 7 ISCED cu 3 programe de master;
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 � Facultatea Psihologie și Științe ale educației, Sociologie și  
Asistență socială

 – Formarea profesională inițială are loc la nivelul 6 ISCED, ciclul I de licență 
cu 7 programe;

 – Formarea profesională la nivelul 7 ISCED cu 8 programe de master;

 � Facultatea Relații internaționale, Științe politice și Administrative

 – Formarea profesională inițială are loc la nivelul 6 ISCED, ciclul I de licență 
cu 3 programe;

 – Formarea profesională la nivelul 7 ISCED cu 4 programe de master;

 � Facultatea Științe Economice

 – Formarea profesională inițială are loc la nivelul 6 ISCED, ciclul I de licență 
cu 6 programe;

 – Formarea profesională la nivelul 7 ISCED cu 9 programe de master;

 � Facultatea Arte Frumoase

 – Cu 9 colective artistice;
 – 6 programe la 6 specialități, precum regizor, dirijor de cor, dirijor de or-
chestră, coreograf, conducător ansamblu etnofolcloric, conducător artă 
decorativă.

Facultățile organizează programe de studii superioare de doctorat în 11 şcoli 
doctorale la 139 specialități ştiințifice.

Universitatea noastră s-a afirmat şi pe dimensiunea formării profesionale 
continuă şi numai în anul acestea au obținut certificate peste 1800 de persoane. 
De formări au beneficiat cadre didactice din învățământul general, învățământ 
superior, specialişti din diverse domenii profesionale care au avut nevoie şi de 
atestarea gradului de cunoaştere a limbilor străine.

Sunt mândru că mai mulți ani la rând USM este una din cele mai bune uni-
versități naționale potrivit clasamentului internațional Ranking Web of Universi-
ties (Webometrics). Clasamentul este realizat de un grup de cercetători din Spania 
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şi cuprinde peste 27 de mii de instituții de învățământ superior din întreaga lume. 
Este de menționat că USM se regăseşte şi în clasamentele U-Multirank alături 

de alte 1700 de universități din diferite colțuri ale lumii: Europa, Asia, America şi 
Africa, unde sunt comparate performanțele instituțiilor de învățământ superior 
pe 5 dimensiuni: (1) predare şi învățare, (2) cercetare, (3) transfer de cunoştințe, 
(4) orientare internațională şi (5) implicare regională.

Universitatea noastră s-a afirmat ca o entitate educaţională cu merite incon-
testabile în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru variate sectoare ale 
economiei naţionale, în formarea de cadre ştiinţifice şi didactice, devenind drept 
un centru educaţional şi de cercetare modern, un promotor consecvent al spi-
ritului universitar modernizator, îmbinând consecvent formarea fundamentală 
şi aplicativă, dezvoltând competenţe profesionale corelate cu necesităţile pieţii 
muncii şi obiectivele de dezvoltare economică a ţării.

Și aici voi menționa acreditările internaționale obținute pe anumite programe 
de studii superioare, drept dovadă a calității acestora, realizate de către Agenții, 
înregistrate în Registrul European al Agențiilor de asigurare a calității în învăţă-
mântul superior (EQAR), precum ARACIS, AQAS, EKKA etc. pentru cele din 
domeniile dreptului, istoriei, chimiei, turismului, economiei etc.

Pe parcursul a peste 70 de ani, Universitatea de Stat din Moldova, de rând 
cu celelalte instituţii de învăţământ din ţară a demonstrat voinţa de a se implica 
plenipotenţiar în reformele generate de aderarea la Procesul Bologna, susţinând 
şi realizând importante transformări în organizarea, managementul, conținutul 
procesului de învățământ şi de cercetare. 

Antrenată într-un proces permanent de modernizare şi de diversificare a 
activităţii, Universitatea aduce un aport considerabil la dezvoltarea sistemului 
naţional de învăţământ superior prin:

 – implementarea tehnologiilor educaţionale performante;
 –  promovarea experienţelor domeniale avansate;
 –  renovarea strategiilor de evaluare a rezultatelor academice;
 –  elaborarea şi realizarea unui sistem original de management al calităţii.
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II. sItUațIa actUală a UnIversItățII de stat  
dIn Moldova (analIza sWot)

Universitatea de Stat din Moldova este cea mai mare universitate din Repu-
blica Moldova care numără actualmente peste 10 000 de studenți şi peste 900 de 
cadre didactice şi cercetători în cadrul a 11 facultăți.

 Universitatea de Stat din Moldova are mai multe avantaje:
 – Are o bună poziție geografică şi în acelaşi timp este cunoscută ca o univer-
sitate clasică din capitală;

 – O mare diversitate a programelor de studii (începând de la limbi străine, 
istorie și spre facultățile de chimie, fizică etc.) la 33 domenii de formare 
profesională inițială la 60 de specialități la licență şi 61 de programe de 
studii superioare de master, 139 de specialități ştiințifice;

 – Personalul universitar de foarte bună calitate cu nume internaționale;
 – Studenți bine pregătiți şi capabili de a fi competitivi cu alte universități;
 – Universitate cu nume în clasamente internaționale.

Pe parcursul anilor, numeroşi manageri universitari au contribuit la edifi-
carea Universității de Stat din Moldova prin contribuții valoroase la promovarea 
imaginii universității, a personalului academic, a infrastructurii universitare, a 
cercetării ştiințifice etc. 

Cu toate acestea, Universitatea de Stat din Moldova (USM) are nevoie în 
continuare de promovare a imaginii sale, de modernizare, de performanță acade-
mică şi de cercetare.

Pentru a contribui în continuare la dezvoltarea USM, am identificat câteva 
direcții problematice. Analiza SWOT prezentată în continuare ne va aduce la 
dimensiune pozitive şi negative a situației reale a USM la această etapă.
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analIza sWot a UnIversItățII de stat dIn Moldova

 � Puncte tari

 – Universitatea de Stat din Moldova ocupă un loc important pe dimensiuni-
le istorică, geografică, socială şi culturală.

 – USM are istorie şi se asociază cu personalități actuale, dar şi nume istori-
ce precum Pavel Vlad, membru corespondent, director al Institutului de 
Chimie AȘM şi Ion Vatamanu (doctor în ştiințe, poet), Valentin Belousov 
şi Anatol Sârghi, academicianul Boris Melnic, rector etc.

 – Este o instituție cu resurse umane excepționale şi financiare semnificative;
 – Este o universitate cu o diversitate de programe de studii;
 – Este o universitate cu cercetări ştiințifice importante;
 – Este universitatea cu cei mai mulți studenți din țară;
 – Este universitatea care a dat societății personalități (miniştri, prim-mi-
niştri, preşedinți de țară etc.)

 – Este o universitate cu cele mai multe facultăți, iar unele dotate foarte mo-
dern.

 � Puncte slabe

 – Condiții încă neadecvate pentru cadre didactice şi studenți;
 – Infrastructură învechită la unele facultăți;
 – Internaționalizare, inclusiv mobilități insuficiente atât pentru studenți, cât 
şi cadre didactice;

 – Inechități între facultăți, departamente;
 – Lipsa unor condiții de muncă minimale pentru cadrele universitare;
 – Lipsa calității la unele programe de studii superioare, drept confirmare 
acreditări pentru o perioadă de 3 ani;

 – Utilizare ineficientă a resurselor financiare;
 – Birocrație excesivă pentru anumite segmente de administrare;
 – Motivație slabă pentru performanțele cadrelor universitare;
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 – Colaborare slabă cu Autoguvernarea Studenților Universității de Stat din 
Moldova (ASUSM);

 – Susținerea slabă a voluntariatului printre studenți. 

 � Oportunități

 – Punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare instituțională pe termen lung; 
 – Oferta condițiilor mai bune de muncă pentru cadrelor universitare;
 – Organizarea diverselor structuri pentru asigurarea calității anumitor di-
mensiuni ale procesului de studii (centru de dezvoltare curriculară, crea-
rea unui incubator de afaceri, finanțarea start-upurilor etc.);

 – Atragerea fondurilor din diverse proiecte cu UE, cu agenți economici etc.
 – Posibilitatea de a dezvolta o strategie pentru promovarea cercetării şi ino-
vării, dar şi susținerea tinerilor cercetători;

 – Posibilitatea de a pune în aplicare o strategie de internaționalizare, care 
poate atrage studenți străini, intensifica mobilitățile academice etc.

 – Renovarea căminelor studențeşti;
 – Posibilitatea de a dezvolta şi implementa noi aplicații, precum E-adminis-
trație sau E-cazare etc. ce vor digitaliza procesele educaționale şi adminis-
trative ale Universității.

 � Riscuri

 –  Situația demografică a Republicii Moldova şi de aici şi scăderea număru-
lui de studenți;

 –  Competiția internațională pentru studenți;
 –  Finanțare insuficientă; 
 –  Numărul încă mare de universități raportată la populația țării;
 –  Lipsa locurilor de muncă în țară şi migrația tinerilor după absolvire;
 –  Resurse umane de calitate demotivate etc.
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III. vIzIUne șI obIectIve strategIce
Fundamentarea programului managerial este bazată pe prevederile Cartei 

universitare a USM. 
Programul are la bază următoarele principii manageriale: 

 – autonomia universitară;
 – libertatea academică;
 – accesul liber şi egal la programele de studii şi programe de cercetare;
 – stimularea acțiunilor culturale;
 – eficientizarea resurselor financiare;
 – promovarea calităţii şi performanţei;
 – orientarea spre excelenţă;
 – centrarea pe resursa umană;
 – inovarea continuă (incremental innovation);
 – îmbunătăţirea permanentă a activităţii;
 – comunicarea onestă, deschisă şi flexibilă;
 – învăţare permanentă;
 – cultura încrederii;
 – dezvoltarea echipelor şi a spiritului de echipă (team development).
 – responsabilitatea publică, prin prisma căruia se respectă legislația națio-
nală şi europeană în domeniul educației şi cercetării. 

Menționând frumoasele rezultate al Universității de Stat din Moldova, totuşi 
există şi o serie de probleme majore pe care Universitatea noastră trebuie să le 
recunoască şi să le abordeze în următoarea perioadă.

O problemă importantă a USM rămâne asigurarea unor condiții decente 
minimale cadrelor universitare, mai ales în această perioadă pandemică în care 
este nevoie de consolidare a procesului de digitalizare, de asigurare cu tehnică de 
calcul necesară, dar şi a unor condiții elementare de muncă.

Numai puțin importantă este să abordăm problema căminelor studențeşti, 
a condițiilor de trai ale studenților, precum şi asigurarea cu tehnica de calcul şi 
internet în această perioadă a activităților organizate în sistem online.
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 Rămâne o problemă dotarea spațiilor de învățare şi a laboratoarelor ştiințifice 
cu echipamente necesare pentru educație şi cercetare. Este nevoie de a crea spații 
moderne de lucru, pe domenii, dar şi mai important spații pentru colaborări 
interdisciplinare.

O altă problemă care ne ia din timp şi conform opiniilor angajaților USM 
este birocrația. Avem nevoie să avem o administrație eficientă, care să ne ofere 
soluții pentru a rezolva mai multe probleme administrative, precum orar, regu-
lamente, deconturi, rapoarte etc. Avem nevoie de o planificare şi o schimbare 
administrativă, care să conducă la îmbunătățirea calității vieții tuturor angajaților 
din instituția noastră.

Vin în fața dumneavoastră şi cu ideea de a valorifica la maximum toate şan-
sele, oportunitățile, dar şi avantajele pe care le are universitatea noastră. Avem de 
progresat în domeniul internaționalizării, avem de valorificat eficient domeniile 
importante, precum limbile străine, ştiințe ale naturii şi ştiințe exacte, istoria şi 
asistența socială etc.

Viziunea propusă poate să devină realitate numai, şi numai, prin implicarea 
deplină şi contribuția fiecăruia dintre noi, într-un efort conjugat şi concentrat 
spre obiectivele strategice ale universității, ca parte esențială în creşterea perfor-
manței academice, ştiințifice şi manageriale, în susținerea propriilor noastre idei 
şi proiecte. 

Calitatea, onestitatea şi responsabilitatea sunt valori în care am crezut, cred 
şi voi crede mereu ca fiind valorile care pot transforma viziunea noastră de astăzi 
în realitatea de mâine, şi în consecință le voi promova şi în continuare ca valori 
esențiale în toate acțiunile mele.

Voi fi şi în continuare promotorul unui stil de management flexibil, transpa-
rent şi participativ, care va promova şi încuraja performanța, recunoaşterea me-
ritelor, deschiderea spre comunitate şi colegialitatea. Viziunea mea este bazată pe 
10 obiective strategice, însoțite de 25 de măsuri concrete şi 81 rezultate aşteptate 
şi reprezentate în tabel. 
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Astfel, cred că atingerea acestor obiective strategice de mai jos vor conduce 
la menținerea lucrurilor bune din trecut şi prezent, la schimbări calitative punc-
tuale, la promovarea imaginii publice, culturii şi valorilor universității.

 � Obiective strategice:

1. Responsabilităţi clare pentru angajaţii universităţii şi asigurarea de drep-
turi minimale individuale garantate pentru cadrele titulare;

2. Asigurarea de condiţii minimale de studii garantate pentru studenţi;
3. Îmbunătăţirea condiţiilor fizice pentru spaţiile de educaţie şi cercetare;
4. Stimularea activităţii de cercetare şi formarea tinerilor cercetători;
5. Cooperarea cu mediul economic şi social;
6. Promovarea internațională a universităţii;
7. Planificarea strategică şi dezvoltarea profesională;
8. Atragerea de noi fonduri şi utilizarea eficientă a resurselor financiare;
9. Managementul calităţii;
10. Digitalizarea Universității de Stat din Moldova.
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Iv. MăsUrI concrete șI rezUltate așteptate
Obiectiv 1. Responsabilităţi clare pentru angajaţii universităţii şi asigurarea de 
drepturi minimale individuale garantate pentru cadrele titulare

Măsuri concrete Rezultate așteptate
1.1.Asigurarea unui pachet 
minimal de condiţii de muncă 
pentru cadrele titulare

1.1.1.Asigurarea cu un laptop personal 
al fiecărui cadrul didactic titular şi condiţii 
decente de muncă.
1.1.2. Finanţarea participărilor la conferinţe 
internaţionale.
1.1.3.Asigurarea finanţării unor concedii 
de creație pentru cei mai buni profesori, 
asigurarea de servicii de agrement (bazin, 
sport etc.).
1.1.4.Asigurări de sănătate anuale cu aco-
perire din partea instituţiei.

1.2.Stabilirea unei structuri 
care va oferi asistenţă şi servi-
cii pentru publicare (traducere, 
editare, consiliere etc.)

1.2.1.Servicii de publicare pentru cadrele 
didactice.

1.2.2. Alocarea de fonduri suplimentare 
pentru achiziționarea de abonamente la 
revistele de specialitate solicitate de fa-
cultățile de la USM și alocarea de fonduri 
pentru abonamente instituționale la princi-
palele baze de date internaționale.

1.3. Asigurarea unor beneficii 
pentru personalul universitar

1.3.1.Înmatricularea copiilor personalului 
universitar la locurile cu finanţare buge-
tară, dar şi cele prin contract, în condiţii 
privilegiale.

1.3.2.Organizarea odihnei colaboratorilor 
USM, dar şi a copiilor acestora la bazele 
de odihnă universitare.
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Obiectiv 2. Asigurarea de condiţii minimale de studii garantate pentru studenţi

Măsuri concrete Rezultate așteptate
2.1.Asigurarea condiţiilor de 
studii de calitate pentru stu-
denţi

2.1.1.Acces gratuit la biblioteci digitale.

2.2. Acces gratuit la surse 
informaţionale

2.2.1. Acces gratuit la internet în toate spa-
ţiile USM.
2.2.2. Acces gratuit la baze de date inter-
naţionale.

2.3.Condiţii de cazare decente 2.3.1.Cămine renovate, cel puţin câte unul 
pe an.
2.3.2.Asigurarea cu tehnică de calcul a 
căminelor.
2.3.3.Implementarea unui sistem electro-
nic şi transparent de cazare în cămine.

2.4.Condiţii de educaţie apli-
cată garantate

2.4.1.Consolidarea centrului de ghidare în 
carieră prin crearea unui fond anual de sus-
ţinere a stagiilor de practică, de promovare 
a antreprenoriatului, de colaborare cu piaţa 
muncii.
2.4.2.Organizarea de târguri ale locurilor 
de muncă pentru a susţine inserţia studen-
ţilor pe piaţa muncii.
2.4.3. Susţinerea activităţii de cercetare a 
studenţilor prin organizarea de sesiuni şti-
inţifice şi publicarea de materiale ştiinţifice 
elaborate de studenţi.
2.4.4. Consolidarea capacităţii manageria-
le a Casei de cultură a Universităţii pentru a 
oferi activităţi permanente extracurriculare 
și de agrement pentru studenţi şi cadrele 
universitare.

2.5.Consolidarea autoguver-
nanţei studenţeşti

2.5.1.Crearea unui fond de circa 100 mii lei 
anual pentru susținerea autoguvernanţei 
studenţeşti.
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Obiectiv 3. Îmbunătăţirea condiţiilor fizice pentru spaţiile de educaţie şi cercetare

Măsuri concrete Rezultate așteptate
3.1.Asigurarea unui pachet 
minimal de condiţii fizice pen-
tru fiecare facultate

3.1.1.Asigurarea cu o sală pentru bucătă-
rie (cafenea educațională) şi a unui centru 
de copiere a materialelor pentru cadrele di-
dactice, la fiecare facultate.
3.1.2.Finalizarea renovărilor la facultăţile 
care nu au beneficiat de acestea, conform 
unui plan de renovare, transparent.
3.1.3.Spaţii de studii dotate conform stan-
dardelor de calitate internaţionale cel puţin 
câte un laborator/ cabinet, anual, la fiecare 
facultate.

3.2. Organizarea de servicii 
de suport pentru persoane cu 
dizabilităţi

3.2.1.Asigurarea unor condiţii fizice ele-
mentare de acces pentru persoanele cu di-
zabilităţi (rampe, lifturi etc.)
3.2.2.Asistența persoanelor cu dizabilități 
pe probleme de educație.

Obiectiv 4. Promovarea excelenţei în cercetare şi formarea tinerilor cercetători

Măsuri concrete Rezultate așteptate
4.1.Încurajarea cercetării şi 
inovaţiei în condiţiile care se 
află în permanentă schimbare 
a pieţii muncii

4.1.1.Punerea în aplicare a unei strategii 
instituţionale de promovare a cercetării şi 
inovaţiei.
4.1.2.Stimularea financiară a echipelor de 
cercetători care au obţinut rezultate remar-
cabile.
4.1.3. Crearea unui incubator de afaceri.
4.1.4.Finanţarea start-upurilor.
4.1.5. Diseminarea rezultatelor cercetării 
științifice prin intermediul mass-media și a 
noilor mijloace de comunicare, prin organi-
zarea și participarea cercetătorilor la confe-
rințe prestigioase, consacrate pe plan nați-
onal și internațional.
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4.1.6. Crearea unei subdiviziuni în vede-
rea eficientizării suportului administrativ 
necesar pentru identificarea oportunităților 
de elaborare şi implementare a proiectelor 
de cercetare, informarea periodică a mem-
brilor comunității cu privire la oportunitățile 
identificate.

4.1.7. Dezvoltarea unei strategii de valorifi-
care a rezultatelor cercetării științifice,  care 
să contribuie la creșterea vizibilității univer-
sității în general și a cadrelor didactice și 
de cercetare, în special.

4.2. Formarea tinerilor cercetă-
tori

4.2.1.Consolidarea şcolilor doctorale si re-
alizarea doctoratului în cotutelă.
4.2.2.Organizarea unei competiţii interne 
de proiecte de cercetare pentru tineri cer-
cetători.
4.2.3.Susţinerea financiară a participării 
doctoranzilor/ post-doctoranzilor în acti-
vităţi de cercetare, inclusiv asigurarea cu 
consumabile.
4.2.4.Atragerea studenţilor din anii termi-
nali în cercetarea ştiinţifică.

Obiectiv 5. Cooperarea cu mediul economic şi social

Măsuri concrete Rezultate așteptate
5.1.Comunitatea Alumni – indi-
cator de referinţă şi de orien-
tare a formării profesionale în 
programele de studii universi-
tare

5.1.1.Comunicarea permanentă cu mediul 
de afaceri şi societatea civilă pentru crea-
rea condiţiilor de realizare a misiunii USM 
în educaţie şi cercetare.
5.1.2. Implicarea reprezentanţilor mediului 
de afaceri în dezvoltarea şi modernizarea 
programelor de studii.
5.1.3.Încheierea parteneriatelor şi creşte-
rea numărului de proiecte comune anuale 
cu mediul economic, cu autorităţile locale şi 
cu mediul preuniversitar.



23PROGRAM MANAGERIAL al candidatului la funcția de rector al IP Universitatea de Stat din Moldova, 
doctor conferențiar Igor ȘAROV

5.2.Colaborarea cu mediul de 
afaceri în domeniul cercetării 
ştiinţifice

5.2.1. Creşterea numărului de contracte de 
cercetare încheiate cu agenţi economici.
5.2.2.Promovarea rezultatelor activităţilor 
de cercetare în mediul economic prin orga-
nizarea de evenimente comune.

5.3. Cooperarea cu sindicatele 5.3.1. Înființarea unui Consiliu Consultativ 
al Rectorului, format din Președintele Se-
natului, Președintele sindicatului, oameni 
de ştiinţă, oameni de cultură și reprezen-
tanți ai ONG-urilor și al studenților etc. 
5.3.2. Realizarea periodică a unor adunări 
generale cu membrii Sindicatului, cu perso-
nalul didactic auxiliar și nedidactic pentru 
prezentarea situației Universității și a iden-
tificării împreună a soluțiilor de rezolvare a 
problemelor.

Obiectiv 6. Promovarea internațională a universităţii

Măsuri concrete Rezultate așteptate
6.1.Promovarea unei strategii 
de internaționalizare în forma-
rea profesională și cercetare

6.1.1.Identificarea unui buget instituțional 
pentru promovarea strategiei de internați-
onalizare.
6.1.2.Promovarea anuală a câte un pro-
gram de studii superioare într-o limbă stră-
ină.
6.1.3.Obținerea anuală a câte un proiect 
ERASMUS+ sau alte proiecte finanțate de 
UE sau participare anuală în diverse pro-
iecte.
6.1.4. Creșterea numărului de studenți 
străini în programele de studii superioare 
relevante până la 1% din numărul total al 
studenților.
6.1.5.Încheierea parteneriatelor şi creşte-
rea numărului de acorduri cu universități 
din afara țării şi estimarea impactului aces-
tora asupra dezvoltării USM.
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6.1.6. Creșterea numărului de mobilități 
academice pentru studenții USM și susți-
nerea financiară a mobilităților pentru stagii 
de practică. 

6.2. Promovarea imaginii aca-
demice a USM în țară și în afa-
ra țării

6.2.1.Creșterea vizibilității USM prin inte-
grarea universității în rețele internaționale 
dedicate educației și cercetării.
6.2.2.Promovarea imaginii academice a 
USM în țară și în afara ei.
6.2.3.Crearea unui post de televiziune USM 
și dotarea lui în conformitate cu standarde-
le internaționale, cu implicarea facultății re-
spective.
6.2.4. Diversificarea Cursurilor Internațio-
nale de Vară pentru studenți și cadre didac-
tice.
6.2.5. Continuarea politicii Universității de 
Stat de colaborare în baza unor acorduri 
semnate cu universități la nivel internațio-
nal și aplicarea practică a acestora.

Obiectiv 7. Planificarea strategică şi dezvoltarea profesională

Măsuri concrete Rezultate așteptate
7.1.Reconceptualizarea plani-
ficării strategice instituționale

7.1.1.Dezvoltarea și implementarea unui 
program de E-administrație pentru proble-
me curente.
7.1.2. Stabilirea unui oficiu unic pentru re-
zolvarea problemelor administrative indivi-
duale pentru personalul universitar și stu-
denţii USM.
7.1.3. Punerea în aplicare a unei strategii 
de dezvoltare instituțională pe termen lung.
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7.2.Formarea managerilor uni-
versitari (șefi de catedră/ de-
partament/ decani/ prodecani/ 
prorectori/ rector) în subiecte 
de leadership și management

7.2.1.Formarea anuală a managerilor uni-
versitari pe subiecte de leadership și mana-
gement.
7.2.2.Organizarea la nivel administrativ cu 
beneficiarii universității (cadre și studenți) 
Ora Rectorului/ Ora Decanului pe subiecte 
informative din viața universității.

Obiectiv 8. Atragerea de noi fonduri şi utilizarea eficientă a resurselor  
financiare

Măsuri concrete Rezultate așteptate
8.1.Elaborarea bugetului insti-
tuțional pe venituri și cheltuieli 
în condițiile implementării unor 
noi mecanisme de finanțare 
bazate pe indicatori de perfor-
manță

8.1.1.Îmbunătățirea și transparentizarea pro-
cesului de elaborare a bugetului USM por-
nind de la fiecare departament/ facultate prin 
estimarea corectă a acestora.
8.1.2. Atragerea de resurse financiare prin 
activități economice folosind infrastructura 
USM.
8.1.3.Salarizarea și motivarea personalului 
universitar cu utilizarea de mecanisme dife-
rențiate de retribuire a muncii conforme rezul-
tatelor atinse.
8.1.4.Recompensarea membrilor comunității 
academice pentru activități suplimentare.

8.2. Utilizarea eficientă a spa-
țiilor de instruire, de cercetare 
și a resurselor financiare

8.2.1.Monitorizarea permanentă a cheltuieli-
lor destinate întreținerii spațiilor de instruire și 
cercetare.
8.2.2. Atragerea de sponsorizări pentru noi 
proiecte și investiții.

Obiectiv 9. Managementul calităţii

Măsuri concrete Rezultate așteptate
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9.1.Corelarea continuă a pro-
gramelor de studii superioare 
de licență și master cu necesi-
tățile mediului de afaceri

9.1.1.Crearea unui Centru de dezvoltare 
curriculară în scopul modernizării perma-
nente a programelor de studii superioare.
9.1.2. Analiza și utilizarea informaților rele-
vante venite din partea mediului de afaceri 
și a absolvenților asupra calității programe-
lor de studii.
9.1.3.Evaluarea periodică a programelor de 
studii în scopul corespunderii acestora ne-
voilor societății.
9.1.4. Autorizarea de noi programe de studii 
și reconceptualizarea altora în corespunde-
re cu necesitățile pieței muncii.

9.2.Consolidarea sistemu-
lui de management intern al 
calității

9.2.1.Punerea în aplicare a unui mecanism 
de evaluare internă și autoevaluare a pro-
cesului de studii.
9.2.2.Participarea studenților în moderniza-
rea permanentă a curricula universitare.
9.2.3.Formarea profesională continuă pen-
tru cadrele universitare (limba străină, mo-
dule IT, mobilități etc.).

Obiectiv 10. Digitalizarea Universităţii de Stat din Moldova

Măsuri concrete Rezultate așteptate
10.1.Elaborarea unei strategii 
de digitalizare pentru o peri-
oadă de 5 ani cu promovarea 
unei politici coerente de pro-
tecție/ conservare/ arhivare a 
datelor pe suport electronic 
în vederea creșterii calității și 
performanței instituționale

10.1.1.Integrarea/ coordonarea eficientă a 
diverselor sisteme digitale din facultăți pe 
direcțiile e-educație, e-cercetare, e-admi-
nistrație și e-cazare.
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10.1.2.Debirocratizarea proceselor de ra-
portare, prin dezvoltarea și implementarea 
unor sisteme integrate la nivel de manage-
ment instituțional.
10.1.3. Elaborarea și interconectarea baze-
lor de date în ce privește cadrele, studenții, 
resursele, orar etc. cu scopul de digitalizare 
a procesului educațional și administrativ. 
10.1.4.Consolidarea platformei MOODLE 
și a altor platforme relevante.
10.1.5.Elaborarea și implementarea unui 
sistem informațional de monitorizare a 
serviciilor de întreținere a USM (energie 
electrică, termică etc.).
10.1.6. Centralizarea, armonizarea și in-
tegrarea resurselor hardware & software 
existente alături de cele care se vor achi-
ziționa în viitor pentru eficientizarea / opti-
mizarea utilizării acestora în consolidarea 
capacităților USM. 

10.2.Asigirarea materială a 
digitalizării

10.2.1.Dotarea sălilor de curs/laboratoare 
cu echipamente multimedia.

10.2.2.Asigurarea cu produse de program 
necesare procesului de studii şi de cerce-
tare ştiinţifică.

10.2.3.Dotarea graduală a unor noi săli 
cu computere şi a spațiilor universitare cu 
reţea WI FI.
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v. IMpleMentarea prograMUlUI ManagerIal
Pentru început voi declara că sunt adeptul de asigurare a continuității pentru 

proiectele şi procesele care funcționează bine. Doar după analize serioase şi con-
sultarea tuturor celor implicați în procese vom purcede la schimbări.

Măsurile care nu au costuri mari le vom putea implementa imediat şi care 
nu vor genera riscuri.

Însă, de exemplu procesele de digitalizare ne vor cere analize şi activități pe 
termen lung, precum crearea de sistem E-administrație, sistemele de baze de date 
digitale sau renovarea căminelor.

Prin urmare, noua conducere a USM, în termen de 3 luni, va realiza o evalu-
are a situației proceselor din universitate şi se vor face propuneri de implementa-
re a măsurilor propuse cu termene concrete şi responsabili concreți.

 Sigur că pentru a implementa astfel de măsuri concrete este nevoie şi de o 
susținere bugetară pe măsură. În acest sens, pot spune că va trebui să valorificăm 
din plin noile mecanisme de finanțare a învățământului superior per student, să 
ne valorificăm mai eficient bugetul pe care îl avem, punând în capul mesei prio-
ritățile, echilibrul reformelor. 

Trebuie să valorificăm şi participarea noastră în proiectul Învățământul Su-
perior susținut financiar de Banca Mondială, precum şi să atragem resurse de la 
studenți străini prin internaționalizare, să participăm activ la proiectele de cerce-
tare, să colaborăm mai eficient cu mediul de afaceri.

Și nu ultimul rând, trebuie să valorificăm absolvenții noştri, care au funcții 
extrem de onorabile şi gestionează resurse mari, cu care pot susține USM.
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vI. UsM – o noUă etapă spre  
ExcElEnţă acadEmică, pErformanţa cErcEtării, 

rEsponsabilitatE publică 

Cuvânt de final

Consider că strategia aleasă va îmbina pragmatismul şi realismul formării 
profesionale în acord cu piața muncii, cu noblețea prestigiului unei instituții de 
elită care continuă să formeze oameni şi caractere.

Voi insista să cultivăm echilibrul între o administrație eficientă şi un act 
educațional de înalt nivel.

Reuşita implementării programului managerial, în cazul în care voi fi ales, 
este posibilă numai şi numai dacă vom fi mereu cu un pas înaintea tuturor, vom 
anticipa şi adopta deciziile corecte la toate evoluțiile din sistem şi nu în ultimul 
rând dacă vom continua să investim în resursa noastră cea mai importantă, mo-
torul dezvoltării universității noastre, resursa umană. 

Prin voință, pricepere şi unitate, Universitatea poate să-şi confirme perma-
nent statutul de universitate de elită a Republicii Moldova.

Voi adera pentru realizarea celor descrise mai sus la afirmația lui Cristopher 
Reeve „Odată ce ai ales speranța, totul este posibil.” 

Dr. Igor ȘAROV, conferențiar universitar
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